
Προσφυγή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια

αποφάσισε η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ), στο έκτακτο Συνέδριο της 3ης Δεκεμβρίου

στην Αθήνα, για “τις αντισυνταγματι-

κές ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου,

αλλά και την πράξη Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου, που αφορά τη διαθεσι-

μότητα των υπαλλήλων.

Για το Συνέδριο κοίτα και στη σελ. 13.

Η αντισυνταγματικότητα του “Μεσο-

πρόθεσμου” για τους ΟΤΑ ανάγεται

στο άρθρο 102 του Συντάγματος,

γιατί με το “Μεσοπρόθεσμο” - αυτό

που ψήφισαν οι 153 βουλευτές της

κυβερνητικής τρόικα - θίγεται η διοικητική και οικο-

νομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, που κατοχυρώνεται με

το άρθρο αυτό.

Είναι τόσες οι Συνταγματικές παραβιάσεις που συν-

τελούνται εδώ και ένα χρόνο ιδιαίτερα, αλλά και

από το Μάη του 2010 με την ψήφιση του πρώτου

μνημονίου (παραίτηση από την Εθνική κυριαρχία

κλπ.), ώστε να μπορούμε να μιλάμε απερίφραστα

για Κοινοβουλευτικό Πραξικόπημα, με προκάλυψη

όχι διάτρητου, αλλά ανύπαρκτου μανδύα νομιμο-

φάνειας.

Στο παρόν επιθυμώ να εστιάσω την προσοχή σας

στο “σπορ” που επιδίδεται με ιδιαίτερη προτίμηση

η τελευταία τρικομματική, τρικολόρε κυβέρνηση:

Στη “νομοθέτηση” σχεδόν αποκλειστικά εδώ και

πέντε μήνες, με “πράξεις Νομοθετικού Περιεχο-

μένου”.
Συνέχεια στη σελ. 2

Κοινοβουλευτικό

Πραξικόπημα
οι Πράξεις 

Noμοθετικού Περιεχομένου

Για να έχετε νέα 
όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

του Κώστα
Βενετσάνου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ  Η ΚΕΔΕ
ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σελίδα 13

“Το νερό ανήκει

στη μάνα γη”

Συνέντευξη με τον 

Νέλσον Εστράδα

Σελίδα 3
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ “ΚΟΡΜΠΙ”

“Τα προβλήματα λύνονται 

με τη συμμετοχή μας”

Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου

Σελίδα 14

Τέλος στα χαράτσια μέσω ΔΕΗ
Σελίδα 6

Μαθητές διαδηλώνουν για την Παιδεία 
Σελίδα 12

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σελίδα 14

Το δημόσιο σχολείο καταρρέει
Σελίδα 12

Επιχειρησιακό στα Σπάτα Σελίδα 14

Ετοιμάζεται Ιδιωτικός στρατός
- βαρέως εξοπλισμένος - 

και με αστυνομικά καθήκοντα
από την “κυβέρνηση” της τρόικα;

Ερώτηση βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη

Σελίδα 17

Αποδομείται το “χρυσό” πάρκο

Σελίδα 24
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Το Σύνταγμα (άρθρο 44 §1) λέει: «Σε έκτακτες περι-
πτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ
ανάγκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα
από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου...» (Π.Ν.Π.).

Αρα; Συνταγματικώς είναι εντάξει η κυβέρνηση; ΟΧΙ,

δεν είναι. Ξαναδιαβάστε τι λέει το Σύνταγμα:

«Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επεί-
γουσας και απρόβλεπτης ανάγκης...».
Ποια ήταν η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη(!)

ανάγκη απόλυσης (υπαγωγής σε καθεστώς διαθεσιμό-

τητας) χριστουγεννιάτικα των υπαλλήλων των ΟΤΑ,

ώστε ν’ αναγκάσει τον Δημ.ΜΑΡίσιο Υπουργό Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

να “σκυλιάσει” και να στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο εγκύκλιο που ν’ απειλεί τις υπηρεσίες προσωπικού

των Δήμων, ν’ ανταποκριθούν ΑΜΕΣΑ, γιατί “η παρά-

λειψη των Διευθύνσεων να αποστείλουν τα [...] στοιχεία

συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα;

Το παραπανίσιο προσωπικό το αντελήφθησαν ξαφνικά;

(αν είναι παραπανίσιο). Ηταν απρόβλεπτη η διαπίστωση

πως το συγκεκριμένο προσωπικό ήταν υπερβάλλον; Μα,

η απογραφή των Δ.Υ. και υπαλλήλων ΝΠΔΔ είχε γίνει

από το 2011 και οπωσδήποτε η διαδικασία διασύνδεσης

είχε ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές του Μάη. Πού

‘ναι, λοιπόν, το απρόβλεπτο;

Η πραγματικότητα είναι ότι εκτός από την οικονομική

κρήση την οποία μας υπέβαλαν οι “εταίροι” μας, μας

επέβαλαν και αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, πο-

λιτική κρίση. (Και βεβαίως, εθνική κρίση, που δεν είναι

του παρόντος).

Αν έρθουμε όμως στη Συνταγματική Ερμηνεία: Η συ-

στηματική και καταχρηστική χρήση αυτής της εξαιρετι-

κής δυνατότητας της εκτελεστικής εξουσίας, της

εκδόσεως και δημοσιεύσεως Πράξεων Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου (Π.Ν.Π.) αποσκοπεί, ούτως ή άλλως στην

αποδυνάμωση της νομοθετικής εξουσίας.

Οι βουλευτές πλέον δεν νομοθετούν. Απλά εκβιαστικά

κυρώνουν, επί ποινή διαγραφής των αντιφρονούντων,

την Π.Ν.Π., η οποία, κατά το Σύνταγμα, πρέπει να υπο-

βληθεί στη Βουλή εντός 40 ημερών και να ψηφιστεί

μέσα σε τρεις μήνες, από την υποβολή. 

Συνολικά δηλαδή 130 ημέρες (αν θέλουμε να το καθυ-

στερήσουμε) δηλ., 4 μήνες και 10 ημέρες 

Κι αν υποθετικά, μια Π.Ν.Π. την καταψηφίσει η Κοινο-

βουλευτική πλειοψηφία και με βάση αυτή την πράξη

έχουν επέλθει τετελεσμένα γεγονότα, τι θα γίνει;

Αν για παράδειγμα με μια τέτοια πράξη, που δεν είναι

νόμος και παύει να ισχύει “στο εξής”, αν καταψηφιστεί

και έχουν απολυθεί μ’ αυτήν την Π.Ν.Π. 20.000 υπάλλη-

λοι, τί θα γίνει. Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου,

“παύει να ισχύει στο εξής”, δηλαδή οι 20.000 απολυμέ-

νοι παραμένουν απολυμένοι και η εκτελεστική εξουσία

τους “εκτέλεσε” και δεν ζητάει ούτε “συγγνώμη”. Η

Βουλή φταίει που δεν κύρωσε την Π.Ν.Π. που έφερε ο

αρχηγός της πλειοψηφίας!!!

«Οπως ρητά ομολογήθηκε κατά τη σχετική συζήτηση
του άρθρου στη Βουλή, η διάταξη αυτή επιχειρεί να συγ-
καλύψει και να νομιμοποιήσει μια ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
και ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ του παρελθόντος,
όταν μολονότι το Σύνταγμα του 1952 δεν περιείχε σχε-
τική πρόβλεψη, το υπουργικό συμβούλιο εξέδιδε πρά-
ξεις με νομοθετικό περιεχόμενο που αργότερα τις
κύρωνε η Βουλή. Δυστυχώς και σήμερα γίνεται οφθαλ-
μοφανής κατάχρηση του θεσμού για περιπτώσεις κάθε
άλλο παρά απρόβλεπτες, επείγουσες ή έκτακτες», λέει

χαρακτηριστικά ο Δημ. Θ. Τσάτσος1.

Ο δε Α. Μάνεσης καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου

έγραφε: «Αποκλίνουμε προς την άποψη ότι οι πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, του αρθρ. 44 § 1, δεν απο-
τελούν τυπικό νόμο, αλλά ιδιαίτερη μορφή διατάγματος.
Υπέρ αυτής της άποψης συνογορούν τα εξής: 
α) Το γράμμα του αρθ. 44 §1, που αποφεύγει τη χρήση
της έννοιας νόμος, επιλέγει την έννοια της πράξης.
β) την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, κατά την οποία το όρ-
γανο της λαϊκής αντιπροσωπείας, η βουλή, με τις προ-
βλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις είναι το μόνο που
νομιμοποιείται - με την προβλεπόμενη  βέβαια σύμπραξη
του Προέδρου της δημοκρατίας - να εκφράζει νομοθετική
βούληση μη υπαγόμενη σε κανέναν έλεγχο ή περιορισμό
εκτός από αυτούς που προβλέπει το Σύνταγμα»2.
Και κλείνω πάλι με τον Τσάτσο, ο οποίος στην εισήγησή

του στη Βουλή υποστήριξε ότι οι Π.Ν.Π. είναι κατ’ ου-

σίαν κανονιστικά ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ανάγκης και με την πρα-

κτική αυτή «μετασχηματίζεται το πολίτευμα σε
δημοκρατία υπό αίρεση»3.

Καλά, τι κάνουν οι νομικοί της Βουλής; Τί κάνουν οι Συν-

ταγματολόγοι; Γιατί δεν κάνουν ένα Συνέδριο. Δεν αι-

σθάνονται ότι έχουν ευθύνες έναντι του Έθνους, της

Δημοκρατίας κα της επιστήμης;

― Εχουμε έναν παράνομο εξωκοινοβουλευτικό πρωθυ-

πουργό [τον Παπαδήμο με συνακόλουθο, τις παράνομες

πράξεις της κυβέρνησής του, που δέσμευσαν(;) τη χώρα].

― Εχουμε σωρεία παραβιάσεων της Συνταγματικής

τάξης επί 2,5 χρόνια.

― Εχουμε κυβερνήσεις που αυθαιρετούν γιατί άλλα

λένε στο Λαό προεκλογικά και εντελώς αντίθετα πράτ-

τουν μετεκλογικά.

― Εχουμε, μια ανεξάρτητη χώρα σε εθελοντική(!) επι-

τροπεία, με τεράστιους εθνικούς κινδύνους.

Στα τηλεοπτικά παράθυρα δεν επιλύονται τα προβλή-

ματα, υπό την πίεση μάλιστα των διαφημιστικών δια-

λειμμάτων. ΣΥΝΕΔΡΙΟ και ενεργό ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

απαιτούν οι καιροί, άλλως είναι καθήκον των Ελλήνων

πολιτών να πράξουν όπως τους επιτάσσει το Σύνταγμα

στο άρθρο 120 §4 σύμφωνα με το οποίο «προβλέπεται

η αντίσταση κατά της αρχής ως δικαίωμα και υποχρέ-
ωση του πολίτη, όταν επιχειρείται η κατάλυση του Συν-
τάγματος. Το δικαίωμα και η υποχρέωση αντίστασης
δημιουργείται σε κάθε περίπτωση προσπάθειας κατάλυ-
σης του Συντάγματος, έστω και αν αυτή η προσπάθεια
παρουσιάζεται νομότυπη»4.

――――――――
1. Δ. Θ. Τσάτσος: Συνταγματικό Δίκαιο, 3η έκδοση “Σάκουλας”

1982 σελ. 141 (ο Δ. Τσάτσος ήταν εισηγητής της μειοψηφίας

κατά την συζήτηση του Σ. του 1975).

2. Α. Μάνεση: Συνταγματική θεωρία και πράξη εκδ. 1981, σελ. 616

κ.επ.

3. Δ. Θ. Τσάτσος αυτόθι ως άνω σελ. 143.

4. Δ. Θ. Τσάτσος, αυτόθι ως άνω σελ. 258.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει στην

32η/2012 Δημόσια Ανοικτή-Τακτική Συνεδρίαση,  την 10η

Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, για συζή-

τηση και λήψη απόφασης σε 55 θέματα, που αφορούν επι-

βολή προστίμων, κυρίως από πινακίδες.

Εγκαινιάζεται Κοινωνικό Ιατρείο
στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 
Μέρος Δ και τελευταίο,  γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το χρέος μας στα εγγόνια μας... Σελ. 8

Αλλόψυχοι και αρνησιπάτριδες
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Χυδαίος φασισμός... η ποινικοποίηση
της χαράς Δημήτρης Ράπτης Σελ. 9

Ενδείξεις μόλυνσης του Λαυρίου
στη... Φλόριντα Ηλ. Βενετσάνου Σελ. 10

Εκδικάσεις ενστάσεων σε Δήμους
Κρωπίας, Σαρωνικού, Παλλήνης Σελ. 14

Η χώρα με τα πράσινα πυροσβεστικά,
παρουσίαση βιβλίου Σελ. 15 

Επιδοτούμενα προγράμματα για
επαγγέλματα υγείας Σελ. 16

Ρευματολογικές παθήσεις Σελ. 21

Χειμερινός διάπλους στη Βου-
λιαγμένη με το ΝΟΒ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Κοινοβουλευτικό Πραξικόπημα οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
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Ηλέκτρα Βενετσάνου: Το πρωτόκολλο του
ΚΙΟΤΟ που υπογράφηκε απ’ όλα τα Ευρω-
παϊκά κράτη - μέλη για την προστασία του
κλίματος, παύει να ισχύει το τέλος του
2012. Τι ετοιμάζετε απ’ την πλευρά της Βο-
λιβίας για την προστασία της Pachamama,
δηλαδή της Μητέρας Γης, όπως χαρακτη-
ριστικά την ονομάζετε;

Nelson Estrada: Την pachamama, ή αλλιώς

Μητέρα Γη, πρέπει να σταματήσουμε να την

αντιμετωπίζουμε σαν αντικείμενο που απο-

μυζούμε και να αντιληφθούμε ότι η ζωή μας

συνδέεται άρρηκτα μ’ αυτήν. Ο “νόμος της

Μητέρας γης” που θέλουμε να θεσπίσουμε

θα χορηγεί ίδα δικαιώματα και προστασία

στην γη με τον άνθρωπο. Για να το κατα-

νοήσουμε αυτό πρέπει να συνεργαστούμε

με τους Ιθαγενείς, γιατί αυτοί ζούνε απ’ την

γη κι έχουν άμεση σχέση. Ιθαγενείς με την

ευρύτερη έννοια δεν υπάρχουν μόνο στην

Βολιβία, ή γενικότερα στην Λατινική Αμε-

ρική· ιθαγενείς είναι και οι αγρότες στην

Ελλάδα για παράδειγμα.  

Το επόμενο συνέδριο συζητάμε να πραγμα-

τοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα. Και γιατί στην

Ελλάδα;

Γιατί κατά την γνώμη μου, η Ελλάδα είναι η

γενέτειρα ενός μεγάλου πολιτισμού. Όχι

μόνο για τους Έλληνες, αλλά είναι το λίκνο

ολόκληρης της Ανθρωπότητας. Η κουλ-

τούρα και ο πολιτισμός των Ελλήνων έχει

επηρεάσει όλο τον κόσμο. Ένας απ’ τους

στόχους της συνδιάσκεψης κορυφής που

διεξήχθη στην Κοτσαμπάμπα είναι η ανά-

πτυξη αυτών των πτυχών, η ανάπτυξη της

συμμετοχικής δημοκρατίας. 

Μπορείτε να μας μεταφέρετε τις εμπειρίες
σας από την Βολιβία, όταν η Κυβέρνηση
αποκρατικοποίησε την εταιρεία του νερού
και την πούλησε σε ξένη ιδιωτική εταιρεία; 

Το θέμα του νερού για την Βολιβία ήταν ένα

σημείο καμπής. Αυτή η εταιρεία έφτασε σε

ακραία σημεία να απαγορεύει στα παιδιά να

μαζεύουν με τα κουβαδάκια τους νερό όταν

έβρεχε. Φανταστείτε ότι στο συμβόλαιο

ήταν γραμμένο, ότι ακόμα και τα σύννεφα

τους ανήκουν, καθώς είναι εν δυνάμει

νερό...

Φτάσαμε στα άκρα ενός συστήματος που

καταλαμβάνει τα πάντα, ενός συστήματος

που κλέβει την πρώτη ύλη που είναι το

νερό. Γιατί στην πραγματικότητα, το νερό

είναι η ζωή και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος

του πληθυσμού δεν το έχει. Αυτό συνδέεται

και με τις ξηρασίες τις κρυσταλοποιήσεις

πηγών νερού και τις γενικότερες κλιματικές

αλλαγές. Οπότε το νερό δεν μπορούμε να

το αντιμετωπίζουμε ως εμπόρευμα, αλλά

ως αξία απαράβατη της ανθρώπινης ζωής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε η πάλη

για το νερό.

Ανθρώπινο δικαίωμα το νερό

Αυτοί οι αγώνες πήραν εθνική διάσταση,

ήταν μια εθνική απαίτηση. Αυτή η εταιρεία

αποσύρθηκε όχι γιατί μια μερίδα ανθρώπων

διαμαρτυρήθηκε, αλλά γιατί δέχθηκε πιέ-

σεις απ’ όλο το έθνος. Δυναμικά και απο-

φασιστικά. Οπότε αναγκάστηκαν να

κρατικοποιήσουν και πάλι το νερό. Μέχρι

που δημιουγήσαμε και το “Υπουργείο

Νερού”. 

Μετά τον αγώνα που έληξε με την ανά-

κτηση της εν λόγω εταιρείας και την επα-

νακρατικοποίησή της, συνειδητοποιήσαμε

ότι η κυβέρνησή μας έπρεπε να βρει έναν

μηχανισμό ώστε να αναγνωριστεί παγκό-

σμια το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα. Γι’

αυτόν ακριβώς το λόγο ο πρόεδρος

Morales πρότεινε στον ΟΗΕ να παρθεί από-

φαση που το νερό θα θεωρείται ανθρώπινο

δικαίωμα. Τελικά αυτό επετεύχθη μέσα απ’

αυτόν τον αγώνα! 

Γνωρίζοντας την πολιτικο-οικονομική κα-
τάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα και με το
δεδομένο ότι γίνονται και εδώ βήματα
προς την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, τι
έχετε να πείτε στους Έλληνες; 

Ξεκινώντας από το δεδομένο πλέον ότι το

νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπο-

ρεί να πωλείται, να διαφημίζεται κτλ., αρχί-

ζοντας απ’ την διεθνή σύμβαση που έχει

αναγνωριστεί το δικαίωμα στο νερό και την

εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό, πι-

στεύω πως πρέπει να καταστρώσετε ένα

σχέδιο, να κινηθείτε με στρατηγική για να

φρενάρετε αυτήν την εταιρία. 

Πρέπει να κινητοποιηθεί η πολιτεία, όλοι οι

σύλλογοι, τα σωματεία. Και επιστρέφω στο

ζητούμενο, ότι πρέπει ο λαός να είναι ενερ-

γός, πρέπει η κοινωνία να δράσει γιατί αλ-

λιώς είμαστε χαμένοι. Θα ήταν πολύ

ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς μπορούμε

να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο, τους

Έλληνες, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας

και τα αποτελέσματα των αγώνων μας. 

Τώρα η Ελλάδα βρίσκεται “με την πλάτη

στον τοίχο” από αυτές τις πολυεθνικές εται-

ρείες ύδρευσης.

Αλλά εγώ πιστεύω

ότι ο Ελληνικός

λαός πρέπει να

ενεργοποιηθεί. Είναι

ο μόνος τρόπος.

Οι πολιτικοί στην Ελλάδα υποστηρίζουν
ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος αποπληρω-
μής του χρέους παρά η ιδιωτικοποίηση δη-
μόσιων υπηρεσιών και η πώληση γης.

Το να εμπιστευτείς και να αφεθείς στους

πολιτικούς επιτρέποντάς τους να κάνουν

τις συμφωνίες τους είναι επικίνδυνο. Πόσο

μάλλον εδώ στην Ελλάδα, που τα δεδομένα

δείχνουν ότι οι πολιτικοί σας διαπραγμα-

τεύονται για ίδια συμφέροντα. 

Ξέρεις κάτι; Όταν γίνεται ιδιωτικοποίηση σε

μια χώρα, σε οικονομικό επίπεδο, στην

ουσία γίνεται μια διαπραγμάτευση. Οι εται-

ρείες μάχονται για τα δικά τους συμφέ-

ροντα. Αναλόγως πρέπει και ο δημόσιος

τομέας να υπερασπιστεί το γενικό συμφέ-

ρον, το συμφέρον του συνόλου. 

Το μόνο πράγμα που θα καταφέρει να κάνει

η κυβέρνηση είναι να μεταφέρει ένα κοινω-

νικό αγαθό στα χέρια μας ιδιωτικής εται-

ρείας. Στην δική σας περίπτωση δεν μιλάμε

για διαπραγμάτευση, εδώ μιλάμε για ξε-

πούλημα. Αυτό συνέβη και στην Λατινική

Αμερική με τις ιδιωτικοποιήσεις, ένα ξε-

πούλημα εις βάρος του λαού. 

Σε μία χώρα και σε έναν λαό δεν μπορούν

να εφαρμόζονται διαδικασίες “έξωσης”. 

Ευχαρίστησα τον Νέλσον Εστράντα για το
χρόνο που μας διέθεσε και για τις εμπει-
ρίες που μας μετέφερε.

Από το 1985 καθιερώθηκε να παρουσιάζω

την καινούργια μου δουλειά λίγο πριν τα

Χριστούγεννα στο εργαστήρι μου. Φέτος

σκέφτηκα λόγω αντιξοοτήτων γενικώς να

μην πραγματοποιηθεί αυτή η συνήθεια·

όμως είχα υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο

που λέμε. Πολλοί φιλότεχνοι μού είπαν ότι

θα ήταν λάθος  μου να μη σκορπίσω έστω

και λίγοι χαρά μέσω της τέχνης στους συ-

νανθρώπους μου. 

Γι’ αυτό σας προσκαλώ το Σάββατο 15-12

και ώρα 11π.μ στην αίθουσα του Αμπε-

λουργικού Συνεταιρισμού Κορωπίου (Βασ.

Κωνσταντίνου 31)  που μου κάνουν την τιμή

και μου παραχωρούν το χώρο και τους ευ-

χαριστώ.

Εκεί θα παρουσιάσω την καινούργια μου

δουλειά με θέμα: «Προστάτης Άγγελος»
Εγκαίνια  Σάββατο 15-12 στις 11πμ  – 3 μμ

Αγγελική Τσεβά - Εικαστικός Καλλιτέχνης

έκθεση αγγελικής τσεβά

“Ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα το νερό”
Μία βιωματική κατάθεση από το Βολιβιανό Nelson Estrada

Τη χώρα μας επισκέφθηκε ο Nelson Estrada, πρώην υπεύθυνος της κυβέρνησης της Βο-

λιβίας για τα Ευρωπαϊκά θέματα και νυν συντονιστής της επιτροπής Αλληλεγγύης για την

Βολιβία, με σκοπό την πραγματοποίηση ομιλίας του για την κλιματική αλλαγή και τα συμ-

περάσματα της συνδιάσκεψης κορυφής που έγινε στην Κοτσαμπάμπα το 2010. 

Η ομιλία του οργανώθηκε από την “Εναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής” και πραγμα-

τοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Εμείς αδράξαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί

του και μας παραχώρησε συνέντευξη. 

Η συνέντευξη δόθηκε στα ισπανικά, στην Ηλέκτρα Βενετσάνου

συνέντευξη στην

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά

στη “Γαλιλαία”

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις

6:00 μ.μ., η Ομάδα Εθελοντών διοργανώνει Χριστουγεν-

νιάτικη Δωροαγορά με στόχο την οικονομική στήριξη της

Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία.

Η Δωροαγορά θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδη-

λώσεων της Μονάδας Γαλιλαία στο Ι. Προσκύνημα Ανα-

στάσεως Χριστού στα Σπάτα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει πρωινό καφέ, παιχνίδια για τα

παιδιά, ενημέρωση για το έργο της Μονάδας Γαλιλαία,

προβολή ταινίας μικρού μήκους, λαχειοφόρο αγορά με

πλούσια δώρα, και πολλές εκπλήξεις. 

Τα είδη  τα οποία θα διατεθούν προς πώληση θα  είναι  χει-

ροτεχνίες, σπιτικά γλυκά, ποτά, ρούχα, είδη δώρων, βι-

βλία, κοσμήματα και φυτά. 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν το Μουσικό Γυμνάσιο

Παλλήνης και οι χορωδίες Σπάτων. 

Τα έσοδα από την Δωροαγορά θα διατεθούν αποκλειστικά για

τους σκοπούς της Μονάδας Γαλιλαία, η οποία ανήκει στην Ιερά

Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (ΙΜΜΛ) και παρέχει

δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι σε ασθενείς που πά-

σχουν από καρκίνο και διαμένουν στην περιφέρεια της Μητρο-

πόλεως.   www.galilee.gr

Mαθήματα Φιλοσοφίας
Ιατρείον εστί το του Φιλοσόφου σχολείον 

(Επίκτητος)

Στους δύσκολους καιρούς, η Φιλοσοφία είναι
ανάγκη και όχι πολυτέλεια!
Στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (Αντ. Κιμ-

πιζή 5 Κορωπί) δυο φορές το μήνα θα γίνονται μαθήματα

Φιλοσοφίας για τη τέχνη της Ζωής και τη Γνώση! Η

πρώτη συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

2010, ώρα 5.00-7.00 μ.μ.

Εκπαιδευτής ο  Πολυνίκης Τριγάζης -Δάσκαλος Φιλοσο-

φίας και Φιλοσοφικός Σύμβουλος

Δηλώσεις συμμετοχής στα 2106020026 -6974380541

Σας αρέσει το σαξόφωνο;

Οι "Athenaeum Saxophone Quartet" σας περιμένουν το

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στο "Κελάρι" του Athenaeum

με Jazz Χριστουγεννιάτικη διάθεση!

Στα ντραμς μαζί τους ο Π. Κολιαβασίλης.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.00

ATHENAEUM «Κελάρι»

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τηλ.: 210 32 11 987 & 6945 160 385 

«Αρχαία Μακεδονία: 
Εθνολογία, Αρχαιολογία, Ιστορία» 

Την παρουσίαση του βιβλίου «Αρχαία Μακεδονία: Εθνο-
λογία, Αρχαιολογία, Ιστορία» του Δημήτριου Ευαγγελίδη

θα παρουσιάσουν οι εκδόσεις «Ινφογνώμων», που θα γίνει

στις 9 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο του Πολε-

μικού Μουσείου (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2). 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Στέφανος Μίλλερ, Αρχαιολόγος

Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων

Δημήτρης Ευαγγελίδης, Συγγραφέας

Στο πλαίσιο της παρουσία-

σης, θα γίνει απονομή τιμη-

τικής πλακέτας στον

αρχαιολόγο Στέφανο Μίλ-

λερ. Την εκδήλωση θα συν-

τονίσει ο εκδότης Σάββας

Καλεντερίδης. Πληροφο-

ρίες: Βιβλιοπωλείο-Εκδό-

σεις «Ινφογνώμων»,

Φιλελλήνων 14, Σύνταγμα, 

τηλ. 210-3316036, 

http://www.infognomon.gr.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

στην Κερατέα

Η «Συνεργασία για τα παιδιά της Κερατέας» και η

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»  διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη

αγορά, από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16

Δεκεμβρίου και ώρες 6:00-9:00μμ καθώς και 11:00-14:00

το μεσημέρι για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή  στο

χώρο του Συνδέσμου «Χρυσή Τομή»  που βρίσκεται στην

Αθηνών Σουνίου 55, Κεντρική Πλατεία Κερατέας.

Στο Bazaar θα πωλούνται μεταχειρισμένα διακοσμητικά  αν-

τικείμενα, είδη λαϊκής τέχνης και βιβλία, τοπικά προϊόντα,

σε πολύ χαμηλές  τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν στην παι-

δική βιβλιοθήκη που στεγάζεται  στο κτίριο Δροσόπουλου.

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει αντικείμενα για το bazaar

μπορεί να τα πηγαίνει στο Σύνδεσμο της «Χρυσής Τομής»

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 7:00-9:00 το βράδυ,

τηλ. επικοινωνίας: 2299069850 

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων, τις

ημέρες των Χριστουγέννων όπως παρακάτω:

Σάββατο 8/12, 7.30μ.μ. Αναμμα Χριστουγεννιάτικου δέν-

τρου. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Φιλαρμονική ορχή-

στρα, Παιδική χορωδία Δ.Ε. Γέρακα & Παιδική Χορωδία

Δ.Ε΄. Παλλήνης. Παιχνίδια κατασκευές και λιχουδιές, Επί-

σκεψη του Αη-Βασίλη και άλλα πολλά.

Μουσική συναυλία του ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ, με τη Φιλαρμονική

ορχήστρα του Δήμου Παλλήνης & την Παιδική χορωδία ΔΕ

Γέρακα, ώρα 8μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα.

Jazz συναυλία 

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, οργανώνει Jazz συναυ-

λία με το   jazz trio M.O.T.He (music of the heart) στις 8μ.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα

ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων οργανώ-

νει Ετήσιο  χορό, που  θα  πραγματοποιηθεί   την

Παρασκευή 21  Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 στην  τα-

βέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ”, Γούναρη  42 & Ιασωνίδου,

Άνω  Ελληνικό  Τηλ.  210 9619193.

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022

ΚΕΝΤΡΟ  ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά
« Και εγένετο φως…»

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου,  19.00 – 22.00

Σας προσκαλούμε να υποδεχθούμε μαζί το φως των ημερών

αυτών, με μια ζεστή και γιορτινή βραδιά.

Θα χαλαρώσουμε απολαμβάνοντας ζωντανή ελληνική και

ξένη μουσική, χορό, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και σά-

τσανγκ dvd με το πνευματικό μήνυμα των Χριστουγέννων.

Στέλιος Καρπαθάκης : κιθάρα, φωνή

Μιχάλης Ευαγγελίδης : κρουστά.

Συμμετοχές &  πληροφορίες Τηλ: 210-6641545, 6956482415

Διευθ: Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία

Υπάρχει εισφορά για το πρόγραμμα.

«ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ 
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ» 

CINE ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Το πλήρως ανακαινισμένο Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την απολαυστική

ταινία «Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετανία» (Asterix and

Obelix: God Save Britania), από την Πέμπτη 6/12, έως και

την Τετάρτη 12/12, με ώρα προβολής: 7.00 μ.μ.
Την ταινία, διάρκειας 100 λεπτών, έχει σκηνοθετήσει ο Λορέν
Τιράρ και το καστ των ηθοποιών πλαισιώνουν οι: Ζεράρ Ντε-
παρντιέ, Κατρίν Ντενέβ, Έντουαρντ Μπάερ και Φαμπρίς Λουκινί.
Οι ένδοξες ρωμαϊκές λεγεώνες, οδηγημένες από τον Καίσαρα,
έχουν εισβάλλει στη Βρετανία. Ένα μόνο χωριό εξακολουθεί να
αντιστέκεται, αλλά οι δυνάμεις του έχουν αρχίσει να εξασθε-
νούν... 

Θέλοντας να διευρύνει την πρόσβαση, σε όσο τον δυνα-

τόν περισσότερους κινηματογραφόφιλους,  η Κ.Δ.Ε.Μ.,

έχει καθιερώσει τις παρακάτω προσφορές:

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7 €)!

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 50% έκπτωση εισιτηρίου, για μαθητές, φοι-

τητές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ, με εί-

σοδο ΜΟΝΟ 3,5 €!

Παζάρι στον Ομιλο “Νέοι Ορίζοντες”

Ετήσιο Εορταστικό Βazaar οργανώνει ο Ομιλος “Νέοι Ορί-

ζοντες Φιλίας”, με μεγάλη ποικιλία δώρων και αξιόλογη

συλλογή αντικειμένων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από

Σάββατο 08/12 έως και Κυριακή 09/12, στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας του Βούλας, οδός Ζεφύρου 2.

Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, παραδοσιακά και βιο-

λογικά προϊόντα, γλυκά, κεριά, συλλεκτικά αντικείμενα,

βιβλία, κλπ, καθώς και δώρα από την λαχειοφόρο αγορά.

Τα περισσότερα είδη είναι χειροποίητα των εθελοντών.

Ώρες Λειτουργίας από 10:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τα Παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου,

για το  «Πρόγραμμα δράσεων κατά της Φτώχειας».



ΕΒΔΟΜΗ  8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

στην Κάτω Βούλα
Ανάβουμε το δέντρο με γλυκά και δώρα

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα

στην πλατεία Ελευθερίας (Καραϊσκάκη & Ματρώ-

ζου) στη Βούλα, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω

Βούλα” θα ανάψει το φυσικό δέντρο στην πλατεία

και θα μοιράσει δωράκια στα παιδιά ο Αη-Βασίλης.

Για τους μεγάλους γλυκά και τσίπουρα και ...καλή

διάθεση μετά μουσικής.

Πεζοπορία στον Κιθαιρώνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο συνδυασμός του καταπράσινου βουνού με τον αρ-

χαιολογικό χώρο της ακρόπολης των Αρχαίων Ελευθε-

ρών και με την παραλία του Πόρτο Γερμενού προσφέρουν

τη δυνατότητα για μία πολύ  ευχάριστη φθινοπωρινή

εξόρμηση, που πραγματοποιεί η “Εναλλακτική Δράση”,

την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου.

7 πμ    Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή- Συγγρού- Σύν-

ταγμα- Ομόνοια). 7.30 πμ Επιβίβαση από Ομόνοια

Δηλώσεις συμμετοχής  Μαρία Κορομηλά

2108991145  --  6940308757 ή στo

Email ena.drasi@gmail.com

Χριστουγεννιάτικη 

Μουσική Εκδήλωση 
στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  διοργα-

νώνει Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση αφιε-

ρωμένη στο Παιδικό Χωριό SOS με τη συμμετοχή

της Χορωδίας Ambitus του Λεοντείου Λυκείου Νέας

Σμύρνης το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00 στο

πολιτιστικό κέντρο “ΙΩΝΙΑ”, Λ. Καραμανλή 18, Βούλα. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συλλογή ειδών πρώ-

της ανάγκης όπως ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, δημη-

τριακά, αλεύρι, μέλι, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, πουρέ

σε σκόνη, απορρυπαντικά ρούχων και καθαριστικά

σπιτιού, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του

Παιδικού Χωριού SOS.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι επιθυμούν μπορούν

να συνεισφέρουν με τα παραπάνω είδη.

Εκδηλώσεις για παιδιά στο
Δήμο Κρωπίας

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα δοθεί η  παρά-

σταση Καραγκιόζη. «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ»,
από το θέατρο σκιών του Άθω Δανέλλη υπό την αιγίδα

του Δήμου Κρωπίας, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Κρωπίας, στις 17:30.

Τα τμήματα Μουσικής Προπαιδείας και Μουσικοκι-

νητικής Αγωγής του Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας,

οργανώνουν για τους μικρούς φίλους την εκδήλωση

«Χριστούγεννα δίχως χιόνι», την Κυριακή 9 Δεκεμ-

βρίου στις 6.30μ.μ. στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”,

Γ. Γεννηματά & Αν. Ρωμυλίας 123 Ανω Γλυφάδα.

«ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”

Ελάτε να χορέψουμε
Ο Σύλλογος “Νυμφόληπτος” οργανώνει την Παρασκευή

14-12 και ώρα 21:00, στην ταβέρνα «η φωλιά των κυνη-

γών» (Λεωφ. Βάρης 31 Βάρη), βραδιά με μουσική, χορό

και τραγούδι.   Τιμή πρόσκλησης  15 €

Η συμμετοχή σας θα συμβάλλει στον αγώνα μας.

Προσκλήσεις  στα  Γραφεία του Συλλόγου και στα

τηλ:  6981731762  &  6974095792  &  6944186117

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη
Βουλιαγμένη

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώ-

νει το  Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου στις 6 μμ, στην Αίθουσα

του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Παναγίας Φα-

νερωμένης, στην Βουλιαγμένη, Χριστουγεννιάτικη Συ-

ναυλία με τις παιδικές/νεανικές Χορωδίες Αργυρούπολης,

Μοσχάτου και Βούλας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες αποκατάστασης του κτι-

ρίου της εισόδου του κάμπινγκ, το “Δίκτυο Αλληλεγγ-

γύης”, οργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις στο κάμπινγκ

με το εξής πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.30 πμ
• Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν ό,τι τους περισσεύει

(ρούχα σε καλή σχετικά κατάσταση, βιβλία, CD, οικιακά

σκεύη κ.α) και να πάρουν δωρεάν ότι τους χρειάζεται

• Συλλογική κουζίνα
Kαθένας μπορεί να πάρει από το σπίτι του καλούδια για μεζέ και

εκεί θα βρει κρασί, μουσική και διασκέδαση.

Θα έχουν την ευκαιρία  να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις.

Στο χώρο του κάμπινγκ θα λειτουργήσει με εθελοντές στέκι για να

βρίσκονται, να κουβεντιάζουν, να πίνουν καφέ...

Χριστούγεννα δίχως χιόνι

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εορταστικό παζάρι οργανώνει το “Χαμόγελο του Παιδιού”

σε διάφορα σημεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,

προκειμένου οι πολίτες με τις αγορές τους να ενισχύ-

σουν το σπουδαίο έργο που επιτελούν. 

Ετσι  20 & 21/12 θα βρίσκονται στο Μετρό Συντάγματος

7.30-22.30 και  20 έως 23/12 στο Εμπορικό κέντρο

"Athens Metro Mall" Αγ.Δημήτριος ώρες 10.00-21.00

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΙΟ ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Ο Δήμος Ωρωπού υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με

ένα πάζλ εορταστικών εκδηλώσεων σε κάθε περιοχή,

σκορπίζοντας κέφι και χαμόγελα σε μικρούς και μεγά-

λους.

Μάγοι, ξωτικά, χιονάνθρωποι, νεράιδες και ο Αγιο-Βασί-

λης θα δημιουργήσουν ένα μοναδικά εορταστικό κλίμα,

ξεκινώντας   από τη Σκάλα και Νέα Παλάτια (παραλία

έναντι πλατείας Ηρώων), την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου

στις 6μ.μ.  Στις 20:30 θα γίνει το άναμμα δέντρου με τον

εμπορικό σύλλογο Ωρωπού.

ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

BAZAAR 

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar

διοργανώνει η ΦΙΛΟ-

ΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

στις 8 & 9 Δεκεμβρίου,

στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Μαρκοπούλου.
“Εκεί μπορείτε να αγοράσετε

δώρα, παιχνίδια καλλυντικά

με 1€, να πιείτε καφέ και να

δοκιμάσετε χριστουγεννιάτι-

κες λιχουδιές.

«Βοηθείστε μας για να μπο-
ρέσουμε κι’ εμείς να στειρώ-
σουμε, περιθάλψουμε τα
εκατοντάδες αδέσποτα που

τριγυρνάνε στην πόλη μας”.

Εκδρομή με τον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει τη

2η  προσκυνηματική εκδρομή   για   τη Πέμπτη 20 Δεκεμ-

βρίου με προορισμό τις Ιερές Μονές: α) Σαγματά και β)

Οσίου Λουκά Βοιωτίας και  για φαγητό την Αράχωβα.

Η τιμή του Εισιτηρίου είναι  20 € για τον καθένα και  τη

μεταφορά και την επιστροφή, χωρίς διατροφή. 

Κρατήσεις δηλώετε στον Ιερό Ναό, μέχρι την Τετάρτη

19/12 ή  στο 210 8954921 (υπεύθυνος π. Αντώνιος).

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
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KOIΝΩΝΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε συνεργασία

με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό

Οργανισμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “Αποστολή”,

πραγματοποιεί τα εγκαίνια του Κοινωνικού Ιατρείου και

Φαρμακείου την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00

στην οδό Αφροδίτης 2 & Θησέως, στη Βουλιαγμένη.

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο θα λειτουργούν δω-

ρεάν με την εθελοντική προσφορά ιατρών και φαρμακο-

ποιών του Δήμου. Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να

υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιατρικές ειδικό-

τητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανασφαλίστων

πολιτών.

Πληροφορίες στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας,

Ζεφύρου 2, Βούλα,  Νανά Καραγιάν τηλ. 2132019941/

6977094203,  Αδαμαντία Νικολάου τηλ. 2132020119  και

Χατζάτογλου Ιωάννα τηλ. 2132020113.

Οπως γράψαμε και σε προηγούμενο

φύλλο μας, το Δημοτικό Συμβούλιο

του  Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, 22 Νοεμβρίου, ενέκρινε την Α’

φάση του Επιχειρησιακού  Προγράμ-

ματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του

Δήμου για την περίοδο 2012-2014.

Πλέον, το κείμενο του Στρατηγικού

Σχεδιασμού του Δήμου έχει τεθεί σε

δημόσια διαβούλευση έως τις 19-12-

2012. 

Το «Έντυπο Διαβούλευσης για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» και το

πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχε-

διασμού είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρο-

νική μορφή στην ιστοσελίδα του

Δήμου http://www.vvv.gov.gr

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από

το Γραφείο Προγραμματισμού, τηλ.

2132020053 (αρμόδιος υπάλληλος

Δημήτρης Αποστολόπουλος).

Η ανάρτηση του Στρατηγικού σχεδια-

σμού στην ιστοσελίδα του Δήμου,

πέραν του ότι είναι υποχρεωτική, έχει

και στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες,

επαγγελματίες, φορείς και σύλλογοι

για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες

και τους στρατηγικούς στόχους του

Δήμου για την επόμενη περίοδο, δίνει

τη δυνατότητα να καταθέσει ο καθέ-

νας τις δικές του προτάσεις.

Μετά τη διαβούλευση και την επεξερ-

γασία των προτάσεων από την Εκτε-

λεστική Επιτροπή του Δήμου, θα

ακολουθήσει η κατάρτιση του Επιχει-

ρησιακού Σχεδιασμού και του Οικονο-

μικού Προγραμματισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέ-

σουν τις απόψεις και προτάσεις τους

στο κωδικοποιημένο «Έντυπο Δημό-

σιας Διαβούλευσης για το Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα», εφόσον το

συμπληρώσουν, μπορούν να το απο-

στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην:

dapostolopoulos@vvv.gov.gr, 

ή να το καταθέσουν στο Γραφείο Πρω-

τοκόλλου στο Δημαρχείο (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα), υπόψη Δ.

Αποστολόπουλου,  Γραφείο Προγραμ-

ματισμού.

Παράνομη έκρινε το Πολυμελές

Πρωτοδικείο την είσπραξη του ει-

δικού τέλους ακινήτων, γνωστό

και ως «χαράτσι», μέσω των λο-

γαριασμών της ΔΕΗ. 

Το δικαστήριο έκανε δεκτή προ-

σφυγή των: Ομοσπονδία Κατανα-

λωτών Ελλάδος (ΝΚΑ/ΓΟΚΕ, μαζί

με τα Σωματεία της, ΙΝΚΑ Κρήτης,

Αιτωλοακαρνανίας, ΔΙΚΑΠ Πει-

ραιά και η Ενωση Καταναλωτών

Ελλάδος κατά του ΕΕΤΗΔΕ

στους λογαριασμούς της ΔΕΗ,

όπου και δικαιώθηκαν με την

1101/2012 Απόφαση του Πολυ-

μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ετσι απαγορεύει πλήρως στη

ΔΕΗ να εισπράττει το τέλος και

να το ενσωματώνει στο λογαρια

σμό και όχι μόνο, αλλά

και  να μη διακόπτει το ρεύμα. 

Υπάρχει κρίση αντισυνταγματικό-

τητας και παραβίαση της Ευρω-

παϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώ-

ματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) με

την επιβολή του χαρατσιού.

Οπως σημειώνει ο πληρεξούσιος

δικηγόρος των Ενώσεων Κατανα-

λωτών Ιωάννης Μυταλούλης, η

απόφαση είναι προσωρινά εκτελε-

στή και δεν απαιτείται τελεσιδικία

της. Ενεργεί και είναι υπέρ και

έναντι όλων των πολιτών της Ελ-

λάδας.

Οι διαχειριστές ή μάλλον οι εντο-

λοδόχοι της τρόικα ανακοίνωσαν

ότι θα προσφύγουν στον Αρειο

Πάγο, αλλά όπως λέει μια ευρω-

παϊκή παροιμία: «Ναι, αλλά υπάρ-
χουν δικαστές στο Βερολίνο».

Δικαστική Απόφαση βάζει τέλος

στο χαράτσι μέσω ΔΕΗ
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να διακόψει το ρεύμα και 

ο πολίτης μπορεί να πληρώνει, χωρίς το χαράτσι

Παζάρι στον Αγιο Φανούριο Κρωπίας

Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου το φιλόπτωχο ταμείο

του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Κρωπίας οργανώνει  Χρι-

στουγεννιάτικο παζάρι διοργανώνει. 

Ώρες λειτουργίας Σάββατο 8/12, 10:00-13:30 και 16:00-

20:00, Κυριακή 9/12, 10:30-14:00 και 16:00-20:00

Διοργάνωση: Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Καρελλά-Φιλό-

πτωχο Ταμείο. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
http://www.forologoumenos.gr/permalink/22112.html

Κάθε σκέψη για αύξηση του “τέλους” 

επιτηδεύματος είναι απαράδεκτη!

Από νέες “διαρροές” προκύπτει ότι ο Υπουργός των Οικονομικών μελετά το ενδεχό-

μενο να καλύψει τυχόν απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από την αύξηση των πο-

λυτεκνικών επιδομάτων (πράξη σωστή, δίκαιη και απαραίτητη), μέσα από την αύξηση

του ύψους του “τέλους” επιτηδεύματος. Αυτό και μόνο σα σκέψη, είναι απαράδεκτο.

Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό των Οικονομικών ότι, η συνταγματικότητα του “τέλους”

επιτηδεύματος δεν έχει ακόμη κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (έχουμε πολ-

λές φορές καταγγείλει την απαράδεκτη καθυστέρηση της έκδοσης της σχετικής από-

φασης του ΣτΕ).

Τον καλούμε να κοιτάξει γύρω του. Θα διαπιστώσει ότι οι επαγγελματίες, τα υποζύγια

στο έργο της λειτουργίας ενός υπερτροφικού και σπάταλου Κράτους, δεν αντέχουν

ακόμη μία αφαίμαξη. Απλά δεν αντέχουν.

Προτείνουμε στον Υπουργό, αντί να πυροβολεί την αγελάδα που του δίνει γάλα, να

ασχοληθεί -επιτέλους- με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τον εξορθολογισμό

του μεγέθους και της λειτουργίας του Κράτους.

Δύο χρόνια μετά…Δεν ξεχνάμε,
επιμένουμε ενωμένοι!!!

στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Αυτό είναι το κυρίαρχο σύνθημα με το οποίο ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κατά του ΧΥΤΑ

διοργανώνουν την  Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ημέρα μνήμης

απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους,

την απίστευτη βαρβαρότητα και αγριότητα που αντιμετώπισε

ο Δήμος της Λαυρεωτικής με πρώτη την πόλη της Κερατέας,

την προκλητική συμπεριφορά των κυβερνητικών διοικούν-

των, τις συλλήψεις, τους τραυματισμούς, τα δακρυγόνα και

τα χημικά.

Όλα αυτά δηλαδή που επί 128 ημέρες λειτούργησαν στην

καρδιά των πολιτών της Λαυρεωτικής ως φλόγα που δυνά-

μωσε περισσότερο τον αγώνα τους για το δίκαιο και το δι-

καίωμα στην αξιοπρέπεια, την τιμή και τον τόπο μας.

Ήταν ξημέρωμα της 11η Δεκέμβρη του 2010 όταν οι κάτοι-

κοι κήρυξαν μια ανένδοτη αντίσταση απέναντι στη βαρβα-

ρότητα της εκμετάλλευσης που ήθελε έναν αρχαιολογικό

χώρο όπως είναι το Οβριόκαστρο, να μετατρέπεται σε μια

χαράδρα απέραντου σκουπιδότοπου …Να μετατρέπεται σε

περιουσία και οικονομική εξασφάλιση για τους ολίγους, δια-

λύοντας και πετώντας στα άχρηστα τις ζωές των κατοίκων

της Λαυρεωτικής.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά… Ενωμένοι γιορτάζουμε

την ημέρα μνήμης την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου με ομι-

λίες στο Άπαρτο Κάστρο, σύμβολο του αγώνα των κα-

τοίκων, από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι. 

Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης



ΕΒΔΟΜΗ  8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου

Συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από την ημέρα

(9/10/1967) που ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, αφού είχε

συλληφθεί λίγο πριν τραυματισμένος στη χαράδρα

της Γιούρα, στις Βολιβιανές Άνδεις, δολοφονήθηκε

στο σχολείο του χω-

ριού Λα Ιγκιέρα.

Όμως, αν και έχει πε-

ράσει σχεδόν μισός

αιώνας από την δολο-

φονία του, το όνομα

και η εικόνα του συνε-

χίζουν να εμπνέουν

τους λαούς του πλα-

νήτη, να φέρνουν

ιδέες και οράματα και

να συνεγείρουν τα

μυαλά και τις καρδιές ανθρώπων όλων των ηλικιών.

Η αξέχαστη εικόνα αυτού του αιώνιου επαναστάτη,

η ζωή, η προσωπικότητα, ο αγώνας και οι ιδέες του

παραμένουν ακλόνητα σημεία αναφοράς.

Με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του, η

Εναλλακτική Δράση οργανώνει εκδήλωση - αφιέ-

ρωμα στο αιώνιο σύμβολο ανυπακοής και ανατρο-

πής, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 7.30 μμ στην

Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας.

Τμήματα χορωδίας

στο Μαρκόπουλο

Ο ρόλος μιας χορωδίας δεν είναι απλά ψυχαγωγικός,
αλλά συνάμα μορφωτικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός.
Η χορωδία έχει ως στόχο την καλλιέργεια της φωνής και
της ψυχής των συμμετεχόντων, τη γνωριμία τους με μου-
σικά είδη διαφορετικών εποχών και στυλ, την εξοικείωση
των συμμετεχόντων με τη σκηνή, καθώς και την ανάπτυξη
ομαδικού πνεύματος και αλληλεγγύης.
Έτσι, το παιδί δε δέχεται μόνο παθητικά τους ήχους και τη
μουσική, αλλά συμμετέχει σε αυτή με όλο του το είναι,
βιώνοντας μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες στη διάρ-
κεια των σχολικών του χρόνων.
Δώστε και εσείς στα παιδιά σας την ευκαιρία να ζήσουν
αυτή την όμορφη εμπειρία σήμερα, γράφει στην πρό-

σκληση για συμμετοχή στα τμήματα χορωδιών ο Δήμος

Μαρκοπούλου.

Πρόγραμμα χορωδιών
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ 16:00 - 17:30, ΠΕΜΠΤΗ 16:00 - 17:30,  ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00 - 12:30

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18:15 - 19:45, ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15 - 19:45, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:15 - 19:45

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ 17:30 - 19:00, ΠΕΜΠΤΗ 17:30 - 19:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 12:30 - 14:00

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19:45 - 21:15, ΤΕΤΑΡΤΗ 19:45 - 21:15, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:45 - 21:15

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19:00 - 20:30 & ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:30

Υπεύθ. τμημάτων: ΠΕΤΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 694 501 8676

Πολλά ακούστηκαν στην προ ημερησίας συ-
νεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου 3Β.
Για τα φυτά και δέντρα που κουρεύονται μέ-
χρις εξαφάνισης, για το ΕΚΑΒ που το εξώ-
νει ο Δήμαρχος για τον καλλωπισμό της
περιοχής, για το εξώδικο που απέστειλε ο
Δήμος 3Β σε κληροδότημά του, προς συν-
ταξιούχο κάτοικο της Βούλας, για τις θυρί-
δες των συμβούλων, που χώθηκαν σε
κάποιο γραφείο και δεν έχουν πρόσβαση οι
σύμβουλοι!
Για ην αναξέλεγκτη κατανάλωση του νερού
ποτίζοντας χειμωνιάτικα τα πάρκα καθημε-
ρινά, για τους ιδιώτες επαγγελματίες της
υγείας, που έφερε ο Δήμος για μέτρηση
της χοληστερόλης, για το δικαστήριο που
επίκειτο (έγινε) για τα όρια Βάρης – Κορω-
πίου που διίστανται οι απόψεις. Για τα τε-
ράστια ποσά που χρωστάει ο μισθωτής των
Καντινών Καβουρίου, που ποτέ δεν λει-
τούργησαν όπως ορίζει η σύμβαση και
άλλα· πολιτικά και παραπολιτικά.

4 Οπως γράφουμε και σε άλλη στήλη, ισο-
πεδώνονται δέντρα και φυτά για να φαίνε-
ται, αλλού το γκαζόν και αλλού η θάλασσα!
Φυτεύονται αβέρτα πανσέδες και λελούδια,
που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και μπαίνουν
ποτιστικά για άλλες τόσες χιλιάδες ευρώ.
Αναφέρθηκαν ο καθένας με διαφορετικό
τρόπο, οι σύμβουλοι Κωνσταντέλλος, Τσι-
ριγώτη, Βαμβασάκης.

4 Στην οδό Πλαπούτα 8, ο Δήμος 3Β έχει
κληροδοτήσει ακίνητο προκειμένου να το
διαμορφώσει για να καλύψει ανάγκες δη-
μοτών. Μέσα σε ένα διαμέρισμα κατοικεί
μία υπερήλικη γυναίκα, η οποία χρωστάει
ενοίκια προς το Δήμο και έλαβε εντολή
έξωσης από το Δήμο. Το κατήγγειλε ο Κ.
Πασακυριάκος και ο Δήμαρχος δήλωσε ότι
, «ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν έτσι για
να διασφαλιστεί ο Δήμος», αλλά θα έρθουν
σε επαφή με την κάτοικο να δοθεί λίγος
χρόνος.

4 Οι θυρίδες των συμβούλων που ευρί-
σκοντο στην αίθουσα συνεδριάσεων, μετα-
φέρθηκαν σε κάποιο γραφείο που
κλειδώνεται και δεν έχουν πρόσβαση οι
σύμβουλοι, κατήγγειλε ο Δ. Δαβάκης και
ζήτησε να επανέλθουν στην προτέρα θέση.
Αυτό προφανώς ανάγεται στο γενικότερο
«νοικοκύρεμα»,  που επιχειερεί ο Δήμος
στο δημαρχιακό μέγαρο, όπως για παρά-
δειγμα το σταντ με τις εφημερίδες που
απομάκρυνε, τις μοκέτες που ξήλωσε και
άλλα.
Επίσης, ο Δ. Δαβάκης κατήγγειλε την ανε-
ξέλεγκτη χρήση νερού στα πάρκα χειμω-
νιάτικα.

4 «Να κάνει υπομονή ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, αφού θα είναι ο επόμενος δή-
μαρχος, φως φανάρι», ήταν η συμβουλή
του Παντελή Κασιδόκωστα προς τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Και επεσήμανε με νόημα ότι: «ο αδερφός
μου (τέως δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκω-
στας) δεν υπήρξε πιόνι κανενός, δεν χειρα-
γωγήθηκε από πουθενά και κανέναν, όπως
κάνετε εσείς»....

4 Ο Παναγιώτης Καπετανέας ενημέρωσε –

στο παρά δύο – 3 Δεκεμβρίου ότι στις  5 Δε-
κεμβρίου εκδικάζεται προσφυγή του τέως
Δήμου Βάρης προς το Δήμο Κρωπίας για
τα σύνορά τους στο Κίτσι και στη Λουμ-
πάρδα.
Το προεδρείο δεν γνώριζε τίποτα επ’ αυτού.
Οπως δήλωσε ο Καπετανέας, την προ-
σφυγή είχε κάνει ο πρόεδρος Δημ. Ανα-
στασίου, ως δήμαρχος τότε του Δήμου
Βάρης και τη συνέχισε ο Καπετανέας.
Δεν γνωρίζουμε την έκβαση της υπόθεσης.

4 Συναγερμό έβαλε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη,
όταν ενημέρωσε το σώμα πως αιμοδότης
κάτοικος Βούλας, δεν κατάφερε να δώσει
αίμα, γιατί του είπαν - στο Ασκληπιείο Νο-
σοκομείο - ότι η περιοχή έχει κρούσματα
ελονοσίας και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν
από κατοίκους της περιοχής αίμα!
Είναι σημαντικό στοιχείο και πρέπει να διε-
ρευνηθεί άμεσα.

4 Εργοτάξιο η Βάρκιζα, όπως δήλωσε η
Λυδία Αργυροπούλου, αφού είναι όλοι οι
δρόμοι σκαμένοι από εργολάβο. Και ενώ
είχαν συμφωνήσει να ανοίγεται ένας – ένας
δρόμος, έχουν ανοιχτεί τουλάχιστον πέντε.
«Προχθές πέσανε 2 αυτοκίνητα μέσα στα
ανοιγμένα χαντάκια. Δεν μπορείς να μπεις
στη Βάρκιζα, Κάνω δημόσια καταγγελία»,
κατέληξε η Λ. Αργυροπούλου.

4 «Θέλω όλη την ιστορία για τις Καντίνες
Καβουρίου. Να τη ξεδιπλώσουμε και να
δούμε τί θα κάνουμε», ζήτησε ο Διον. Γε-
ωργουλόπουλος.

4 Να γίνει ειδική και μοναδική συνεδρίαση
για τις παραλίες, ζήτησε ο Γ. Σκουμπούρης,
εν όψει των εξελίξεων με την “Παραλία
Α.Ε.” που συστήνεται και διαφαίνεται ότι θα
εξελιχθεί σε πολυαγορά όλο το παραλιακό
μέτωπο.
«Πρέπει η Τοπική κοινωνία να έχει ενημέ-
ρωση. Να μην αιφνιδιαστούμε» επεσήμανε
ο Γ. Σκουμπούρης.
Επίσης ενημέρωσε ότι περιμένει εδώ και
πέντε μήνες, απάντηση, σε επιστολή από
την Πολεοδομία, αλλά δεν φαίνεται που-
θενά…

4 Η Ελλάδα δεν διοικείται από τους Ελλη-
νες. Ολοι εκείνοι που μας διοικούν και που
ήταν σε μια κατάμεστη αίθουσα (στο συνέ-
δριο της ΚΕΔΕ), από Δημάρχους, εργαζό-
μενους μας είπαν Δεν αποφασίζουμε μόνοι
μας.
Είναι ειλημμένες οι αποφάσεις για τους
ΟΤΑ Εχουν συμβιβαστεί για να πάει …η Ελ-
λάδα μπροστά… 
Δυστυχώς κάποιοι έφτασαν εδώ τη χώρα. Η
Τοπική Αυοδιοίκηση οδηγείται σε μαρασμό.
Ηταν τα συμπεράσματα του Δημάρχου Σπυ-
ράγγελου Πανά για τα τρέχοντα στην Το-
πική Αυτοδοίκηση.

4 Συγχωνεύονται τα Αστυνομικά Τμήμα.
Επανέρχονται στην παλιά κακή, όπως απο-
δείχθηκε συνταγή· τα Πολυδύναμα. Η συγ-
χώνευση θα γίνει με τα “αξιοκρατικά”
κριτήρια αν το κτήριο του Αστυνομικού Τμή-
ματος είναι ιδιόκτητο!

4 Μεγάλη φασαρία έγινε για επίδομα που
λαμβάνουν ορισμένοι εργαζόμενοι στο
Δήμο, βάσει νόμου και έχει καθυστερήσει.
Οπως είπε ο Δ. Δαβάκης, και όπως βγαίνει

από ελεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, κάποιοι εργαζόμενοι κακώς το
έπαιρναν· δεν το εδικαιούντο.
Το θέμα βρίσκεται στον “αέρα” όπως είπε
χαρακτηριστικά ο Δ. Δαβάκης: «ένα χρόνο
απ΄τη λεχώνα στη μαμή. Εχετε ευθύνη κι
εσείς κ. Αναστασίου. Ενα χρόνο πάνε πέρα
– δώθε θέματα και στο τέλος τα φέρνετε
έκτακτα».
Το θέμα ήταν άγνωστο σε όλους, παρά το
ότι ήρθε με το μορφή του επείγοντος. Ζή-
τησε λοιπόν ο Δήμαρχος να το εισηγηθεί ο
Δαβάκης, που ήταν αντίθετος και με τον
τρόπο που ήρθε το θέμα αλλά και με αυτό
καθ’ αυτό, αφού υπάρχει η έκθεση του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.
Να μη το εισηγηθεί λοιπόν ο Δαβάκης. Να
το εισηγηθεί ο αντιδήμαρχος οικονομικών
Νίκος Ζαχαράτος, αλλά κι αυτός δεν το
εγνώριζε. Να το εισηγηθεί ο πρόεδρος Δ.
Αναστασίου. Μα κι αυτός είχε άγνοια του
θέματος. Να το εισηγηθεί λοιπόν ο έτερος
αντιδήμαρχος Δ. Μπελετσιώτης, αλλά κι
αυτός δήλωσε ότι «το βλέπει πρώτη φορά
εδώ». Κι αφού συνεχιζόταν η “κολοκυθιά”,
πρότεινε ο επικεφαλής της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος: «να το
εισηγηθώ εγώ», για να ανάψουν “τα πυρά-
κια” της Ηλέκτρας Τσιριγώτη που φώ-
ναξε: «θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Πείτε το
λοιπόν ότι τα βρήκατε να τελειώνουμε» και
αποχώρησε.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος της απάντησε, αλλά
ήδη είχε αποχωρήσει, γι αυτό δεν τα γρά-
φουμε. Θα της τα ξαναπεί, όπως είπε, όταν
θα είναι παρούσα.
Πολλά είπαν πολλοί για το θέμα, αλλά
πάντα καταλήγουν υπέρ των εργαζομένων
οι αιρετοί σε όλους τους Δήμους. Ετσι κι
εδώ, αφού το συζήτησαν κανά δύο ώρες,
και αφού ετέθησαν προβληματισμοί κατά
πόσον μπορεί να ψηφιστεί το θέμα, τη
στιγμή που υπάρχει και γνωμοδότηση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και
υπάρχει και ο νόμος που ορίζει σαφώς ότι
το συγκεκριμένο επίδομα το παίρνουν
υπάλληλοι που παραλαμβάνουν έγγραφα
αλλοδαπών(!), (διάβασε το νόμο ο Γ.
Σκουμπούρης), ενώ στις καταστάσεις του
Δήμου,  το παίρνουν και οι προϊστάμενοι
και οι διευθυντές και οι ταμίες. Τελικά το
ψήφισαν. Το ποσό ήταν μικρότατο γύρω
στις 4.000 για  όλους τους εργαζόμενους.

4 Φωτιές άναψε η ερώτηση του Γιάννη Νι-
τερόπουλου, αν δημοσιεύθηκε σε όλο τον
τοπικό Τύπο, ψήφισμα που είχε εκδόσει το
Δημοτικό Συμβούλιο για τον Διον. Κοντονή.
Η απάντηση του προεδρείου ήταν που
άναψε τη φωτιά, γιατί δήλωσε ότι δημοσι-
εύθηκε μόνο σε μία εφημερίδα του Κορω-
πίου. (Θα επανέλθουμε σ’ αυτό).

4 Αναβλήθηκε ένα σοβαρό θέμα από την
ημερήσια διάταξη, και αφορά εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ οφειλές προς τον τέως Δήμο
Βουλιαγμένης (άντε πάλι), από επιχειρημα-
τία της περιοχής, που πιθανότατα παρα-
γράφονται λόγω των πολλών ετών που
είναι στα …αζήτητα.

Νομίζω ότι σας ζάλισα. Θα επανέλθουμε.
Αννα Μπουζιάνη

Πολιτικά & παραπολιτικά στα 3Β
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«Των τοξοφόρων πλήθη αμέτρητα από τη γή

της Ασίας, 

αλίμονο,  στην Ελλάδα πήγαν για τάφο.

Σκεπασμένους νεκρούς, φόνου φρικτού, της

Σαλαμίνας οι ακτές.

Και όλος ο τόπος». 
Αισχύλου ‘’Πέρσαι’’

Δυό νικηφόρες μάχες υπήρξαν εκείνες οι

οποίες  κατεγράφησαν, σαν κύριες για την επι-

τυχή αποτροπή των δύο ασιατικών επελάσεων

αυτής  της αρχαίας εποχής. Η μάχη στον Μα-

ραθώνα και  αργότερα   η ναυμαχία στη Σαλα-

μίνα. Η πρώτη σημαδεύτηκε  από τη

φυσιογνωμία του στρατηγού Μιλτιάδη. Η δεύ-

τερη καταλογίστηκε στην προσωπικότητα του

Θεμιστοκλή. Βέβαια βασικός συντελεστής της

επιτυχίας υπήρξε ο άγνωστος μαχητής, ο

οποίος παρά τον ηρωικό  θυσιαστικό του

αγώνα, ούτε δάφνες ούτε  προσωπικές τιμές

έδρεψε ποτέ, αλλά μάλλον την αγνωμοσύνη.

Δυστυχώς όμως οι μάχες χωρίς ηγέτη και επι-

τελικό  σχεδιασμό, αλλά και πολιτική διεργα-

σία ικανή να προβλέπει, προσβλέπει και

προστρέχει στα μελλούμενα και επ΄ αυτών

να κινεί τα νήματα,  δεν έρχονται στο επιτυ-

χές πέρας της νίκης. Αυτός είναι ο λόγος  για

τον οποίο  οι νίκες φέρουν τα ονόματα  των

πρώτων τη τάξη στρατηγών. Έτσι   το βέβαιο

είναι ότι  χωρίς Θεμιστοκλή δεν θα υπήρχε

νίκη· και χωρίς νίκη δεν θα υπήρχε Σαλαμίνα

και χωρίς  Σαλαμίνα  η Αθήνα δεν θα έφτανε

ποτέ στο μετέπειτα  διαχρονικό της κλέος,

ούτε στην παγκόσμια αναγνώριση, την οποία

της επεφύλαξε ολόκληρη η ανθρωπότητα.

Όλες  πάλι οι μάχες που έληξαν  νικηφόρες ή

μη , όπως στις Θερμοπύλες  Αρτεμίσιο, Πλα-

ταιές,  όλες υπήρξαν   μεγαλειώδεις και αν-

τάξιες της φυλής μας· καμιά υποδεέστερη,

αλλά  από  στρατηγικής και ιστορικής σημα-

σίας  ταξινομήθηκαν  διαφορετικά. 

Στη Σαλαμίνα τώρα ναυλοχούν οι δύο στόλοι,

ο ελληνικός και ο περσικός. Ο ένας απέναντι

στον άλλον,  μετέχοντας σε   πολεμικό “παι-

δικό  κρυφτούλι”,  ο καθένας περιμένει από

τον αντίπαλό του να κάνει την πρώτη κίνηση.

Το περίεργο είναι πως τις  κινήσεις  και των

δύο αντιμαχομένων στόλων,   τις προκαλούσε

και τις κατηύθυνε ο ένας· ο ένας και δαιμόνιος

Θεμιστοκλής.

Οι Έλληνες με  τα καράβια τους, κουρνιασμέ-

νοι  στον όρμο, πίσω από το ακρωτήριο και τη

χερσαία προβολή του Κυνοσάργους της Σα-

λαμίνας,  ήσαν ψυχολογικά κατατρομαγμένοι

από την αριθμητική υπεροχή των περσικών

πολεμικών καραβιών. Από αυτά τα μεγάλα, τα

αγέρωχα, τα γεμάτα μαχητές,  τα οποία ήσαν

παραταγμένα στ΄ ανοιχτά του Σαρωνικού

κοντά στη Σαλαμίνα σε τριπλή σειρά. Με τις

αγκυροβολημένες θέσεις τους είχαν εγκλωβί-

σει και στριμώξει τον Ελληνικό στόλο στα

στενά νερά της Σαλαμίνας και  καιροφυλα-

κτούσαν μόλις ξεμυτίσει να τον παρασύρουν

στα ανοικτά στη μοιραία σύγκρουση.  

Οι Ιωνες,  υποτελείς σύμμαχοι  των Περσών,

κατείχαν το άκρο της  αριστερής πτέρυγας, με

σκοπό να αντιμετωπίσουν τους Αιγινήτες και

τα καράβια τους.  Στο άκρο της  δεξιάς  πτέ-

ρυγας, οι Φοίνικες, το καμάρι του στόλου του

Ξέρξη  ανέμεναν  τους Αθηναίους.  

Το στενό των νερών μεταξύ Ψυττάλειας και

Μεγαρίδος ήταν κάτω από ισχυρή ελληνική

κάλυψη. Ο Θεμιστοκλής  από εκεί είχε προ-

νοήσει το δρόμο  διαφυγής του στρατεύματος

με προβλεπομένη οργανωμένη πάντοτε τάξη,

σε   περίπτωση μιας   αναπάντεχης  ήττας.   

Όπως ανάφερα πιο πάνω, οι Έλληνες,  ήταν

κατά κάποιο τρόπο ψυχολογικά επηρεασμένοι

ή και τρομοκρατημένοι  από το αντίκρυσμα

των  μεγάλων  ναυτικών  δυνάμεων  του

Ξέρξη και σε κάποια στιγμή είχαν αποφασίσει

να προχωρήσουν σε  μια απονενοημένη έξοδο

προκειμένου να ξεφύγουν  από τον εχθρικό

ασφυκτικό κλοιό. Σε αυτό ίσως συνέτεινε,

όταν οι πληροφορίες που έφερε ο Αριστείδης

ο Δίκαιος, ο πολιτικά και ερωτικά* αντίπαλος

του Θεμιστοκλή καταθέτοντας, τη θέα των πο-

λυάριθμων περσικών πλοίων. Να σημειωθεί ότι

ο Αριστείδης καίτοι εξορισμένος με εξοστρα-

κισμό, μετά από ενέργειες του αντιπάλου του

Θεμιστοκλή, όταν εκλήθη πίσω να παλέψει για

την πατρίδα, όλα τα ξέχασε.. Αυτοί οι δυο άν-

δρες στρατηγοί, ο δημοκράτης Θεμιστοκλής

και ο συντηρητικός ολιγαρχικός Αριστείδης

ήταν άξιοι πατριωτικού  θαυμασμού,  στο πόσο

άμεσα παραμέρισαν το προσωπικό παρελθόν

τους και προέταξαν το εθνικό συμφέρον. 

Αλλά δυστυχώς οι μιμητές τους για τη σημε-

ρινή εποχή εξέλιπον.  Ισως γιατί σήμερα το

προσωπικό βαλάντιο υπερτερεί  της εθνικής

υστεροφημίας.  

Ο Θεμιστοκλής φαίνεται, ότι όταν ήρθε  ο Αρι-

στείδης, του μετέφερε τον φόβο που επικρα-

τούσε στον ελληνικό στόλο και την

εκπεφρασμένη επιθυμία τους διαφύγουν. Για

να τους αποτρέψει εκμυστηρεύθηκε στον Αρι-

στείδη, ότι με  κίνδυνο να χαρακτηρισθεί προ-

δότης είχε φροντίσει  να πληροφορηθεί  ο

Ξέρξης  γι’ αυτές τις  ελληνικές προθέσεις.

Σκοπός του ήταν να τον προκαλέσει  να κάνει

την πρώτη κίνηση,  η οποία θα  έφερνε  προ

τετελεσμένου γεγονότος τους διστακτικούς

εκ των Ελλήνων. Ο Αριστείδης αποδέχτηκε το

διπλό παιχνίδι, μας λέγει ο Πλούταρχος.

Ο Ξέρξης  επείσθη παρά τις αντιρρήσεις που

είχε προβάλει η  Αρτεμισία  και έδωσε εντολή

να σπεύσει για επίθεση ο στόλος του στα

στενά της Σαλαμίνας προτού προλάβει να  ξε-

φύγει το “θήραμα”.

Δεν είχε καλά καλά ανατείλει ο ήλιος, όταν οι

τρεις γραμμές των  περσικών  πλοίων χάλα-

σαν την διάταξή τους, σχημάτισαν τρεις φά-

λαγγες και με τους Φοίνικες μπροστά

προέλασαν εισπλέοντας στο στενωπό του

πορθμού, μεταξύ Ψυττάλειας   και Αττικής

ξηράς. Ο Ιωνες  από την άλλη μεριά  άρχισαν

να πλέουν προς το μικρότερο στενό μεταξύ

Ψυττάλειας και Σαλαμίνας. Όταν οι Φοίνικες

εισέπλευσαν αρκετά, ξεπετάχτηκαν οι Αθη-

ναϊκές τριήρεις από τον μικρό όρμο που ναυ-

λοχούσαν, πίσω από το Κυνόσαργες, και

ταχύτατα  όρμησαν επιθετικά με τα έμβολά

τους αποκόπτοντας τους Φοίνικες από τον

λοιπό περσικό στόλο. Από πίσω από τους Πέρ-

σες είχαν ήδη αρχίσει σπεύδοντας, να συνω-

θούνται μέσα στο στενό και οι άλλες περσικές

μοίρες. 

Ξαφνικά επήλθε το αδιαχώρητο. Από την

άλλη μεριά οι Αιγινήτες, με την εξαιρετική

ναυτική τους  εμπειρία, γρήγορα ξεμπέρδε-

ψαν με τους Ιώνες και έπλευσαν σε επικουρία.

Εκεί, μέσα στα στενά έγινε ο χαμός. Τα ελλη-

νικά πλοία, μικρότερα με μεγαλύτερη ευκινη-

σία, εμβόλιζαν αλλά ως χαμηλότερα

ευπρόσβλητα εδέχοντο  καταιγι-

σμό από τους τοξοφόρους των

πανύψηλων περσικών πολεμικών.

Οι Πέρσες πολέμησαν σκληρά και

με μεγάλη γενναιότητα κάτω από

τα βλέμματα του βασιλιά τους.

Αυτός  παρατηρούσε και βαθμο-

λογούσε για να τιμωρήσει αργό-

τερα την ολιγωρία ή και να

εκδηλώσει τη εύνοιά του στον κα-

λύτερο.  Αλλά οι συνθήκες μάχης

ήταν επιλεγμένες σε βάρος τους.

Οι Έλληνες δεν εμάχοντο σε ξένη

γή και για ξένη γη,  αλλά για το

πάτριο έδαφος. 

Στο Αισχύλιο «Ιτε παίδες Ελλήνων» απάντη-

σαν με τον υπέρ πάντων αγώνα. Δεν πολε-

μούσαν για κανέναν βασιλιά. Γιατί αυτοί δεν

ήταν «σκλάβοι και δεν είχαν αφέντη» (Αίσχύ-

λος). Είχαν μόνο πατρίδα. Και γι΄αυτήν πολε-

μούσαν   ενωμένοι.  Με αυτό το “ενωμένοι”

και το χωρίς ντόπιο η ξενικό αφέντη θαυμα-

τούργησαν.

Αλλά αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα. Η  θύ-

μηση και η μίμηση του “Ουράνιου Ωραίου”

είναι οδυνηρή για τις σημερινές ιδιοτελείς

προσωπικές μας φιλοδοξίες.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Και οι δύο είχαν αγαπήσει ερωτικά το αγόρι, τον ωραίο

Στησίλαο.

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
Τα πρό,  τα κατά,  τα μετά, ως και τα άγνωστα  παραλειφθέντα

Μέρος τέταρτο και τελευταίο

Δώστε τους επίορκους...

Με μια κουτοπόνηρη απόφαση ο Υπουργός Μανιτάκης,

αφού δεν κατάφερε να σπάσει το κίνημα στους Δήμους,

να του δώσουν τους καταλόγους των υπαλλήλων για από-

λυση και διαθεσιμότητα, αφού απείλησε και έπεσαν στις

κενό οι απειλές, βρήκε άλλο κόλπο· δώστε τους επίορκους,

παραγγέλνει στους δημάρχους.

Αλλά ούτε οι δήμαρχοι ούτε οι εργαζόμενοι “τσίμπησαν”

γιατί απλά δεν υπάρχουν επίορκοι που να έχουν τελεσιδι-

κήσει. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε ένοχος είναι κάποιος

όταν καταδικαστεί και αποδειχθεί η ενοχή του. Κι όχι γιατί

απλά έγινε μία Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και

τέλος. Γιατί από ΕΔΕ  μπορεί να περάσει ένας υπάλληλος

για “ψύλλου” πήδημα και ανάλογα με το πόσο αρεστός

είναι σε πολιτικούς προϊσταμένους. Και ο νοών νοείτω.

Eτσι λοιπόν, αφού απέτυχε και η απειλή, εξέδωσε Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου (είμαστε σε εμπόλεμη κατά-

σταση;) και την έκανε ΦΕΚ για να προχωρήσει, λέει, από

μόνος του σε απολύσεις και διαθεσιμότητα όπου και όπως

θέλει. 

Αλήθεια τι καθεστώς έχουμε στο γκοβέρνο;

Μη γυρίζετε την πλάτη...

Και επειδή οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που απολύονται καθημε-

ρινά, κόβονται οι μισθοί τους, πολλαπλασιάζονται οι ώρες

εργασίας, δουλεύουν με “μαύρα”, έχουν τα χίλια δίκηα,

αλλά μένουν παγερά αδιάφοροι στο πρόβλημα που έχει

προκύψει με τους εργαζόμενους στους Δήμους, θα τονίσω

ότι “δεν πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη”. Ο αγώνας είναι

κοινός· σήμερα εγώ, αύριο εσύ.

Πανσέδες και γιούλια...
Κόβουμε τα δέντρα και φυτεύουμε ...πανσέδες. Πρωτό-

τυπη η συλλογιστική του δημάρχου των 3Β, ο οποίος έχει

βαλθεί να ξεκουρβουλώσει όλα τα αρμυρίκια και όχι μόνο

στην παραλιακή ζώνη του Δήμου!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Αλλόψυχοι και αρνησιπάτριδες
Ως πρόλογο δανείζομαι μία παράγραφο από το εξαιρετικό

βιβλίο του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών

Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτη Ήφαι-

στου «Η εξωελληνική νοοτροπία και τα αίτιά της»: “Ο Αν-
δρέας Παπανδρέου εισήγαγε πολλούς όρους και πλήθος
νεολογισμών στο σύγχρονο Ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο.
Κατά την γνώμη μου, όσον αφορά την ελληνική εξωτερική
πολιτική, ένας εύστοχος όρος/έννοια εκφράζεται με δύο
λέξεις: εξωελληνική νοοτροπία. Τον ανέφερε σε σχέση
με την πολιτική στάση κορυφαίας πολιτικής προσωπικό-
τητας, η οποία κατείχε υψηλή θέση στο ευρωπαϊκό θε-
σμικό σύστημα. Ίσως να πρόκειται για την πιο εύστοχη
φραστική συντόμευση του προβλήματος εξωτερικής πο-
λιτικής της Ελλάδας. Συνοψίζει το γεγονός ύπαρξης, κυ-
ρίως στο επίπεδο ορισμένων (εάν όχι πολλών) πολιτικών
προσωπικοτήτων της Ελλάδας και της Κύπρου, διλημμά-
των ή και φιλοσοφικών επιφυλάξεων ως προς το κατά
πόσο το ελληνικό εθνικό συμφέρον προηγείται ή έπεται
σκοπιμοτήτων και κριτηρίων διεθνιστικού ή άλλου χαρα-
κτήρα».

Θέτει το ζήτημα εύστοχα μεν, αλλά πολύ κομψά. Στο ακα-

δημαϊκό λεξιλόγιο δεν υπάρχει ο όρος «αλλόψυχοι», ούτε

η λαϊκή ρετσινιά «πιασμένοι». Κατ’ ουσίαν όμως περί

αυτού πρόκειται. Θυμάμαι τα λόγια ενός φίλου Ελληνοα-

μερικανού, διακεκριμμένου επιστήμονα και καθηγητή στο

διεθνούς κύρους αμερικανικό πανεπιστήμιο Μ.Ι.Τ., όταν

το 1988 μού είχε κάνει την τιμή να μου αναθέσει την με-

τάφραση και την επιμέλεια της ελληνικής εκδόσεως ενός

συγγράμματός του: “They get them from the very beginning
of their student life in the university”. («Τους πιάνουν από
την αρχή-αρχή της φοιτητικής τους ζωής στο πανεπιστή-
μιο»). Αναφερόταν στους ελληνικής υπηκοότητας φοιτη-

τές των αμερικανικών πανεπιστημίων και εκείνοι που

«τους πιάνουν» δεν είναι άλλοι από τους εγκάθετους της

παγκόσμιας δικτατορίας των μεγαλο-τραπεζιτών, μέσα

στις περίφημες αδελφότητες των αμερικανικών, κυρίως,

αλλά και των βρετανικών, γαλλικών και γερμανικών πα-

νεπιστημίων. 

Εκεί, δηλαδή, όπου εκκολάπτονται οι διαφόρων εθνοτή-

των πολιτικοί νεοσσοί και μελλοντικοί πολιτικοί ηγέτες

των χωρών τους, εκεί όπου τρέφονται με το σωστό πολυ-

βιταμινούχο φύραμα, ώστε όταν κάποια στιγμή κληθούν

από τον Μεγάλο Αδελφό να τον υπηρετήσουν στο κοτέ-

τσι της πατρίδας τους, που πατρίδα δεν τη νοιώθουν, να

κάτσουν χαρωπά και να επωάσουν –πάντοτε με το αζη-

μίωτο- τα αυγά του φιδιού. Όταν η λαϊκή θυμοσοφία απο-

καλεί κάποιους «Έλληνες» πολιτικούς ηγέτες «κότες»,

πόσο εύστοχη είναι κι ας μη γνωρίζει με λεπτομέρειες το

πόσο πιστά αποδίδει την ουσία του νεο-ελληνικού δράμα-

τος ο χλευαστικός χαρακτηρισμός.

Αδελφότητες αμερικανικών πανεπιστημίων. Μαφία και

Κόζα Νόστρα με όλα τα σχετικά γνωρίσματα, προεξάρ-

χουσας της «ομερτά», του όρκου σιωπής. Το να μη γίνει

πιστό και πειθήνιο μέλος της αδελφότητας ο νεοεισελθών

«στραβόγιαννος» πρωτοετής είναι κομματάκι ζόρικο. Η

φοιτητική –και όχι μόνο- ζωή του πρόκειται να γίνει κό-

λαση αν πει «όχι». Γίνεται αυτομάτως στόχος κάθε είδους

επιθέσεων και προσβολών. Χρειάζεσαι πανίσχυρες εσω-

τερικές αντιστάσεις για να αντέξεις. Οι περισσότεροι ει-

σέρχονται με χαρούμενα βελάσματα στο θεσμοθετημένο

ποίμνιο. «Έλα μωρέ, έθιμο τό ‘χουν εδώ, δεν τρέχει τί-
ποτε, πλάκα έχει». Μετά την τελετή μυήσεως του και-

νούργιου και τον όρκο αιωνίας πίστεως στην αδελφότητα,

που απαραίτητα συνοδεύεται από εξευτελιστικές δοκιμα-

σίες, ως απτές αποδείξεις συναινέσεως, το «στραβό-

γιαννο» μπαίνει σιγά-σιγά στο κλίμα και στο νόημα.

Κόκκος σίτου στο κρισάρισμα που γίνεται από τους από

πάνω. Στο κόλπο και κάποιοι καθηγητές που ενημερώνουν

ποιός είναι «καλό παιδί», υπάκουο, χωρίς αντιδραστικές

ψυχικές ακαταλληλότητες και με φιλοδοξίες αμοραλιστι-

κής αναρριχήσεως σε αξιώματα.

Στα γυμνάσια της μυήσεως περιλαμβάνονται και οι προ-

σωπικών δεδομένων εξομολογήσεις ενός εκάστου ενώ-

πιον όλων των άλλων. Προβαλλόμενος σκοπός το να

έλθουν τα μέλη της αδελφότητας πιό κοντά το ένα στο

άλλο. Αληθής σκοπός το να περιέλθουν στην κατοχή των

από πάνω όλες εκείνες οι χρήσιμες πληροφορίες για τις

ιδιαιτερότητες και τα χούγια του καθενός, ώστε αν τυχόν

τσινήσει μελλοντικά σε κάποια εντολή, να του υποδειχθεί

ότι δεν θα τού άρεσε καθόλου η δημοσιοποίηση κάποιου

αυστηρά προσωπικού του δεδομένου. Το ίδιο φακέλωμα

περιλαμβάνει και  τις μελλοντικές αποδείξεις όλων των

εξυπηρετήσεων που επί σειρά ετών θα προσφέρει στα με-

γάλα αφεντικά, καθώς και όλων των ποινικά κολάσιμων,

υποτραπέζιων ανταμοιβών του. Μετά το κρισάρισμα επι-

λογής των καταλληλοτέρων ακολουθεί, από την επομένη

της αποφοιτήσεως, η συνεχώς υποβοηθούμενη και παρα-

κολουθούμενη άνοδος του «δικού τους» στην κλίμακα ιε-

ραρχίας της χώρας-στόχου. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι

την τελική, καθοριστική «αξιοποίησή» του στην θέση-

κλειδί που θα τον έχουν σπρώξει, δεν παραλείπουν να τον

καλούν συχνά-πυκνά να παρακολουθεί τις επιμορφωτικές,

κατευθυντήριες συναντήσεις της Λέσχης Μπίλντερμ-

περγκ και μιάς πλειάδας διεθνών «ευαγών ιδρυμάτων»,

πίσω από τα οποία κρύβονται οι ίδιες πάντοτε χρυσοποί-

κιλτες σαπιοκοιλιές που ορέγονται το άπαν επί γης.

Ίσως τώρα πια, κάποιοι καλοπροαίρετοι Έλληνες ψηφο-

φόροι των δύο τέως μεγάλων κομμάτων να έχουν αντι-

ληφθεί ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η συγκατοίκηση του

Γιωργάκη Παπανδρέου με τον Αντωνάκη Σαμαρά στο ίδιο

δωμάτιο της φοιτητικής εστίας του Χάρβαρντ. Ίσως να αν-

τελήφθησαν, επιτέλους, ότι οι επί πρωθυπουργίας Γιωρ-

γάκη αντιμνημονιακές κορώνες του Σαμαρά οφείλονταν

στην καθοδήγηση «έτσι θα λες για να ξεγελάσεις τους χα-
ζούς και να σε ψηφίσουν».

Είναι ανθρώπινο να αναρωτιέται ο ελληνόψυχος πολίτης

του καθημερινού μόχθου: «Μα καλά, δεν έχουν διόλου
Ελλάδα μέσα τους; δεν έχουν τσίπα φιλότιμο; δεν βλέ-
πουν; δεν αντιλαμβάνονται που οδηγούν όλα αυτά;». Και

βλέπουν και αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν πολύ καλά

ότι η διατεταγμένη πορεία, που ακολουθούν πιστά, οδηγεί

με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη υποδούλωση και εξα-

θλίωση της Ελλάδας. Αλλά κι αν σε ορισμένους από δαύ-

τους τρεμοσβύνει ακόμα κάποια ενοχλητική φωνούλα

συνείδησης, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την αμείλικτη

πραγματικότητα που ορίζει ότι έτσι κι αρχίσεις να χο-

ρεύεις τανγκό με τον διάβολο, δεν βγαίνεις από τον χορό

όποτε γουστάρεις εσύ.

Περαστικά μας. Κι αν ακούσετε ότι κάποιος μελλοντικός

«σωτήρας» μας έχει αποφοιτήσει από αμερικάνικο πανε-

πιστήμιο, μη ...τζιζ. Ξορκισμένος με τον απήγανο, που

λέγαν οι παλιοί.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πάντα ένιωθα περήφανος, που

γεννήθηκα στον «Παράδεισο της

Γης», στη λεκάνη της Μεσογείου!

Μήτρα της Ιστορίας, Οδηγός της

Ανθρωπότητας, Μέκκα του Πολιτι-

σμού, Μητρόπολη της Τέχνης και

της Ομορφιάς η Μεσόγειος! Λε-

κάνη του Απολλώνιου Φωτός και

της Αθηνοκεντρικής Γνώσης,

αλλά και πηγή της Διονυσιακής

Χαράς και σπινθήρας της Διασκέ-

δασης, έμαθε την Ανθρωπότητα

να χαίρεται τη ζωή και να την

γλεντά, με χιούμορ, με αυτοσαρ-

κασμό και με ποίηση.

Συμφωνούμε αναντίρρητα ότι στα

πεζά δεν τα πήγαμε καλά τα τε-

λευταία χρόνια κι ότι παραγίναμε

καταναλωτικοί και απαιτητικοί. Κα-

ταλάβαμε, έστω καθυστερημένα,

ότι διαχειριστήκαμε άμετρα την

υλική πεζότητα, κι αποφασίσαμε

να συμμαζευτούμε.

Με θυμώνει όμως πολύ, ότι άδρα-

ξαν την ευκαιρία οι «Βάρβαροι»,

να εκδηλώσουν το κόμπλεξ τους

απέναντι στους Μεσογειακούς,

για το χαρακτήρα και τον τρόπο

ζωής τους, και επιδίδονται μετά

ζήλου στο να οδηγήσουν τις Με-

σογειακές κοινωνίες στην ποινι-

κοποίηση της χαράς και της

διασκέδασης.

Η αλήθεια είναι ότι αυτοί θαύμα-

ζαν πάντα, ως τουρίστες, την πο-

λιτισμική λάμψη και την

ανθρώπινη ζωντάνια της «Πιάτσα

Ναβόνα» ή της «Πλάθα Μαγιόρ» ή

της «Μονμάρτης», ή ακόμα της

«Πλάκας» και της «Σαντορίνης».

Απολάμβαναν ηδονικά το πηγαίο

κέφι και τη διονυσιακή μέθεξη,

που πρόσφεραν αυτές οι οάσεις,

εν μέσω του θλιβερού περιβάλ-

λοντος και της πεζότητας της σύγ-

χρονης ζωής (όπως την
κατάντησαν ο μηχανικός «πολιτι-
σμός» και η βουλιμία των πολυε-
θνικών), αλλά… ποτέ, μα ποτέ,

δεν την κατάλαβαν, δεν την έκα-

ναν κτήμα τους! Η όσμωση ανά-

μεσα στο Απολλώνιο και

Διονυσιακό πνεύμα και στην Ερ-

μεία «χοάνη», αποδείχτηκε χημι-

κώς αδύνατη.

Ας μην τους κάνουμε το χατίρι, οι

Μεσογειακοί λαοί, να ενδώσουμε

στη φασιστική ποινικοποίηση της

χαράς και της διασκέδασης και να

παραδεχτούμε ως «αμαρτία»,

αυτό που είναι ευλογία. Ναι, να

παλέψουμε για να ορθοποδή-

σουμε οικονομικά (αυξάνοντας
την παραγωγή μας και περιορίζον-
τας την κατανάλωση), αλλά να

τους ξεκαθαρίσουμε ταυτόχρονα

ότι κι αυτό το πεζό, εμείς, θα το

κάνουμε με κέφι και χαμόγελο, όχι

με μιζέρια και κατήφεια!

Το ανθρώπινο «Πάνθεο», χωρίς

τον Απόλλωνα και το Διόνυσο δεν

σταματάει στον Ερμή (εμπορευμα-
τοποίηση)’ καταλήγει γρήγορα και

αναπόφευκτα στον Άρη και στον

Πλούτωνα (πόλεμος και θάνατος)!

Και σ΄ αυτό, εμείς οι Μεσογειακοί

ρέκτες της Χαράς και της Τέχνης,

δεν πρόκειται να συμπράξουμε.

Ότι κάνουμε, θα το κάνουμε σαν

αυτοί που είμαστε, όχι σαν κά-

ποιοι που δεν είμαστε!

Έχουν πολύ μικρό ιστορικό και πο-

λιτιστικό ανάστημα οι Κέλτες, οι

Ούννοι και οι Βίκινγκς, για να μας

βάλουν στην κλίνη του Προκρού-

στη…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

Χυδαίος φασισμός… η ποινικοποίηση της χαράς!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Σε κάποια μαγαζιά η τιμή που έχουν οι κουραμπιέδες,

δικαιολογείται μόνο αν τους έχουν πασπαλίσει με κόκα....!!

4 "Ξυπνάω και τι να δω ...κάτω από το χριστουγεννιάτικο

δέντρο, μου είχε φέρει ο Αι Βασίλης εκατομμύρια
euro......!!!!!!"

Απόσπασμα από την απολογία Τσοχατζόπουλου

Αποστάγματα του

FACEBOOK

Στις 19 Φεβρουαρίου του

1971 ένα γυναικείο πτώμα

ανασύρθηκε στο νότιο άκρο

της λίμνης Πανασόφκι, στην

κεντρική Φλόριντα. Δεν κατά-

φεραν τότε να εξακριβώσουν

τα στοιχεία της γυναίκας κι

έτσι την ξέθαψαν το 1986 για

περαιτέρω έρευνα. 

Ο γεωχημικός του Πανεπι-

στημίου της Φλόριδα Τζορτζ

Κάμενοβ, που εφήρμοσε την

μέθοδο της ισοτοπικής ανά-

λυσης έφερε στο φως συγ-

κλονιστικά στοιχεία.

Η έρευνα κατέδειξε την πολύ

ισχυρή πιθανότητα το θύμα,

να έζησε για χρόνια στο Λαύ-

ριο, επειδή εντοπίστηκαν

υψηλά επίπεδα μολύβδου

στα δόντια της, αναδεικνύον-

τας για μια ακόμη φορά το

πολύ σημαντικό πρόβλημα

ρύπανσης που αντιμετωπίζει

η αστική περιοχή του Λαυ-

ρίου.

Η Λαυρεωτική Χερσόνησος

αποτέλεσε διαχρονικά χώρο

εντατικών μεταλλευτικών

δραστηριοτήτων στην αρχαι-

ότητα και από το 1865 έως το

1985 στη Νεότερη Ελλάδα.

Βιβλιογραφικά δεδομένα

σχετικά με τις επιπτώσεις

από τις μακροχρόνιες μεταλ-

λευτικές δραστηριότητες του

παρελθόντος υποδεικνύουν

ότι το Λαύριο αποτελεί χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα μιας

μολυσμένης περιοχής με με-

γάλα προβλήματα στη δημό-

σια υγεία.

Το 2000 εκπονήθηκε μια εκτε-

νής μελέτη 36 σελίδων του

ΙΓΜΕ σε συνεργασία με τον

Δήμο Λαυρίου, όπου στα

συμπεράσματά της έδειχνε

ότι οι 

4 τα παιδιά και οι ενήλικες

έχουν υψηλές συγκεντρώ-

σεις μολύβδου και αρσενικού

στο αίμα και στα ούρα, οι

οποίες συσχετίζονται με μία

σειρά αρνητικών επιπτώσεων

στην υγεία.

4 Η έκθεση του πληθυσμού

στους περιβαλλοντικούς ρύ-

πους πρέπει να μειωθεί σε

αποδεκτά όρια. Κατά συνέ-

πεια, η αποκατάσταση της

Λαυρεωτικής χερσονήσου και

ιδιαίτερα της ευρύτερης αστι-

κής περιοχής του Λαυρίου θε-

ωρείται επείγουσα δράση (βλ.

σχετική παρατήρηση παρα-

κάτω), διαφορετικά πρέπει να

εξεταστούν σοβαρά εναλλα-

κτικές λύσεις, όπως η μετεγ-

κατάσταση του πληθυσμού

σε καλύτερο και πιο υγιές πε-

ριβάλλον.

Οι αναφερόμενες δημοσιεύ-

σεις παρουσιάζουν σε σχή-

ματα μεγάλες περιοχές της

Λαυρεωτικής με περιεκτικό-

τητες μολύβδου (Pb) στα

εδάφη από 7.000 μέχρι

20.000 ppm, οι οποίες είναι

κατά 350 μέχρι 1000 φορές

υψηλότερες από τις τιμές μή

επιβαρυμένων εδαφών. 

Μερικές περιοχές παρουσιά-

ζουν αισθητά ανώτερες

τιμές, από 20.000 μέχρι

50.000 ppm και σε ορισμένες

θέσεις μέχρι 150.000 ppm Pb

(μέχρι 2.500! και 7.500!!!

φορές υψηλότερες περιεκτι-

κότητες από τις οριακές τιμές

μη επιβαρυμένων εδαφών).
πηγή: lavriaki.gr

Μετά την οικονομική κρίση, βιώνουμε και την κρίση του

...σπέρματος. 

Είναι να μην τρελαθεί κι ο οργανισμός μας με τις καθημε-

ρινές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει; 

Ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, καφέδες, στρες και μπό-

λικο καυσαέριο είναι μερικές μόνο

από τις αρνητικές συνθήκες που υπο-

βάλουμε τον εαυτό μας και που μει-

ώνουν δραματικά την ποσότητα αλλά

και την ποιότητα του σπέρματος των

ανδρών. 

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν

επιστήμονες από τη Γαλλία οι οποίοι

έπειτα από εμπεριστατωμένη πο-

λυετή έρευνα διαπίστωσαν ότι η πο-

σότητα του σπέρματος που εκκρίνει ο μέσος Γάλλος έχει

μειωθεί κατά 32% τα τελευταία χρόνια.

Η αραίωση του σπέρματος σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συ-

νοδευτεί με μια εξίσου διεθνή αύξηση του καρκίνου των

όρχεων, του οποίου τα περιστατικά έχουν διπλασιαστεί τα

τελευταία 30 χρόνια, ενώ έχει αλλάξει ηλικία η επιδημιο-

λογία της νόσου, καθώς μέχρι το 1980 αφορούσε κυρίως

εφήβους.

«Η νέα μελέτη είναι άκρως εντυπωσιακή και δίνει μια
απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν μέχρι σήμερα ότι η

μείωση της ανδρικής γονιμότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί γεγο-
νός», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σαρπ, καθη-

γητής Αναπαραγωγικής Υγείας στο

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Οπως αναφέρουν συγκεκριμένα, το

σπέρμα 26.000 Γάλλων εθελοντών που

συμμετείχαν στην έρευνα ανάμεσα

στα έτη 1989 - 2005 παρουσίασε αραί-

ωση κατά 32%. Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο

σπέρμα εμφάνισε μέση μείωση 1,9% ανά έτος - από τα

73,6 εκατ. σπερματοζωάρια ανά χιλιοστόλιτρο το 1989 σε

49,9 εκατ. το 2005.
πηγή tanea.gr

Αργή “εξόντωση” του σπέρματος...

Ενδείξεις μόλυνσης του Λαυρίου στη ...Φλόριντα

Τι σχέση έχει ένα

γυναικείο πτώμα

στην κεντρική

Φλόριντα με την

μόλυνση στην

περιοχή του Λαυ-

ρίου; 

Οι κίνδυνοι του internet είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει

συνεχώς να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Κι αν εμείς μπο-

ρούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά

δεν μπορούν. 

Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από ολοένα μεγαλύτερη με-

ρίδα πληθυσμού και από ολοένα μικρότερες ηλικίες. 

Η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ηλεκτρονι-

κού σερφαρίσματος δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς έρευ-

νες δείχνουν ότι το

σύνολο των εφήβων περ-

νούν περισσότερο από 3

ώρες την ημέρα μπροστά

στο internet και συγκεκρι-

μένα μέσα σε σελίδες

κοινωνικής δικτύωσης. 

Στοιχεία πρόσφατης

έρευνας, αναφέρουν ότι

σε ένα χρόνο, μόνο στο facebook, ένα εκατομμύριο παιδιά

υπήρξαν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. 

Την ανησυχία του για την ταχεία εξάπλωση του διαδικτυα-

κού εκφοβισμού και τις αρνητικές συνέπειές του, εξέ-

φρασε με σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, ενώ

εξήγησε ότι τα “έντονα συναισθήματα όπως θυμός, φθό-

νος, επιθυμία για εκδίκηση ή και η πίεση που ασκεί η οικο-

νομική ανέχεια, βρίσκουν "εύκολο μέσο έκφρασης" το

διαδίκτυο, του οποίου η πολλαπλασιαστική δύναμη οδηγεί

πολύ συχνά σε εξαιρετικά αρνητικές, ολέθριες συνέπειες”.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η διακίνηση προσωπικών φωτο-

γραφιών μέσω κινητών τηλεφώνων, το λεγόμενο «sex-

ting», έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιότυπο "δίκτυο εκφοβισμού"

μεταξύ εφήβων, απειλώντας την ψυχική ισορροπία όλο και

περισσότερων μαθητών και μαθητριών. 

Για άλλη μια φορά η λέξη κλειδί είναι η “πρόληψη”. 

Διαδικτυακός 
εκφοβισμός!
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Όλοι παρακολουθούμε τα τελευταία χρό-

νια – και όχι μόνο στη χώρα μας – μια επέ-

λαση, με τη μορφή χιονοστοιβάδας,

συγκεκριμένων πολιτικών, που σαρώ-

νουν/καταστρέφουν δικαιώματα και ζωές

εκατομμυρίων ανθρώπων, ολόκληρες κοι-

νωνίες, μη διστάζοντας και μη σταματών-

τας ούτε μπροστά σε παραβιάσεις

συνταγμάτων και νομιμότητας, ούτε απ τις

πιο ακραίες καταστάσεις εξαθλίωσης – και

αυτοκτονιών – μεγάλων ομάδων πολιτών,

ούτε απ την πολιτική και ιδεολογική τοπο-

θέτηση των πολιτικών φορέων που γίνον-

ται οι εκτελεστές εφαρμογής αυτών των

πολιτικών (ή μάλλον αυτών των πολιτικοοι-

κονομικών όπλων εξόντωσης των πληθυ-

σμών).

Πρόκειται για μια τερατώδη δύναμη απί-

στευτης ισχύος και έκτασης σε παγκόσμια

κλίμακα, που δεν έχει ξαναϋπάρξει στην

ανθρώπινη ιστορία. Πρόκειται για την συγ-

χώνευση μιας ακραία συντηρητικής και

αντιδραστικής πολιτικής κατεύθυνσης με

τις μεθόδους – και δυνάμεις – του οργα-

νωμένου εγκλήματος.

Ας θυμηθούμε τα μαθήματα της ιστορίας.

Ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Χίτλερ;

Ο Τσόρτσιλ μόνος του ή οι δυτικές δυνά-

μεις μόνες τους; Χωρίς τη μάχη του Στά-

λιγκραντ και την τεράστια συνεισφορά του

καθεστώτος του Στάλιν; Ή οι Σοβιετικοί

μόνοι τους χωρίς τη συμμαχία των δυτικών

καπιταλιστικών κρατών; Ποιος μπορεί να

ισχυριστεί ότι αρκούσε μία απ τις δυο δυ-

νάμεις για να σταματήσει τον Χίτλερ;

Σήμερα μπροστά στο τέρας που η ισχύς

του δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία,

ποιος θα βάλει όριο στη συσπείρωση και

πάλη των δυνάμεων της κοινωνίας εναν-

τίον του; Ο διαχωρισμός δεξιά-αριστερά; Η

πάλη αυτών που θέλουν τη νίκη με εκλογές

ή αυτών που μιλούν για ανατροπή χωρίς

εκλογές; Η επιλογή μέσα στο ευρώ ή έξω

από αυτό;

Ποιος μπορεί να σταματήσει μια τέτοια δύ-

ναμη;

Ο αγώνας των εργαζομένων των ΟΤΑ; Οι

φαρμακοποιοί; Οι μηχανικοί; Οι δικηγόροι;

Οι έμποροι; Οι εργάτες της βιομηχανίας;

Μήπως μια κυβέρνηση της αριστεράς;

Μήπως μια άλλη των Ανεξάρτητων Ελλή-

νων;

Κι αν ο αγώνας των εμπόρων – ή όποιων

άλλων – «πετύχει» στα επιμέρους αιτή-

ματά του, οι έμποροι θα έχουν σωθεί;

Ακόμη κι αν τους αφήσουν ανέγγιχτους τα

άλλα μέτρα που θ ακολουθήσουν και θα κα-

ταβαραθρώσουν και θα κομματιάσουν την

υπόλοιπη κοινωνία; Ποιος μπορεί να είναι

τόσο λοιπόμυαλος και να πιστεύει σήμερα

κάτι τέτοιο;

Τα συντεχνιακά και τα επαγγελματικά αι-

τήματα δεν έχουν θέση σήμερα.

Σήμερα κρίνεται η τύχη των βάσεων της

κοινωνίας, της υπόστασης των ανθρώπων

σαν πολιτών με στοιχειώδη ανθρώπινα δι-

καιώματα.

Το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό οι ηγεσίες

των φορέων και συλλογικοτήτων των ερ-

γαζομένων; Φαίνεται να τους διακατέχει

αυτή η συνειδητοποίηση, όχι μόνο στο επί-

πεδο του λόγου τους, αλλά κυρίως στο επί-

πεδο της πράξης, της δράσης τους;

Έχουν κατ αρχήν τουλάχιστον εκφράσει

την ανάγκη ή – κι αυτό είναι το δυσκολό-

τερο – προτείνει πρακτικούς τρόπους για

τη ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙ-

ΔΡΑΣΗ της κοινωνίας απέναντι στη δύναμη

που λυσσομανά να τους εξοντώσει;

Ποιος θα τους θέσει προ των ευθυνών

τους; Δεν πρέπει να βγουν δημόσια και να

πάρουν θέση γι αυτό το τεράστιο, ΤΟ ΚΑΙ-

ΡΙΟ ζήτημα, που θα κρίνει και αν θα μπο-

ρέσει ο λαός να ξεπεράσει το μούδιασμα

του φόβου και της ελεύθερης σκέψης

(χάρη στον βομβαρδισμό των ΜΜΕ, αλλά

και των αποτελεσμάτων των ίδιων των μέ-

τρων που λαμβάνονται καταιγιστικά) και να

δει να δημιουργείται ΑΜΕΣΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΥ-

ΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, μια

συσπείρωση και δύναμη, ικανή να σταθεί

απέναντι στο θεριό;

Κάποιοι προεξοφλούν ότι σύντομα (ή σε κά-

ποια στιγμή), ο λαός θα εξεγερθεί. Από πού

προκύπτει κάτι τέτοιο; Υπάρχουν μελέτες ή

επιστημονικά στοιχεία που το υποστηρίζουν;

Κι αν η εξαθλίωση και η καταστροφή είναι

τέτοιας έκτασης που ο λαός να μην μπορεί

να σηκώσει κεφάλι; (Γιατί αυτό επιδιώκει η

απέναντι πλευρά). Το έχουμε σκεφτεί; Είναι

έστω μια πιθανότητα;

Γιώργος Παπανικολάου

5 Δεκέμβρη 2012

Ως εδώ και μη παρέκει!...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυ-

ριακή 11 Νοεμβρίου 2012, στο αμφιθέατρο

του Ασκληπιείου Βούλας επιστημονική ημε-

ρίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων

του Ασκληπιείου Βούλας, με θέμα: «Η αξία

της Ιατρικής Αποκατάστασης μετά από ατύ-

χημα ή αρρώστια». Η διοργάνωση της ημε-

ρίδας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή

των τμημάτων Φυσικής Ιατρικής και Αποκα-

τάστασης, Εργοθεραπείας και Φυσικοθερα-

πείας του Νοσοκομείου Ασκληπιείο

Βούλας. Την εκδήλωση συντόνισε ο Φυσία-

τρος Διευθυντής ΕΣΥ Νικόλαος Ρούσσος. 

Χαιρετισμό απηύθηναν ο Διοικητής του

Ασκληπιείου Δημήτριος Κεχαγιάς, η πρό-

εδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Φίλων του Ασκληπιείου Λίλη Τιμαγένη και

Γεώργιος Λεβεντής. 

Ο φυσίατρος Νικόλαος Ρούσσος παρου-

σίασε ιστορικά στοιχεία του τμήματος Φυ-

σικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, την

αναγκαιότητα και την δυνατότητα προσφο-

ράς, καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις

και το καθημερινό κλινικό έργο του τμήμα-

τος. Έγινε ακόμα αναφορά στο εύρος των

παθήσεων και κακώσεων που είναι δυνατά

να έχουν ως αποτέλεσμα μια κάποια ανα-

πηρία. Ουσιαστική αναφορά ακόμη έγινε και

στη διαδικασία της αποκατάστασης όπως

αυτή γίνεται μέσα από την πολυπρόσωπη

και διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης. 

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος Τμήματος

εργοθεραπείας Σαββόπουλος, αναφέρθηκε

αρχικά στην οικονομική συμβολή του Συλ-

λόγου Φίλων Ασκληπιείου Βούλας και στον

εκσυγχρονισμό του τμήματος Εργοθερα-

πείας. Αναλύθηκε στην συνέχεια ο ρόλος

της Εργοθεραπείας στην αποκατάσταση

των ασθενών μετά από ατύχημα ή ασθέ-

νεια. 

Ο φυσικοθεραπευτής M.Sc του Νοσοκο-

μείου Καρζής, παρουσίασε τις σύγχρονες

εγκαταστάσεις του φυσικοθεραπευτηρίου

του Νοσοκομείου, τις παθήσεις με τις

οποίες ασχολούνται οι φυσιοθεραπευτές

και τα μέσα με τα οποία διευκολύνουν την

αποθεραπεία των ασθενών με μυοσκελε-

τικά προβλήματα ή αναπηρίες, που οφεί-

λονται σε ατύχημα ή αρρώστια. 

Ακολούθησε συζήτηση με ιδιαίτερο ενδια-

φέρον από πλευράς παρευρικομένων, με

ερωτήσεις και απαντήσεις των ομιλητών

πάνω σε θέματα που αφορούν την αποκα-

τάσταση. Υπήρξαν προτάσεις αναφορικά με

την ανάγκη ενημέρωσης τόσο των νεαρών

ηλικιών (σχολεία) όσο και των μεγαλύτε-

ρων ηλικιών πάνω σε θέματα ασθενών με

αναπηρία, αλλά και ευρύτερα για αποκατά-

σταση μετά από μυοσκελετικές παθησεις ή

κακώσεις. Διατυπώθηκαν επίσης απόψεις

σε σχέση με τις νέες κοινωνικές ανάγκες

που έχουν δημιουργηθεί λόγο  της οικονο-

μικής κρίσης. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του

ο πατέρας Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμ-

βουλος Δημ. Δαβάκης, καθώς και πλήθος

κόσμου. 

Οι διοργανωτές ευχαριστούν για τις προ-

σπάθειες όλων όσων βοήθησαν και συμμε-

τείχαν στην εκδήλωση. 

Σύλλογος «Φίλων Ασκληπιείου Βούλας»

«Η αξία της Ιατρικής Αποκατάστασης μετά από ατύχημα ή αρρώστια»

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Πρόσκληση  Τακτικής 

Γενικής  Συνέλευσης

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  καλεί  τα
μέλη  του  Σωματείου  στην  Ετήσια  Τα-
κτική  Γενική  Συνέλευση,  η  οποία  θα
διεξαχθεί  την  Κυριακή  16  Δεκεμβρίου
και  ώρα  11:30 π.μ.,  στην  οικία  Θεοχα-
ρίδη,  Απόλλωνος  10,  Βούλα,  με  ΗΜΕ-
ΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Απολογισμός  πεπραγμένων  και  πρόγραμμα
δράσης  2013
2. Οικονομικός  απολογισμός
3. Εγκριση  πεπραγμένων – Απαλλαγή  του  Δ.Σ.
4. Παραλία  των  3Β:  πρόσφατες  εξελίξεις – προ-
τάσεις
5.  Αρχαιρεσίες  για  την  ανάδειξη  Δ.Σ. και  εξε-
λεγκτικής  επιτροπής.
Υποψηφιότητες  υποβάλλονται  το  αργότερο  48
ώρες  πριν  τις  εκλογές.
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Τηλ.: 210 6030655, 210 8959.004

κιν.: 6937 153052

Fax: 210 9658.949

Email: press@ebdomi.com

Web: www.ebdomi.com

Με σύνθημα: «όταν τα όνειρα παίρνουν
αναβολή αλλάζουν πρόσωπο και γίνονται
οργή» μαθητές του 1ου & 2ου Λυκείου Γέ-

ρακα πραγματοποίησαν συγκέντρωση δια-

μαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο

Παλλήνης για τις απαράδεκτες περικοπές

της κρατικής επιχορήγησης στον τομέα της

παιδείας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζού-

τσος υποδέχτηκε στο γραφείο του αντι-

προσωπεία των παιδιών και συζήτησε μαζί

τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

ο τομέας της παιδείας, μετά τις δραματικές

περικοπές, αλλά και η τοπική κοινωνία στο

σύνολό της.

Στην συνέχεια μαζί με τους αντιπροσώπους

των μαθητών κατευθύνθηκε στον εξωτερικό

χώρο του Δημαρχείου και απευθυνόμενος

στα παιδιά είπε: «οι κινητοποιήσεις σας έρ-
χονται να προστεθούν και να ενισχύσουν
και τις δικές μας προσπάθειες και τον
αγώνα μας για την τοπική κοινωνία προκει-

μένου να περιχαρακώσουμε τα αυτονόητα
δικαιώματα μας. Εκφράζουμε κατηγορημα-

τικά την αντίθεση μας γι’ αυτή την πολιτική.
Σε ένα ορυμαγδό περικοπών ο χώρος της
Παιδείας θα έπρεπε να εξαιρεθεί. Το σύν-
θημα δώστε το 5% για την Παιδεία σήμερα
γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο και από τις πα-
λαιότερες δικές μας εποχές. Στον αγώνα
σας αυτό είμαστε μαζί περισσότερο από
ποτέ.»
Στο πλευρό των μαθητών τάχθηκε και ο Σύλ-

λογος εργαζόμενων του Δήμου δηλώνοντας

την αμέριστη συμπαράσταση του.

Στην συνέχεια οι μαθητές του 1ου & του

2ου Λυκείου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα

πραγματοποίησαν πορεία προς την πλατεία

Μακεδονίας, συναντήθηκαν και με άλλα

σχολεία (Παλλήνης και Ανθούσας) σε κοινή

διαμαρτυρία.

Συνάντηση 

Ομοσπονδίας 

Γονέων  Αν. Αττικής 

και Περιφέρειας Αττικής

Για θέματα Παιδείας και ειδικότερα για ζη-

τήματα που αφορούν τα σχολεία Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Αχαρνών είχαν την ευκαιρία να

συζητήσουν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Γονέων και Κηδεμόνων Ανατ. Αττικής Στά-

θης Νταντής και ο Ειδικός Γραμματέας,

Δημ. Καλατζής, με τον Διευθυντή του Πε-

ριφερειάρχη Αττικής, Πέτρο Γεωργίου,

έπειτα από επικοινωνία που είχαν με την

Περιφερειακή σύμβουλο Αν. Αττικής, Δέ-

σποινα Αφεντούλη, η οποία και προέβη

στην πραγματοποίηση της εν λόγω συνάν-

τησης στις 23/11/2012.

«όταν τα όνειρα παίρνουν αναβολή αλλάζουν πρόσωπο και γίνονται οργή» 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαθητών Λυκείων του Δήμου Παλλήνης, 

για τις περικοπές στην Παιδεία

Τρεις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του

σχολικού έτους και λίγο πριν τη λήξη του Α΄

τριμήνου τα κενά σε εκπαιδευτικούς, από την

αρχή της χρονιάς, είναι τεράστια, δηλώνει σε

ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Π.Ε. “Κ. Σωτηρίου”, και μας δίνει στοιχεία, ντο-

κουμέντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοι-

χεία της Δ/νσης, τα κενά σε όλη την Αν. Αττική

ξεπερνάνε τα 160. 

Πριν την τελευταία φάση των αναπληρωτών,

πριν από μία εβδομάδα, τα κενά ήταν 168 και το

Υπ. Παιδείας έστειλε μόλις 8 εκπαιδευτικούς!!!

Μάλιστα με επίσημη γραπτή ενημέρωση προς τη

Δ/νση και όλες τις δ/νσεις απάντησε ότι έχουν

εξαντληθεί οι πιστώσεις για προσλήψεις ανα-

πληρωτών (οι οποίες είναι περικομμένες σε

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, από 15 σε

12,5 χιλιάδες προσλήψεις τη στιγμή που είχαμε

σοβαρή μείωση και στο μόνιμο προσωπικό

καθώς στις 6 χιλιάδες περίπου συνταξιοδοτή-

σεις έγιναν μόλις 200 διορισμοί σε A’βάθμια και

B’βάθμια). Με πρωτοφανές έγγραφο το Υπ. Παι-

δείας ενημέρωσε ότι για κάθε 22 κενά εκπαι-

δευτικών θα στείλει 1 εκπαιδευτικό!!!

Αποτέλεσμα είναι, 3 μήνες μετά την έναρξη

του σχολείου, να έχουν εγκαταλειφθεί τα σχο-

λεία στο έλεος τους χωρίς προοπτική πλέον να

καλυφθούν άμεσα αυτά τα κενά. Υπάρχουν σο-

βαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχο-

λείων που αδυνατούν να συμπληρώσουν το

πρόγραμμα τους. Ιδιαίτερα τα σχολεία παλαιού

τύπου (όχι ΕΑΕΠ) τα οποία περιμένουν ανα-

πληρωτές μόνο από τον προϋπολογισμό, βρί-

σκονται σε άθλια κατάσταση με τα

περισσότερα να έχουν κενά ειδικοτήτων. 

Στην κατάσταση αυτή πρέπει να προστεθούν οι

μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση των

σχολείων με μεγάλο κίνδυνο να αδυνατούν να

καλύψουν τα στοιχειώδη έξοδα για τη λειτουρ-

γία τους και επιβάλλοντας έτσι στην πράξη τη

μετακύληση του κόστους στους γονείς 

Το δημόσιο σχολείο σε κατάρρευση – δεν καλύπτουν 

τα κενά εκπαιδευτικών – 160 κενά στην Αν. Αττική
Για κάθε 22 κενά εκπαιδευτικών θα στείλει 1 εκπαιδευτικό!!!
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για ΠΩΛΗΣΕΙΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ανακαινίσεις, επισκευές,

ή αντικαταστάσεις

Αρετή Β. Τζήλου
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

τηλ: 210.8951.993
693.2211.753

Η Κεντρική Οργάνωση Δήμων Ελ-

λάδος (ΚΕΔΕ), όπως γράφαμε στο

προηγούμενο φύλλο, πραγματοποί-

ησε Εκτακτό Συνέδριο την περα-

σμένη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην

Αθήνα, όπου εξέδωσε ομόφωνο ψή-

φισμα για τη στάση που θα κρατή-

σουν οι Δήμοι στην κόντρα με το

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-

σης.

Το Συνέδριο εξελίχθηκε ως συνέ-

χεια του προηγούμενου, και είχε ως

θέματα  τις τελευταίες ραγδαίες

εξελίξεις μετά την ψήφιση του νέου

Μεσοπρόθεσμου, την έκδοση της

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

καθώς και την ψήφιση του Προϋπο-

λογισμού 2013.

Στο ψήφισμα γράφουν μεταξύ

άλλων:
Το Συνέδριό μας εκτιμά ότι η ψήφιση του

Μεσοπρόθεσμου σε συνδυασμό με την

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πλήτ-

τουν όχι μόνο την καθημερινή λειτουρ-

γία των δήμων, αλλά και την ίδια την

υπόσταση και τον Συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

της χώρας. Επιπλέον, η ψήφιση του Κρα-

τικού Προϋπολογισμού 2013 οδηγεί με

μαθηματική ακρίβεια τους δήμους και τις

κοινωνικές τους δομές σε ολική κατάρ-

ρευση.

Εμείς, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, θεωρούμε ότι η απόφαση της

Κυβέρνησης να θεσμοθετήσει το κατ΄

επίφαση “Παρατηρητήριο Οικονομικής

Αυτοτέλειας των Οργανισμών της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης”, επιβάλλει την

πλήρη επιτροπεία των Δήμων, έρχεται

σε κατάφωρη αντίθεση με τις Συνταγμα-

τικές διατάξεις για τη Διοικητική και Οι-

κονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ και

στοχεύει στην υποταγή και τον έλεγχο

του μόνου δημοκρατικού πολιτικού θε-

σμού, ο οποίος μπορεί να στηρίξει την

κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Με

πρόσχημα τον έλεγχο της εκτέλεσης

των προϋπολογισμών των Δήμων οδη-

γούμαστε στην παραβίαση του άρθρου

102 του Συντάγματος, αλλά και του Ευ-

ρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Η υπεράσπιση της Συνταγματικά κατο-

χυρωμένης Διοικητικής και Οικονομικής

Αυτοτέλειας του θεσμού δεν αποτελεί

απλώς δημοκρατικό μας καθήκον, αλλά

υποχρέωση. Αφορά στην ποιότητα της

δημοκρατίας και τους διακριτούς ρόλους

μεταξύ των θεσμών στο πολιτικό σύ-

στημα.

[...]

Η ΚΕΔΕ εμμένει στην ομόφωνη από-

φασή της σχετικά με τη διαθεσιμότητα

των εργαζομένων στους Δήμους και δη-

λώνει ότι η Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι

συμμέτοχη σ΄ αυτήν τη διαδικασία, η

οποία δημιουργεί εκρηκτική κατάσταση,

απειλεί με διάλυση τους οργανισμούς

των Δήμων και των παρεχόμενων υπη-

ρεσιών προς τους συμπολίτες μας. Η

ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η αξιολόγηση των

δομών και υπηρεσιών με προκαθορι-

σμένα και συμπεφωνημένα κριτήρια, η

καταγραφή των υπαρχόντων κενών και

αναγκών όλων των φορέων του Κρά-

τους και η δυνατότητα κινητικότητας με

κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια μπο-

ρεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών

ελλείψεων προσωπικού των ΟΤΑ και του

Δημόσιου Τομέα. Οι αιρετοί θεωρώντας

ως κορυφαία πολιτική πράξη τη στάση

τους στο θέμα αυτό δεν θα υπογράψουν

καμία διαπιστωτική πράξη απόλυσης ερ-

γαζομένων.

Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η θέση της

Αυτοδιοίκησης τόσο για την επιτροπεία

όσο και για τη διαθεσιμότητα ήταν η

αιτία για τη στοχευμένη, σχεδιασμένη

και συντονισμένη επίθεση κατά του θε-

σμού και των ίδιων των αιρετών, που

είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. 

[...]

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Πανελλαδική κινητοποίηση στις 12

Δεκεμβρίου με συγκέντρωση στο

Σύνταγμα όλων των αιρετών πριν

την κύρωση της Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου από την Βουλή.

Την ημέρα αυτή οι βουλευτές και η

Κυβέρνηση θα ακούσουν τη μεγάλη

φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και των πολιτών. 

• Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις

19 Δεκεμβρίου στα Υπουργεία Ερ-

γασίας και Οικονομικών.

• Συγκεντρώσεις αιρετών και πολι-

τών 17,18,19 Δεκεμβρίου με πρωτο-

βουλία των αντίστοιχων ΠΕΔ στις

έδρες των Περιφερειών. 

Δηλώνουμε ότι θα δώσουμε τη μάχη

της ενημέρωσης στις γειτονιές, στις

δημοτικές και τοπικές κοινότητες σε

όλους τους Δήμους της χώρας με

σύμμαχο τον πολίτη: Όχι στην απα-

ξίωση και την κατάρρευση της Αυ-

τοδιοίκησης. Ναι στην αυτοτέλεια

και την ανάπτυξη, καταλήγει το ψή-

φισμα.

H ΚΕΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Δεν θα δώσουν στοιχεία  για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στους ΔΗΜΟΥΣ

Ο Υπουργός προχώρησε σε “κατάσταση πολέμου” με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Είναι περίπου ένας μήνας, που ο Υπουργός Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκης, υπακούοντας στις εντολές

της τρόικα, ζήτησε από τους Δήμους να αποστείλουν λί-

στες υπαλλήλων του διοικητικού και οικονομικού τμήματος

προκειμένου να τεθούν σε διαθεσιμότητα και να απολυ-

θούν.

Οι Δήμαρχοι σε συνεργασία με τους εργαζομένους αρνή-

θηκαν να αποστείλουν τις λίστες και οι εργαζόμενοι μπλό-

καραν τα τμήματα προκειμένου να μη βγει καμμία

κατάσταση.

Στο μεταξύ έγιναν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στάσεις

εργασίας οι οποίες συνεχίζονται βέβαια.

Ο Υπουργός αφού δεν κατάφερε να πάρει τις καταστάσεις,

προχώρησε σε απειλές ότι θα βγάλει σε διαθεσιμότητα

όλους τους υπαλλήλους προκειμένου να τους τρομοκρα-

τήσει, και πάλι αντιστάθηκαν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι

Δήμαρχοι.

Ετσι φαίνεται πως κήρυξε τη χώρα σε “κατάσταση πολέ-

μου” και υπέγραψε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η

οποία

δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων

στους ΟΤΑ. (ΦΕΚ 237/τ. Α/5-12-12).

Στο Κεφάλαιο Ζ «Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιό-

τητας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης», άρθρο 18 γράφει: «Η διαρκής
επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλ-
λήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής
τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό

νόμο, γίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο
και εντός προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο».

Eτσι προσπαθεί να παρακάμψει τη  Διαπιστωτική Πράξη,

καθώς καταργείται η οργανική θέση όλων των ΙΔΑΧ ΔΕ των

υπηρεσίων (κυρίως των δήμων) που δεν έχουν στείλει στοι-

χεία και οι υπάλληλοι θα λάβουν το Δεκέμβριο αναδρομικά

μισθούς... διαθεσιμότητας!!!

Με τον τρόπο αυτό ελπίζει ότι θα σπάσει τις καταλήψεις

της ΠΟΕ-ΟΤΑ και θα αναγκαστούν να στείλουν τα στοιχεία

που ζητάει και ακόμη απειλεί: «Η παράλειψη των υπηρε-
σιών να αποστείλουν στοιχεία θα αποβεί σε βάρος των
υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι θα εξαιρούντο από την εφαρ-
μογή του νόμου, είτε επειδή εισήχθησαν στο σημόσιο με
διαγωνιστική διαδικασία ή με διαδικασίες για πρόσληψη τα-
κτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, είτε επειδή ως προς αυ-
τούς συντρέχει προσωπικός λόγος απαλλαγής (υπάγονται

δηλ. στις προνοιακές εξαιρέσεις), δεδομένα, τα οποία μπο-
ρούν να εξαχθούν μόνο από τα προσωπικά μητρώα των
υπαλλήλων».

Η ΚΕΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΛΛΙΩΣ
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙ

Κυρίες κ Κύριοι  Αγαπητοι Συμπολίτες,

Το Δ.Σ του συλλόγου βλέποντας όπως και εσείς τη περιοχή

αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια μέρα με τη μέρα να

υποβαθμίζεται και τα προβλήματα να επιδεινώνονται , απο-

φάσισε να πάρει τη πρωτοβουλία να  ανοίξει  διάλογο με-

ταξύ κατοίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε μία προσπάθεια

συνεννόησης για λύσεις που απαιτούνται ώστε να βελτιωθεί

η ποιότητα ζωής στο τόπο που κατοικούμε.

-Τα σκουπίδια ξεχειλίζουν απ τους κάδους και πολλές φορές

με την βοήθεια του αέρα ταξιδεύουν απο πόρτα σε πόρτα.

-Τα κλαδιά των δέντρων σκεπάζουν δρόμους και διασταυ-

ρώσεις εμποδίζοντας την ορατότητα των οδηγών με άμεσο

κίνδυνο ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες.

-Οι λακκούβες των δρόμων καταπονούν αυτοκίνητα και οδη-

γούς- με τους ίδιους κινδύνους- καθε προχειρη επεμβαση

χειροτερευει το προβλημα

-Τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα πρέπει να ταξιδέψουν

για να βρουν πλατεία ή παιδική χαρά.

- Η Αιγαίου γινεται ποτάμι σε καθε βροχη απογορευοντας

να περάσουμε απέναντι.

-Πολλοί γεννήθηκαν χωρίς ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ και εύχον-

ται να ζήσουν να δουν την υλοποίησή της.

ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ

‘ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ’

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Την Κυριακή 9/12 και ώρα 11 το πρωί στο θέατρο του

Δημοτικού σχολείου Βάρης στην ανοιχτή συνέλευση

των κατοίκων για να συζητήσουμε με τους εκπροσώ-

πους του Δήμου όλα τα παραπάνω προβλήματα, να

διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε την επίλυσή τους.

ΚΟΡΜΠΙ 5/12/2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια, 05-12-2012

Τηλέφωνα: 2299 3 20300 Αριθμ. Πρωτ. 26405

Πολεοδομική μελέτη 

Α΄ Κατοικίας Αναβύσσου

Παράταση προθεσμίας της 2ης ανάρτησης της

Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της 1/11 

Δήμου Σαρωνικού

Με το παρόν σάς γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η

προθεσμία ανάρτησης της παραπάνω πράξης εφαρ-

μογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Α΄

Κατοικίας Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου μέχρι

και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2012.

Ο    ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ 

O δημοτικός σύμβουλος

Λαυρεωτικής Σταυρος Πα-

πασταυρόπουλος είχε προ-

σφύγει στο Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους, κα-

ταγγέλοντας ως ”Μέγα

σκάνδαλο”, την εκμίσθωση

του κτιρίου στον συνεταιρι-

σμό “Καταναλωτή coop”

(ιδιωτική εταιρία τροφίμων)

και δη χωρίς διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα όταν το συγκεκρι-

μένο κτίριο είχε παραχωρη-

θεί «με αποκλειστικό σκοπό

τη λειτουργία συνεταιριστι-

κού καταστήματος» του

Δήμου.

Ετσι μετά τη θετική γνωμο-

δότηση του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους, ότι

κακώς εκμισθώθηκε το

Υπουργείο Οικονομικών-

Δνση Δημόσιας Περιουσίας,

με έγγραφό του που κοινο-

ποιεί στον Στ. Παπασταυρό-

πουλος, ανακαλεί την

παραχώρηση του ακινήτου,

σύμφωνα με την γνωμοδό-

τηση του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους.

Ο Στ. Παπασταυρόπουλος

δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποι-

ημένος, γιατί έγινε δεκτή η

προσφυγή του και λειτούρ-

γησε το κράτος.

Σ.Σ.: Δυστυχώς είναι κάτι

που το έχουμε συναντήσει

συχνότατα σε Δήμους, που

τους παραχωρήθηκαν ακί-

νητα του δημοσίου για

κοινή χρήση, προς όφελος

των δημοτών, και οι δήμαρ-

χοι τα εκμίσθωσαν σε ιδιώ-

τες.

Τώρα πλέον ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής πρέπει να κάνει

χρήση του ακινήτου για κοι-

νωφελείς σκοπούς, γιατί

κινδυνεύει να το χάσει...

Παράνομη η μίσθωση στον συνεταιρισμό

“Καταναλωτή COOP” στο Λαύριο

αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών

Αναλυτική και τεκμηριωμένη

ήταν η συζήτηση, που διεξήχθη

στη συνεδρίαση της  Επιτρο-

πής Διαβούλευσης του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος (28/11) με

αντικείμενο τον Τον προϋπολο-

γισμό του Δήμου για το 2013,

Το τεχνικό πρόγραμμα του

ιδίου έτους και το ετήσιο πρό-

γραμμα του επιχειρησιακού

σχεδίου του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός του 2013,

συντάχθηκε με γνώμονα τα

πραγματικά οικονομικά δεδο-

μένα της συγκυρίας και τις δυ-

νατότητες υλοποίησής του από

τον Δήμο. Διαμορφώθηκε στο

ύψος των 41,5 εκ. €  και απο-

τυπώνει αφ’ ενός μεν την εγ-

γραφή βέβαιων πόρων

χρηματοδότησής του και αφ’

ετέρου τον περαιτέρω περιορι-

σμό των δαπανών. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται συγ-

κρατημένα και το Τεχνικό Πρό-

γραμμα Εργων για το 2013,

που διαμορφώθηκε στο ύψος

των 8 εκ. €. Στο τεχνικό πρό-

γραμμα, όπως ελέχθη,  δεν πε-

ριλαμβάνονται έργα των

οποίων η εκτέλεση πολιτικά

έχει ήδη αποφασισθεί, αλλά

τυπικά δεν έχει εγκριθεί η έν-

ταξή τους απ’ τα αρμόδια όρ-

γανα της πολιτείας. Ως εκ

τούτου το πραγματικό ύψος

του τεχνικού προγράμματος

αναμένεται να ξεπεράσει κατά

πολύ το προαναφερόμενο δια-

μορφωθέν ύψος.

Μετά τις εισηγήσεις ακο-

λούθησε γόνιμη συζήτηση

και οι επισημάνσεις της επι-

τροπής ομόφωνα προσαρ-

τώνται στα βασικά κείμενα

που θα υποβληθούν για τε-

λική έγκριση στο Δ.Σ.

Γόνιμος διάλογος στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος 

για Επιχειρησιακό, Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό

Ο Δήμος Μαρκοπούλου  με

ανακοίνωσή του, ενημερώ-

νει τους δημότες του εν

όψει της  επερχόμενης χει-

μερινής περιόδου και στα

πλαίσια της ετοιμότητας

για την προστασία των πο-

λιτών από πιθανά ακραία

καιρικά φαινόμενα κατά

τους χειμερινούς μήνες,

ότι οι ενδιαφερόμενοι πολί-

τες, θα έχουν τη δυνατό-

τητα φιλοξενίας – προστα-

σίας, στους δύο

θερμαινόμενους χώρους:

1) Κ.Α.Π.Η. Μαρκοπούλου:

Κ. Γκλιάτη & Παπαβασι-

λείου, τηλ: 22990-

22579/22665

2) Κ.Α.Π.Η. Πόρτο-Ράφτη:

Αγ. Νικολάου 1, τηλ.:

22990-75311.

Θερμαινόμενοι χώροι 

φιλοξενίας στο Μαρκόπουλο

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Συζήτηση για το Σχέδιο
Πόλης (Ανω Μπαλάνα, 
Νοτίως Εδρας - Κάτω
Μπαλάνα) Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης οργανώνει συνάντηση ενημέ-

ρωσης για τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης, που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλης

(Ανω Μπαλάνα, Νοτίως Εδρας - Κάτω Μπαλάνα),

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμ-

βρίου και ώρα 18.00 στο Οινοποιείο Πέτρου,

Λεωφ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη (δίπλα στον

ΟΑΕΔ Παλλήνης).

Εκδίκαση ενστάσεων Γ’

Ανάρτησης στο Κίτσι
Ο Δήμος Κρωπίας προσκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 67

του Ν. 3852/2010, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Πολιτιστικό κέν-

τρο    περιοχή  Κίτσι Κορωπίου (Παπαγιανοπούλου 256),

την 8η Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00’, για

συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος

της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκδίκαση  ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της Γ΄

Ανάρτησης Πολεοδομικού Σχεδίου στην Α΄ Γειτονιά στο

Κίτσι.

Ενημερωτικό σχετικά με τη συνεδρίαση και πρόσκληση για πα-

ρακολούθηση μας απέστειλε και ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτι-

στικός Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ “Ανοιξη”.
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Ένα σύγχρονο παραμύθι με την συγγραφική

έμπνευση του Θανάση Τζοΐτη*, και την ει-

κονογράφηση του Γιώργου Χαλκιά με τον

τίτλο «Η χώρα με τα πράσινα πυροσβε-
στικά» παρουσιάστηκε το Νοέμβριο στο

αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας.  Συν-

τονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Νικόλαος

Τσόγκας, αξιωματικός του Πυροσβεστικού

Σώματος.   

Ανάλυση του βιβλίου έκανε η ειδική επιστή-

μων Σοφία Περδικάρη, διδάκτωρ και σχο-

λική σύμβουλος προσχολικής αγωγής. 

Το θέμα του παραμυθιού απευθύνεται σε

παιδιά 4 έως 8 ετών και σε ειδικούς της πε-

ριβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής:

Σε ένα νησάκι πολύ μακριά, στη μέση του
ωκεανού, συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο...
Γιατί εκεί τα πυροσβεστικά είναι πράσινα
και παίζουν τραγούδια; Γιατί οι στολές των
πυροσβεστών είναι τόσο διαφορετικές;
Γιατί οι άνθρωποι είναι πάντα χαρούμενοι
και χαλαροί;  Οι Αρχηγοί της Πυροσβεστι-
κής όλων των χωρών αποφασίζουν να το

επισκεφτούν για να διερευνήσουν την υπό-
θεση από κοντά... 
Για τον συγγραφέα και το έργο του,  στον

τομέα της επαγγελματικής του ευθύνης

όσο και για τους στόχους του βιβλίου μίλη-

σαν, ο Ιωάννης Σταμούλης, Αντιπύραρχος,

Πρόεδρος ΕΑΠΣ και Διευθυντής του Πυρο-

σβεστικού Μουσείου και  ο Δήμαρχος Κρω-

πίας Δημήτριος Κιούσης. 

Ο συγγραφέας Αθανάσιος Τζοΐτης, συγκι-

νημένος, αναφέρθηκε στον τρόπο που εμ-

πνεύστηκε αυτό το παραμύθι και στην

διαχρονική εναγώνια ροπή του για την ανά-

πτυξη μιας παιδείας πρόληψης κυρίως

στην παιδική ηλικία. Αυτή η παιδεία, όπως

είπε ο συγγραφέας αναπτύσσεται σταδιακά και

στο βαθμό που το παιδί έρχεται σε επαφή με

τους πυροσβέστες και το έργο τους, με τα αντι-

κείμενα της εργασίας τους, δηλαδή τη φύση, το

ανθρωπογενές περιβάλλον δηλ. τις οικίες, τους

δημόσιους χώρους κα. Η  διάσωση της ελληνικής

φύσης και της ανθρώπινης ζωής από τις πυρκα-

γιές είναι στόχοι του «πυροσβεστικού λειτουρ-

γήματος». Ο Ιωάννης Σταμούλης αναφέρθηκε

στις προσπάθειες ενός πυρήνα φίλων και συνα-

δέλφων του Αθ.Τζοίτη, να δημιουργήσουν ένα

“κίνημα” στα πλαίσια της  επαγγελματικής τους

ιδιότητας και της διεύρυνσης του ρόλου του λει-

τουργήματός τους,  που θα φέρει  τα παιδιά σε

επαφή με την  Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους

στόχους πρόληψης των πυρκαγιών σε δάση και

αστικές περιοχές.

Το Μουσείο της Πυροσβεστικής στην Παλλήνη

που εγκαινιάστηκε το 2007, ήταν μια από τις

πρωτοβουλίες αυτής της ομάδας πυροσβε-

στών-ανάμεσα στους οποίους και εκ των ιδρυ-

τικών εμπνευστών ήταν ο Αθ. Τζοΐτης. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης στον

χαιρετισμό του εξήρε το έργο της Π.Υ Κρωπίας

και τη συμβολή και επεσήμανε: «Ηταν για μένα

μία έκπληξη. Είχα πολλά χρόνια να διαβάσω πα-

ραμύθι και μάλιστα ένα τέτοιο ξεχωριστό, ασυ-

νήθιστο και τόσο διδακτικό, για τα μηνύματά που

παράγει, παραμύθι».

Χαιρετισμό έκανε και ο Μητροπολίτης Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο

οποίος μίλησε για ανάγκη αλλαγής νοοτρο-

πίας στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι

βλέπουν το φυσικό περιβάλλον. 
Eκδόσεις «Μικρή Μίλητος». 

* Ο Θαν. Τζοΐτης είναι Διοικητής της Π.Υ. Κορωπίου.

«Η χώρα με τα πράσινα πυροσβεστικά» 
Παρουσίαση του βιβλίου,  παραμύθι,  του Θανάση Τζοΐτη στο Κορωπί

Εκατοντάδες παιδικές φω-

νούλες χαράς, ξεγνοιασιάς

και ατέλειωτου παιχνιδιού,

«σήμαναν» πρόωρα τον ερ-

χομό των Χριστουγέννων,

στην παιδική εκδήλωση που

διοργάνωσε η Κοινωφελής

Δημοτική Επιχείρηση του

Δήμου Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), την Κυριακής 2

Δεκεμβρίου, στον ανακαινι-

σμένο χώρο του Κινηματο-

θεάτρου «Άρτεμις», στο

Μαρκόπουλο.

Περισσότεροι από εξακό-

σιοι γονείς και παιδιά κατέ-

κλυσαν το Δημοτικό

Κινηματοθέατρο, με τα παι-

διά να έχουν την τιμητική

τους, αφού απόλαυσαν ένα

πλούσιο δίωρο, γεμάτο

σκετς, κλόουν, μιμήσεις,

πολλά παιχνίδια, πυροτε-

χνήματα και δώρα!

Είναι πολύ σημαντικό τού-

τους τους “άγριους” καιρούς,

η κοινωνική παροχή που μπο-

ρεί να δώσει ο κάθε Δήμος,

ιδιαίτερα, στους κατοίκους

της πόλης. Και ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου φαίνεται ότι το

έχει βάλει προτεραιότητα

(μουσικές βραδιές, κοινωνικό

παντοπωλείο κ.ά.).

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού

Αγίου Παντελεήμονος Γλυ-

φάδας,  τέλεσε ο Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης

Γλυφάδας, Ελληνικού, Βού-

λας, Βουλιαγμένης και

Βάρης κ. Παύλος, την Κυ-

ριακή 2 Δεκεμβρίου, με την

ευκαιρία της συμπλήρωσης

δεκαετίας από την ενθρό-

νιση του.

Ο Mητροπολίτης επέλεξε να

εορτάσει την επέτειο της δε-

καετούς ποιμαντορίας του

στη νεοσυσταθείσα Ιερά Μη-

τρόπολη, τελώντας μια κατ΄

εξοχήν Αρχιερατική τελετή,

τον εγκαινιασμό ενός Ναού.

Τη σύνδεση των δύο ιστορι-

κών γεγονότων, επεσήμανε

και ο Πρωτοσύγκελλος της

Μητροπόλεως Αρχιμανδρί-

της Αλέξιος Ψωΐνος, κατά

την προσφώνησή του στο

τέλος της Θείας Λειτουρ-

γίας. 

Ο Ναός του Αγίου Παντελε-

ήμονος, ο ένατος κατά σειρά

Ιερός Ναός που εγκαινιάζε-

ται από τον Μητροπολίτη,

θεμελιώθηκε το 1956 πλάι

στο παλαιό Αεροδρόμιο.  

Εγκαίνια Αγίου Παντελεήμονα στη Γλυφάδα

Τράπεζα αγάπης στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

Η Τράπεζα Αγάπης της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου Βούλας,  θα λειτουργεί για το κοινό

σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Σάββατο 9:30 π.μ. με 10.30 π.μ. για να χορηγεί βοήθεια στους

ενορίτες που το έχουν ανάγκη.

Η Ενορία του Αγίου Νεκτα-

ρίου ενημερώνει ότι  «Όσοι
ενορίτες μας, θέλουν να
ενισχύσουν την προσπάθεια
και να προσφέρουν τρόφιμα
ή είδη καθαρισμού και οικια-
κής χρήσης ή ρουχισμό,
μπορούν να το κάνουν στις
παρακάτω ημέρες και ώρες:
Κάθε Τετάρτη:  στις 6:30

μ.μ. με 7:00 μ.μ.

Κάθε Σάββατο: στις 9:30

π.μ. με 10:30 π.μ.

Και Κάθε Κυριακή: στις

10:30π.μ. με 11:30 π.μ.

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα
«ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
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Όσοι ανήκουν στις επόμενες δραστη-

ριότητες:

Κινησιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας,

μαλάκτη, χειροπράκτη, διαγνωστικού

ιατρικού κέντρου, γονιμότητας αν-

θρώπινης εξετάσεων, ελέγχου αντι-

ντόπινγκ αθλητών, κυτταρολογικού

εργαστηρίου, τραπεζών αίματος, τρα-

πεζών οργάνων μετεμφύτευσης, τρα-

πεζών σπέρματος και οργάνων

μετεμφύτευσης, διαγνωστικών εικό-

νων χωρίς ερμηνεία, δικαιούνται επι-

δότηση 50%.

Αναφορικά με τις υφιστάμενες επιχει-

ρήσεις, για να είναι επιλέξιμες θα

πρέπει:

• Να ανήκουν στους προαναφερόμε-

νους κλάδους

• Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών

(τζίρος) της τελευταίας διετίας αν

έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργα-

σιών πριν την 01/01/2010 να κυμαίνε-

ται από 20.000 (είκοσι χιλιάδες) ευρώ

έως και 50.000.000 (50 εκατομμύρια)

ευρώ, σε αντίθετη περίπτωση δεν

απαιτείται θέμα τζίρου. 

• Να απασχολούν από 0 έως 250

άτομα προσωπικό.

• Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν

σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το

νόμο άδειες. 

Ενώ οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν

απαιτεί ειδικούς όρους παρά μόνο ο

επιχειρηματίας να διαθέτει άδεια

ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμ-

ματος είναι:

• Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

• Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγ-

χρονισμός κτιρίων και εγκαταστά-

σεων (υδραυλικές εργασίες,

ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψί-

ματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ) 

• Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλον-

τος χώρου 

• Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Αγορά εξοπλισμού 

• Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογρα-

φικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές,

λογισμικά, κλπ.)

• Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξε-

νοδοχειακός εξοπλισμός)

• Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπρο-

στασία

• Συστήματα ασφαλείας (κάμερες -

συναγερμοί κτλ)

• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλι-

σης ποιότητας των αγαθών ή υπη-

ρεσιών (ISO - HACCP κτλ)

• Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας

ή και αδειών εκμετάλλευσης για την

εισαγωγή των καινοτομιών στις δια-

δικασίες της επιχείρησης.

• Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμο-

γών πληροφορικής (erp, crm, λογι-

στικά προγράμματα κτλ)

• Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης,

συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προ-

στασίας του περιβάλλοντος

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοι-

κονόμησης ενέργειας

• Συστήματα αυτοματοποίησης

• Αμοιβές Συμβούλων

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την

ημερομηνία υποβολής της οικονομο-

τεχνικής μελέτης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται

ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

και την περιφέρεια στην οποία θα πραγμα-

τοποιηθεί η επένδυση:

• Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική

Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,

Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόν-

νησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

― 50% για τις πολύ μικρές και μικρές

επιχειρήσεις

― 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις 

• Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και

Δυτική Ελλάδα

― 60% για τις πολύ μικρές και μικρές

επιχειρήσεις

― 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

• Για επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέ-

δια από 20.000,00€ μέχρι

100.000,00€.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδότηση  50% για επαγγέλματα υγείας υφιστάμενες επιχειρήσεις 

ή υπό σύσταση με ΚΑΔ 86.90

Μιλτιάδης Τσαλκούτης
Φοροτεχνικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Bούλα 16.11.2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 60278
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ
Λ. Βασ. Κων/νου 25, 166 72 Βάρη
Πληροφορίες: Ι. Λαλλάς, τηλ. 213 2030.428, fax 213 2030.439
e-mail ilallas@www.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου: «Ανα-
κατασκευή οδοστρώματος οδού Καρπενησίου» με προϋπολογισμό
59.998,72 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25, στη Βάρη Α’ όροφος), ενώ-
πιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματο-
ποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδαιφερόμενοι θα
ειδοποιηθούν με ΦΑΞ.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Εργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ης
τάξης για έργα κατηγορίας οδοποιϊας. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους ανα-
γνωρισμένων ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογι-
σμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 127/Α/24.8.93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 980,00 € αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας, ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπη-
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Οπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 35.946,54 € χωρίς το ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 6.362,54 €, γενικά
έξοδα και εργολαβικό όφελος 6.470,38€ και Φ.Π.Α. 23% 11.219, 27€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν  επι-
τρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη μελέτη σε εξήντα (60) ημερο-
λογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο δια-
γωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 29 παράγρ. 6 του Ν. 3669/2008, για
διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημορπασίας.
Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα των
διαγωνιζόμενων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλόγητα των δια-
γωνιζομένων.
Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή, Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
Λ. Βασ. Κων/νου 25 στη Βάρη (Α’ όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213
2030.428, FAX επικοινωνίας 213 2030.439, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία κος Ι. Λαλλάς, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριμημένο
τεύχος για τη συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι μέχρι και
Πέμπτη, 13/12/2010, από 09.00 μέχρι 13.00.

Βάρη 16.11.2012
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 

ΤΟ COMPUTER;

Οταν πλημμύριζε ο Νείλος στην Αρχαία Αίγυπτο, οι αγρό-

τες που είχαν χωράφια δίπλα στο ποτάμι έχαναν  τα όρια

τους. Όταν βρέθηκε εκεί ο Θαλής ο Μιλήσιος να μετρήσει

την μεγάλη πυραμίδα από την σκιά της, του ανέθεσαν να

βρει έναν τρόπο έτσι ώστε μετά την άμπωτη να μπορούν

να ξαναβρούν οι Αιγύπτιοι αγρότες τα όρια των χωρα-

φιών τους. Ο Θαλής έβαλε πασσάλους ανά τακτά δια-

στήματα στην άκρη του ποταμού κατά μήκος της ακτής.

Από κάθε πάσσαλο έδεσε μακριά σχοινιά προς τα έξω,

προς τα χωράφια, δηλαδή κάθετα σε διεύθυνση προς τον

ποταμό. Τα σχοινιά κατά μήκος τους, ανάλογα με τις απο-

στάσεις έφεραν κόμβους!!! Με την βοήθεια των κόμβων

μέτρησε ακριβώς τα σύνορα του κάθε αγρού, αφού είχε

σταθερή απόσταση από τον ποταμό. Η μέθοδος αυτή, του

να υπολογίζεις δηλαδή με ακρίβεια, ονομάστηκε κομβέω.

(υπολογίζω, μετρώ ακριβώς με την βοήθεια κόμβων…) Αρ-

γότερα το πήραν οι Λατίνοι, όπου όσοι ήξεραν να εκτελούν

μαθηματικές ή αριθμητικές πράξεις, το φώναζαν δυνατά

(εξού κομπασμός), και ο υπολογισμός σε αυτούς έγινε com-

baso, ή compasso (Υπάρχει και σήμερα όργανο στη ναυσι-

πλοΐα για υπολογισμό της πορείας του πλοίου κλπ). 

Έκτoτε το μετρώ ή υπολογίζω με ακρίβεια compaso =>

computer. 

Αγγλικά άραγε πως λέγεται το computer; Γιατί Ελληνικά

ξέρουμε.

Πηγή: Περιοδικό «Ελλάνιον Ήμαρ», τεύχος #30, σελ.49 &nbsp;

Για την αντιγραφή Διονυσία Ρώντα

10 συμβουλές για 

χριστουγεννιάτικες αγορές
Τις εορταστικές ημέρες, σε όλους μας προκαλείται η διά-

θεση για αγορές νέων προϊόντων  για εμάς και για τα αγα-

πημένα μας πρόσωπα.

O Φώτης Αλεξόπουλος* θεώρησε αναγκαίο να επιστήσει

την προσοχή των καταναλωτών σε δέκα πράγματα, τα

οποία εάν τα ακολουθήσουν οι καταναλωτές θα μπορέ-

σουν να βγουν κερδισμένοι και χωρίς να ξοδέψουν πολλά

χρήματα.

Για να αποφύγετε περιττά έξοδα και ταλαιπωρία προτείνουμε:

1.    Να καταγράψετε τις ανάγκες σας πριν τις αγορές.

2.    Να κάνετε μια μικρή έρευνα αγοράς σε διάφορα κα-

ταστήματα για τα προϊόντα που ενδιαφέρεστε να αγο-

ράσετε και να συγκρίνεται τις τιμές αλλά και την

ποιότητα, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

3.    Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις προσφορές.

4.    Να μην παρασυρθείτε από τις διαφημίσεις και τις μάρκες.

5.    Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βλέπετε πολύ

χαμηλές τιμές και ιδιαίτερα όταν δεν είναι προσφορές.

(Ίσως είναι ελαττωματικά ή χαμηλής ποιότητας.)

6.    Να μην ψωνίζετε από πλανοδίους, διότι ενδέχεται τα

προϊόντα να είναι χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα,

όπως και ενδέχεται η αύξηση του παραεμπορίου.

7.    Να αποφύγετε να αγοράσετε με χρήση πιστωτικής

κάρτας. Αν πάλι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν

να προσέξετε ιδιαίτερα τους όρους πληρωμής.

8.    Να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά παιδικών

παιχνιδιών. Πρέπει να φέρουν το σήμα CE.

9.    Να μη ξεχάσετε να πάρετε και να φυλάξετε τις απο-

δείξεις για ότι αγοράζετε.

10. Τέλος, να θυμάστε πάντα ότι η πραγματική αξία ενός

δώρου δεν είναι η χρηματική του.

Φώτης Αλεξόπουλος
μέλος Δ.Σ. ΙΝΚΑ/Γ/Ο.Κ.Ε.

δημοτικός σύμβουλος Αγ. Παρασκευής
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Αν πωληθεί η ΕΥΔΑΠ, ο αγορα-

στής πρέπει να λάβει μέσα σε 90

μέρες τις τεράστιες μη αμφισβη-

τούμενες οφειλές του Δημοσίου

και των Δήμων που έχουν δημι-

ουργηθεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό

θα συμβεί εφόσον ο νέος ιδιοκτή-

της απλά «κινήσει νομικές διαδικα-
σίες κατά του οφειλέτη»,
σύμφωνα με την Κοινοτική νομο-

θεσία. 

Αυτά προκύπτουν από την απάν-

τηση του αρμόδιου Επιτρόπου για

την φορολογία και την καταπολέ-

μηση απάτης, Α. Šemeta, στην

ερώτησή του Ευρωβουλευτή του

ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή σχετικά με τα

χρέη του Δημοσίου και των Δήμων

προς την ΕΥΔΑΠ.

Η απάντηση αυτή, είναι βόμβα για

τα οικονομικά της κυβέρνησης,

αλλά και των Δήμων που μαζί χρω-

στάνε 522 εκ  ευρώ (χωρίς προσαυ-

ξήσεις) στην ΕΥΔΑΠ. Ταυτόχρονα

αναδεικνύεται η τραγελαφική κατά-

σταση που δημιουργείται με την πώ-

ληση της ΕΥΔΑΠ που ενώ

ετοιμάζονται να την πουλήσουν πε-

ρίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ο

νέος αγοραστής, με το καλημέρα

σας, θα απαιτήσει 522 εκατομμύρια

και προσαυξήσεις που είναι βεβαι-

ωμένες οφειλές. 

Στην ερώτησή του, ο Ν. Χουντής,

αφού σημείωνε ότι «το Ελληνικό
Δημόσιο και Δήμοι, οφείλουν στην
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ευρώ από απλήρωτα τιμολό-
για… και ακόμα υπάρχουν
τεράστιες οφειλές του κράτους
προς την εταιρεία από επιχορηγή-
σεις για κεφαλαιουχικές δαπά-
νες», ζητούσε από την Επιτροπή

να διευκρινίσει αν γι’ αυτά τα χρέη,

μπορούν να εφαρμοστούν οι οδη-

γίες 2000/35/ΕΚ και 2011/7/ΕΕ που

προβλέπουν ότι σε περίπτωση κα-

θυστερήσεων πληρωμών στις εμ-

πορικές συναλλαγές και μεταξύ

επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών,

οι οφειλές είναι άμεσα απαιτητές

από την εταιρεία και τους μετό-

χους της.

Στην απάντησή του ο A. Šemeta, με

πλήρη σαφήνεια τονίζει ότι: «Η
οδηγία 2000/35/ΕΚ καταργείται με
ισχύ από την 16η Μαρτίου 2013,
από την οδηγία 2011/7/ΕΕ. Και οι
δύο οδηγίες προβλέπουν τη διαδι-
κασία έκδοσης εκτελεστού τίτλου
για τον πιστωτή για την είσπραξη
μη αμφισβητούμενων οφειλών,
στην περίπτωση που ο πιστωτής
έχει κινήσει νομικές διαδικασίες
κατά του οφειλέτη».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΥΔΑΠ
Μόνο 250 εκατομμύρια €

Οφείλουν οι ΟΤΑ στην ΕΥΔΑΠ

522 εκατομμύρια €

H Κομισιόν απαντά στον ευρωβουλευτή Ν. Χουντή

Ερώτηση προς τους αρμόδιους

υπουργούς κατέθεσε ο βουλευτής

Παύλος Χαϊκάλης, με αντικείμενο: τη

«Σύμβαση του Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
λίτη  με εταιρία βαρέoς οπλισμού»
Γράφει χαρακτηριστικά:

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το

φως της δημοσιότητας αναφορές σε

investment reports τα οποία προτεί-

νουν και μάλιστα άμεσα, αγορά με-

τοχών εταιρειών οι οποίες παρέχουν

ιδιωτικούς στρατούς σε κυβερνή-

σεις! Σε ένα από αυτά τα reports,

αναφέρεται πως η Ελληνική κυβέρ-

νηση έχει παραγγείλει τεθωρακι-

σμένα οχήματα και βαρύ οπλισμό

που θα παρασχεθούν στο στρατό της

εταιρείας, ο οποίος θα διενεργεί πε-

ριπολίες, με σκοπό την φύλαξη των

αστικών κέντρων. Πιθανότατα δε, η

εταιρεία αυτή θα είναι σε θέση να

αναλάβει υπηρεσίες στις αρχές του

2013.

Οι αναφορές αυτές, προφανώς, συν-

δυαζόμενες με την παύση λειτουρ-

γίας των Αστυνομικών Σχολών για

δύο χρόνια και την μείωση των εισα-

κτέων κατά 30% στις Στρατιωτικές

Σχολές, μόνο ζοφερούς συνειρμούς

μπορούν να προκαλέσουν.

Ιδιωτικούς στρατούς;
ερώτηση του βουλευτή των

Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παύλου Χαϊκάλη

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

από τον Τέρενς Κουϊκ

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με

θέμα την «εξέταση της Πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την καταπολέ-
μηση μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κλπ», μιλών-

τας τόνισε ιδιαίτερα την ανησυχία για έλλειψη ελευθερο-

τυπίας, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από τις κυρώσεις

που προτείνονται σε αρχικό στάδιο.

Συγκεκριμένα τόνισε:

Τα τελευταία δείγματα διώξεων δημοσιογράφων που δια-

κίνησαν σημαντικές για την ενημέρωση του Έλληνα πο-

λίτη πληροφορίες, δεν είναι καλός προάγγελος για το πού

το πάει η Ελλάδα με ντιρεκτίβες από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, στα θέματα της ελεύθερης ενημέρωσης και μάλι-

στα σε μία άκρως μνημονιακή για τη χώρα, όπου κάποιοι

θέλουν κλειστά στόματα.

Υπενθυμίζω επίσης ότι πρόσφατα επιβλήθηκε λογοκρισία και στο

Bloomberg, το διεθνές δημοσιογραφικό οικονομικό Δίκτυο, που

πασχίζει να συλλέξει πληροφορίες για το σκάνδαλο των swaps

στην ελληνική προσχώρηση στην ΟΝΕ.

Ζήτησε από τον πρώην Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας Ζαν Κλωντ Τρισέ τις σχετικές επιστολές και άλλα έγγραφα,

ο Τρισέ αρνήθηκε να τις παραδώσει με το αιτιολογικό ότι η δημο-

σιοποίησή τους θα έβλαπτε την Αγορά (!) και το Bloomberg στρά-

φηκε στη Δικαιοσύνη κατά αυτής της απόφασης.

Αύξηση κινδύνου ατυχημάτων το

παρατεταμένο ωράριο εργασίας

Aπάντηση του Ολι Ρεν στον Κ. Πουπάκη

“Από μελέτες για τη σχέση μεταξύ παρατεταμένου ωραρίου

εργασίας και κινδύνου ατυχημάτων καταδεικνύεται η συνά-

φεια μεταξύ της αύξησης του κινδύνου ατυχημάτων και της

αύξησης ωρών εργασίας ημερησίως ή εβδομαδιαίως”, υπο-

στήριξε στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Οι-

κονομικών & Νομισματικών Υποθέσεων Oli Rehn σε σχετική

ερώτησή του ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ.,  Κ. Πουπάκης για το

χρόνο εργασίας. 

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και εν μέσω έντο-

νων διαβουλεύσεων αναφορικά με την επανεξέταση της Ευ-

ρωπαϊκής Οδηγίας για το χρόνο εργασίας, ο Έλληνας

Ευρωβουλευτής υπογράμμισε τη σημασία του «οριοθετημένου
ωραρίου» στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής ισορροπίας

ανάμεσα στη διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας και

σε μια κοινωνικά βιώσιμη άνοδο της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων, επισημαίνοντας τον σοβαρό αντίκτυπο της πλή-

ρους ελαστικοποίησης στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή,

την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. 

«Ανταγωνιστικός εργαζόμενος», είναι ο υγιής εργαζόμενος.

Αντίθετα, η εξάντληση και καταπόνηση του ανθρώπινου κε-

φαλαίου της χώρας μόνο επώδυνες επιπτώσεις μπορούν να

επιφέρουν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κ. Πουπάκης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αριθ. Απόφασης:  266/ 2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Ημερ.  8 Οκτωβρίου 2012     
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73
Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή – Τακτική  27η  Συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, της   8ης Οκτω-
βρίου 2012.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΘΕΜΑ 1ο  Ημερήσιας Διάταξης 
Ψήφισμα σχετικά με αποδοκιμασία συμπεριφοράς Δημοτικού Συμβούλου.

Σήμερα στις  8  Οκτωβρίου 2012  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00, συνήλθε
σε δημόσια ανοικτή – τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο,  στο Δη-
μαρχείο του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ.
πρωτ. 52062/4.10.2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα στο καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. και στο Δήμαρχο. 
Κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρ-
τία δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο  (33) μελών
βρέθηκαν παρόντες (28), απόντες (5), άρθρο 96 παράγραφος 6 ν. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντες (28) και συγκεκριμένα:
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ             ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΙΚΙ-
ΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ*, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟ-
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤ.*, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ,  ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ.-ΒΕΡΟΝΙΚΑ,  ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 28/33.
Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.
Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου,
κος Δημήτριος Τσάκαλης.

* Oι κ.κ Κ. Κικίλιας και Κ.Σ. Βασιλείου αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συ-
ζήτησης του θέματος και πρίν την ψηφοφορία του.

TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 
1. Την πρόταση του κ. Γ. Κωνσταντέλλου με το σχετικό ψήφισμα.
2. Την πρόταση του κ. Ν. Ζαχαράτου.
3. Την πρόταση του κ. Δημάρχου .
4. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές διατυπώνονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΗΦΙΑ

ί) Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του
κατεπείγοντος.
(25) Υπέρ
(1) Όχι, ο κ. Κ. Κικίλιας
(2) Λευκά, οι κ.κ. Δ. Κοντονής και Δ. Μπελετσιώτης

Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
ίί) Εγκρίνει την πρόταση του κ. Γ. Κωνσταντέλλου σχετικά με ψήφισμα που
αφορά την αποδοκιμασία συμπεριφοράς του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και Δημοτικού Συμβούλου κ. Δ. Κοντονή, το
οποίο έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης καταγ-
γέλλει την απαράδεκτη ενέργεια του Αντιδήμαρχου Διαφάνειας κου. Διο-
νύση Κοντονή να παραλάβει από τις υπηρεσίες του Δήμου ψηφιακό
αντίγραφο των διαλόγων τοποθετήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της
αμέσως προηγούμενης ημέρας λόγω της χρονικής συγκυρίας. Παράλληλα
καταδικάζει όποιον παρέδωσε το CD στα χέρια αντιδίκου του Δήμου με
στόχο να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του στην αντιδικία τους με τον

Δήμο με αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί πιθανώς ή θέση τους εις βάρος των
συμφερόντων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου. Τέτοιες συμπεριφο-
ρές πέραν από αντιδεοντολογικές αποβαίνουν επιζήμιες για τα συμφέροντα
του Δήμου και του οργανισμού του, είναι ανεπίτρεπτες και καταδικαστέες
από όπου και εάν προέρχονται.
Επί πλέον θεωρούμε λανθασμένη τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος χωρίς
να έχει επίσημη γραπτή γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, προέβη σε
δήλωση που την επόμενη μέρα χρησιμοποιήθηκε από αντιδίκους του Δήμου
για τα δικά τους συμφέροντα.
Το παρόν ψήφισμα να περιληφθεί σε Δελτίο Τύπου του Δήμου και να δημο-
σιευτεί με έξοδα του Δήμου εάν απαιτείται, στον τοπικό έντυπο και ηλε-
κτρονικό Τύπο».

(17) Υπέρ
(4) Όχι, οι κ.κ Π. Σωτηρόπουλος, Γ. Μαρτίνου, Χ. Βαδάσης και Ω-Ν Κάραγιαν
(5) Λευκά, οι κ.κ Δ. Κοντονής, Ν. Ζαχαράτος, Δ. Μπελετσιώτης, Ε. Αργυ-
ρουδάκης και Ε. Αποστολάτος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Αναστασίου και ο κ. Κ. Καρα-
γεώργος ψήφισαν θετικά στο κείμενο του Ψηφίσματος πλην της προ τε-
λευταίας παραγράφου δηλαδή από «Το παρόν ψήφισμα ………… έως
………… συμφέροντα» η οποία αναφέρεται στο πρόσωπο του Δημάρχου.
Η πρόταση του κ. Ν. Ζαχαράτου δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία λόγω του ότι
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του κ. Γ. Κωνσταντέλλου.

H παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 266/2012
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΚΟΥΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ- ΝΑΝΑ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΜΠΟΎΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

2012 η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατ. Αττικής,

Τμήμα Εμπορίου, διενήργησε μετρολογικούς ελέγχους

(έλεγχοι ποσοτήτων προϊόντων, έλεγχοι μετρικών ορ-

γάνων), όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε προϊόντα

που είχαν μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες,

ενώ τα βενζινάδικα είχαν “πειραγμένες” αντλίες και έδι-

ναν λιγότερα καύσιμα. Παρακάτω  αναγράφονται συνο-

πτικά τα αποτελέσματα:

Α) Σε 3 SUPERMARKET στις περιοχές Γέρακα και

Αχαρνών βρέθηκαν παρτίδες προσυσκευασμένων

φρούτων τα οποία ήσαν ελλειποβαρή. Οι παραπάνω

παρτίδες δεσμεύτηκαν και αποσύρθηκαν από την κατα-

νάλωση ενώ στις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα.

(3Χ2.000 €).

Β) Σε 9 SUPERMARKET βρέθηκαν 8 παρτίδες συ-

σκευασμένα ξυλοκάρβουνα διαφόρων εταιρειών, τα

οποία βρέθηκαν ελλειποβαρή και τα οποία δεσμεύθη-

καν και αποσύρθηκαν από την κατανάλωση ενώ στους

εισαγωγείς επιβλήθηκαν πρόστιμα (8Χ8.000€).

Γ) Σε πρατήρια υγρών καυσίμων βρέθηκαν:

I. Πρατήρια στην περιοχή Κορωπίου με ασφράγιστες

αντλίες και επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 30.000€

II. Πρατήριο στην περιοχή Κορωπίου με αντικανονικές

σφραγίδες και επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο

40.000€ 

III. Πρατήριο στην περιοχή Γλυκών Νερών που η αντλία της

βενζίνης Super Αμόλυβδη 100 οκτανίων ήταν πλημμελώς

σφραγισμένη και επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο

10.000€.

IV. Πρατήριο στην περιοχή των Σπάτων με ασφράγιστες

αντλίες και επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 40.000€

V. Πρατήριο στην Παιανίας (Αττική Οδός) του οποίου η αντ-

λία Βενζίνης αμόλυβδη 95 οκτανίων, έδινε λιγότερο καύ-

σιμο (ελλειποβάρεια) επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000€

VI. Πρατήριο στην περιοχή Δροσιάς του οποίου δύο αντλίες

βενζίνης  αμόλυβδη 95 οκτανίων και Diesel κίνησης έδιναν

λιγότερο καύσιμο (ελλειποβάρεια) επιβλήθηκε πρόστιμο

4.000 € και θα υποβληθεί μήνυση στην προμηθεύτρια εται-

ρεία για μη παράδοση λιτρομέτρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   5-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.  63467

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955, FAX : 2109657131                                                                    
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
της με α/α 99/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.Δόμησης
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ»,
προϋπολογισμού 53.400,45 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκε-
κριμένα 8 Ομάδες Προϊόντων. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  99/2012 και την με αρ. Πρωτ.
61062/21-11-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την  Δευτέρα 28  Ιανουαρίου 2013 και ώρα έναρξης του δια-
γωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ., και λήξης παράδοσης των προσφορών
10.30 π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 2.670,00 € ή σε περίπτωση προσφοράς
ανά ομάδα το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης της ομάδας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 10-12-
2012 έως Παρασκευή 25-1-2013 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΔΑ: Β455ΩΛ6-ΖΕΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2012
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ.: 400.000,00 € 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25709 /27-11-2012 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-
λεση του έργου: «Σ υ ν τ ή ρ η σ η   ο δ ώ ν   2 0 1 2», με ανοικτή διαδικα-
σία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, εκ
των οποίων τα 30.170,11€ είναι απρόβλεπτα, τα 2.921,07€ είναι δαπάνη
αναθεώρησης και τα 90.978,00€ είναι δαπάνη ασφάλτου.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10 π.μ. Αν για οποι-
ονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο-
μηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ-
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχι-
στον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η
παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες
εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην A2
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 τάξη και άνω για
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
4. Σαν μέγιστό χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των δεκαοκτώ 18 μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 6.445,64€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & ;ανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ;Ε συνταγμένη σύμφωνα με τον
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ελλειματικές ποσότητες και πειραγμένες αντλίες σε καταστήματα και βενζικάδικα!
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου.  Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

(Πειραιώς 30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βε-

ράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα

υψούν, τιμή 200.000 €. ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ με αντί-

στοιχo διαμέρισμα στην πλατεία της Βούλας 

Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πλη-
ρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι. 
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΜORRIS MINOR
ANTIKA του 1950, 3000 ευρώ.
Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑΣΙΝΑ, με
φούρνο και εστίες μαγειρέματος, περυσινή αγορά,
250 ευρώ. Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ει-

δική για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαι-

ρίας, λόγω μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. 

Τηλ. 210 8994.116.

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

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456,  6978 028010

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Δασκάλα, με  εμπειρία από ιδιωτικό σχολείο
(master) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομι-

λεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super

Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).

Τηλ. 210 8994.116.

ZHTEITAI βρεφονηπιοκόμος ή παιδαγωγός για

τρίωρη ημερήσια απασχόληση σε σπίτι στη Βούλα.

Δελτίο παροχής υπηρεσιών απαραίτητο. 

Τηλ. 6973227343

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ φροντιστής με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚH-ΧΗΜΕΙΑ σε μαθη-

τές Γυμνασίου-Λυκείου και υποψηφίους, στις περιοχές

Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τιμές γνωριμίας.

Τηλ. 210-8957077, 6994201212           

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει κατ’
οίκον μαθήματα μαθηματικών όλων των τάξεων Γυμνα-
σίου - Λυκείου στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγ-
μένη, Βάρη και Βάρκιζα. Πολυετής πείρα, προετοιμασία
για πανελλήνιες εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία
του ιδίου για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδό-
σεις Μεταίχμιο και επιπλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.
Κιν. 6984 242123.

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και

της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος ΒΑΣΙΛΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και η

ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, το

γένος ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στο Δημαρχείο Ραφήνας - Πικερμίου.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργα-
σία και εξυπηρέτηση

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

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 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα

Τηλ επικοινωνίας  210.9689770 - 6942574688

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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. . . γ ια την υγειά μας

― 2.500.000 Έλληνες πάσχουν από κάποια ρευ-
ματική πάθηση

― Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την πρώτη
αιτία για το 50% της μακροχρόνιας λειτουργικής
ανικανότητας, το 30% των απουσιών από την ερ-
γασία και το 25% της χρήσης φαρμάκων

― 87% των Ελλήνων δεν γνωρίζει τι είναι οι
ρευματικές παθήσεις ενώ μόνο το 23% των ατό-
μων με πόνο σε 2 ή περισσότερες  αρθρώσεις
απευθύνονται σε  ρευματολόγο

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας (Ε.Ι.ΡΕ.),  πραγματο-

ποίησε την 19η κατά σειρά Ημερίδα Ενημέρωσης του Κοι-

νού για τις Ρευματικές Παθήσεις με θέμα «Ρευματικές

παθήσεις: Ένα Μεγάλο Κοινωνικό Πρόβλημα», στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Γέρακα. Η Ημερίδα οργανώθηκε με τη συ-

νεργασία του Δήμου Παλλήνης και σημείωσε μεγάλη

επιτυχία με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου και τοπικών φο-

ρέων.

Την Εκδήλωση χαιρέτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο Δήμαρχος

Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, και ο Πρόεδρος του Ε.Ι.ΡΕ.

Αλέξανδρος Ανδριανάκος. Το θέμα της Ημερίδας κάλυψαν

με τις εισηγήσεις τους ο Αλ. Ανδριανάκος, Ρευματολόγος,
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και
Πρόεδρος του Ε.Ι.ΡΕ και ο Αθανάσιος Φλώρος Ρευματο-
λόγος.  

Ο Αλ. Ανδριανάκος στην εισήγησή του με θέμα «Τι είναι &
ποιες είναι οι ρευματικές παθήσεις και ποια είναι τα συμ-
πτώματά τους» τόνισε μεταξύ άλλων ότι: 

«α) οι ρευματικές παθήσεις είναι οι παθήσεις του μυοσκε-
λετικού συστήματος, δηλ. των αρθρώσεων, τενόντων,

μυών, οστών και σπονδυλικής στήλης, 
β) είναι πολλές, περίπου 200 και 
γ) κύριο και κοινό σύμπτωμα των ρευματικών παθήσεων
είναι ο πόνος σε αρθρώσεις, τένοντες, μέση ή αυχένα».

Πρόληψη και θεραπεία

Επίσης στη δεύτερη εισήγησή του με θέμα «Πρόληψη και
Θεραπεία των ρευματικών παθήσεων» τόνισε ότι: «α)
υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης για ορισμένες ρευματι-
κές παθήσεις, β) σήμερα είναι εφικτή η αποτελεσματική θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων, η
δραστική μείωση των δυσμενών τους επιπτώσεων και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με δύο προ-
ϋποθέσεις, την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη και ορθή
θεραπευτική παρέμβαση, που επιτυγχάνονται με την έγ-
καιρη επίσκεψη σε ρευματολόγο και γ) για την  εξασφάλιση
των προϋποθέσεων αυτών απαιτείται ενημέρωση του κοι-
νού, έτσι ώστε όσοι παρουσιάζουν πόνο σε αρθρώσεις, τέ-
νοντες, μέση ή αυχένα να επισκέπτονται χωρίς
καθυστέρηση τον ειδικό γιατρό, δηλ. το ρευματολόγο». 
Ακόμη επεσήμανε ότι, «Η εισαγωγή, τα τελευταία χρόνια,
των βιολογικών παραγόντων στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση αρκετών φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων απο-
τελεί τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα θεραπευτική εξέλιξη
στη Ρευματολογία και συνέβαλε καθοριστικά στη δυνατό-
τητα επίτευξης ύφεσης αυτών των σοβαρών παθήσεων. Οι
βιολογικοί παράγοντες είναι φάρμακα που εξουδετερώ-
νοντας είτε ορισμένα κύτταρα είτε τις λεγόμενες κυτταρο-
κίνες, που παράγονται από κύτταρα και παίζουν κεντρικό
ρόλο στην παθογένεια αυτών των παθήσεων, μπορεί να
οδηγήσουν  στην ύφεση».

Οι Ελληνες δεν γνωρίζουν τον ρευματολόγο!

Τέλος, ο Aλ. Ανδριανάκος αναφέρθηκε στα σημαντικά ευ-

ρήματα των δύο ερευνών που έχει πραγματοποιήσει το

Ε.Ι.ΡΕ. και σημείωσε ότι, «Οι  Έλληνες ασθενείς με ρευ-
ματικές παθήσεις, στην πλειονότητά τους, δεν είναι χρή-
στες των σύγχρονων θεραπευτικών δυνατοτήτων που
προσφέρει η Ρευματολογία. Μάλιστα, οι περισσότεροι
ασθενείς με ρευματικές παθήσεις καθυστερούν πολύ να
επισκεφθούν ρευματολόγο καθώς μόνο 19% των ασθενών
με ρευματοειδή αρθρίτιδα και 13% των ασθενών με οροαρ-
νητικές σπονδυλαρθρίτιδες επισκέπτονται ρευματολόγους

όταν εμφανίζεται η νόσος. Η καθυστέρηση αυτή έχει ως
αποτέλεσμα τη μη ορθή διάγνωση και τη μη εφαρμογή σω-
στής θεραπείας και έτσι την πρόκληση μη αναστρέψιμων
βλαβών στις αρθρώσεις ή και σε άλλα όργανα καθώς και
την πρόκληση σοβαρών λειτουργικών διαταραχών ή ανα-
πηρίας. Το αίτιο αυτής της καθυστέρησης είναι ότι 87% των
Ελλήνων δεν γνωρίζει τι είναι οι ρευματικές παθήσεις. Πιο
συγκεκριμένα η δεύτερη έρευνα έδειξε ότι μόνο το 5,4%
των ατόμων με πόνο στο γόνατο ή στον ώμο, το 3,6% με
πόνο στη μέση, το 9,5% με πόνο στον αυχένα και το 23% με
πόνο σε 2 ή περισσότερες  αρθρώσεις  απευθύνονται σε
ρευματολόγο.»

Επιπτώσεις στους ανθρώπους

Ο Αθ. Φλώρος αναφερόμενος στις «Επιπτώσεις των ρευ-
ματικών παθήσεων στους αρρώστους, στο κοινωνικό σύ-
νολο και στην εθνική οικονομία» τόνισε ότι «σύμφωνα με
τα ευρήματα πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας, που
πραγματοποιήθηκε από το Ε.Ι.ΡΕ., οι ρευματικές παθήσεις
είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα διότι είναι πολύ συ-
χνές, αφού 2.500.000 Έλληνες υποφέρουν από κάποια ρευ-
ματική πάθηση, και σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες
παθήσεων,  τόσο στο σύνολο του γενικού πληθυσμού όσο
και στον εργαζόμενο πληθυσμό ηλικίας 19-65 ετών, είναι
το πιο συχνό αίτιο και ευθύνονται για το 40% των χρόνιων
προβλημάτων υγείας, 50% της μακροχρόνιας λειτουργι-
κής ανικανότητας (αναπηρικές συντάξεις), 30% των απου-
σιών από την εργασία και 25% της χρήσης υπηρεσιών
υγείας (ιατρικές επισκέψεις, χρήση φαρμάκων)».

Την Ημερίδα έκλεισε η Μικτή Χορωδία Δήμου Παλλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες
για όλες τις ρευματικές παθήσεις στην ιστοσελίδα του  Ε.Ι.Ρ.Ε.:
www.elire.gr

«Ρευματικές παθήσεις: Ένα Μεγάλο Κοινωνικό Πρόβλημα»

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

Εκδήλωση στα 3Β

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολο-

γική Εταιρεία οργανώνουν εκδήλωση με ομιλία και θέμα:

“ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ”. Θα ακο-

λουθήσει δωρεάν έλεγχος.

Η εκδήλωση θα γίνει και στα δύο ΚΑΠΗ του Δήμου όπως

παρακάτω:

1.  “ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ”. Θα ακο-

λουθήσει  προληπτικός έλεγχος αναπνευστικής λειτουρ-

γίας, ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ-ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, την Πέμπτη 13

Δεκεμβρίου και ώρα 10πμ στο ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότη-

τας Βάρης. 

2. “ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ”. Θα ακολου-

θήσει  προληπτικός έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας,

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ-ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

και ώρα 10πμ ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Βούλας. 

Παιδικοί εμβολιασμοί

Με απόφαση της ΚΕΔΕ, οι δήμοι όλης της χώρας θα συμ-

μετάσχουν στην προσπάθεια της UNICEF για την εξα-

σφάλιση εμβολιασμών παιδιών ευπαθών κοινωνικών

ομάδων στη χώρα μας με την πλήρη καταγραφή αυτών

των αναγκών.

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί Τηλεμαραθώνιος

Αγάπης -Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου- για τον εμβολιασμό

των παιδιών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
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Ξεχωριστή επιτυχία γνώρισε η φετινή διορ-

γάνωση του Χειμερινού Διάπλου της Βου-

λιαγμένης, που επιμελήθηκαν ο ΝΟΒ και η

ιστοσελίδα μαραθώνιας κολύμβησης

www.marathonswim.gr. 

Περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες έλαβαν

μέρος και δεκάδες άλλοι παρακολούθησαν

τον αγώνα, γεμίζοντας το χώρο του Ομίλου

με το αθλητικό τους πνεύμα, το ήθος και

τον ενθουσιασμό τους!

Ανάμεσά τους, αρκετά γνωστά ονόματα

από το χώρο των κολυμβητικών μαραθω-

νίων, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές ανοιχτής

θάλασσας, διεθνείς αθλητές της υδατο-

σφαίρισης, τριαθλητές αλλά και μέλη του

ΝΟΒ - ερασιτέχνες αθλητές, που συμμετέ-

χουν ενεργά και υποστηρίζουν με την πα-

ρουσία τους το θεσμό του συγκεκριμένου

αγώνα και των διοργανώσεων της ανοιχτής

θάλασσας.

Στο αγωνιστικό μέρος, στα 3.500 μέτρα νι-

κητής ανεδείχθη ο Στέλιος Φιλόπουλος ενώ

πρώτη ανάμεσα στις γυναίκες (6η συνο-

λικά) τερμάτισε η Ελίνα Μανθα. Στα 1000μ

νικητής της κούρσας ήταν ο Αλέξανδρος

Βλάσσης, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Μάνια

Μπικώφ !

Παράλληλα, με μεγάλο ενθουσιασμό συμ-

μετείχαν και οι μικροί φίλοι στον αγώνα των

150μ: νικητής ο Κων/νος Αμουργιανός (12

ετών) ενώ 11η κατετάγη η Ελένη Αλχανάτη

... 3 ετών!

Tην εκκίνηση έδωσε ο Ολυμπιονίκης Σπύ-

ρος Γιαννιώτης και την απονομή στις γυ-

ναίκες έκανε η Μαριάννα Λυμπερτά.

Mετά και τις διασταυρώσεις των ηλικιών,

ανακοινώθηκαν οι νικητές ανά κατηγορία

όπως και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Ο ΝΟΒ ευχαρίστησε την www.marathon-

swim.gr, τον  Ζαχαρία Αλεξανδράκη, την

Λίλα Κολοκοτρώνη, για την προετοιμασία

του αγώνα και το οργανωτικό του μέρος. Η

εμπειρία τους είναι πολύτιμη! H δε χρήση

της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αναβάθ-

μισε την ταχύτητα και ακρίβεια στην έκδοση

των αποτελεσμάτων.

Ευχαρίστησε τον Οργανισμό Αθλητισμού

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ)

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για

την ευγενική τους χορηγία στα μετάλλια.

Ακόμη ευχαρίστησε επιχειρήσεις που στή-

ριξαν τον αγώνα.

χρονιάς θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυ-

χία !

Χειμερινού Διάπλου της Βουλιαγμένης 

με το Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Η Ανδρικη Ομαδα Basket

του Γυμναστικού Συλλό-

γου Κρωπίας,  αγωνιζεται

για δευτερη χρονια στην

30ετη πορεια της στην Γ’

Εθνικη Κατηγορια. 

Η ομαδα χρειαζεται στη-

ριξη μιας και εκπροσωπει

μαζι με την ομαδα του

Λαυριου  τα Μεσογεια,

αλλα και την κάθε Πολη

ξεχωριστα στις Εθνικες

Κατηγοριες. 

Ο Συλλογος εκτος από

τα τμηματα του Basket

εχει τμήματα Handball,

Volleyball Γυναικων,

Στιβο και Ελληνορω-

μαϊκή Παλη, που  κατέ-

κτησε στο Πανελληνιο

Κυπελλο Εφηβων.

Ο καινουργιος ιστοχώρος

του Συλλόγου είναι:

www.koropibc.gr και είναι

στα σπαργανα του.

Τηλεφωνα επικοινωνιας

Μαλτεζος 6944321361-

Αλεξιου 6973997275  

email

gskoropiou@yahoo.gr 

H ομάδα θέλει στήριξη

H πρόεδρος του Ομίλου Στέλλα Λαζάρου - Τίγκα ανάμεσα στους αθλητές.

ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στο Κορωπί 

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού-Ομάδα Συνεργασίας οργα-

νώνει Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά, στο Δημοτικό κτίριο της Πλατείας Ελευθερίας (απέ-

ναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας).  Ώρες λειτουργίας: 09:00-20:00. 

Διοργάνωση: ΣΕΟ-Ομάδα Συνεργασίας
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ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΣΤΗΝ HΛΙΟΥΠΟΛΗ 

Η Ηλιούπολη  θα  ο επόμενος ποδηλατικός προορισμός

των ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ για την Παρασκευή  14 Δε-

κεμβρίου.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει, όπως κάθε φορά στις 8.30 το

βράδυ, από τη Βούλα  (Αφετηρία  Τραμ) και θα  ακολου-

θήσουν τη διαδρομή Παραλιακή Λεωφόρος- Πρίγκ. Πέ-

τρου - Βουλιαγμένης - Σοφ. Βενιζέλου και θα τερματίσει

στην  Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου βρίσκεται το «Συνερ-

γείο», που θα γίνει η στάση.

Παρακαλούνται οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια αν-

ταλλακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδή-

ποτε φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο    

Πληροφορίες  6977990887.

2η θέση

οι έφηβοι

του ΝΟΒ

Τη 2η θέση στο τουρνουά

του Βελιγραδίου κατέ-

κτησε η ομάδα Εφήβων

(97+) του Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης καθώς

στον τελικό ηττήθηκε με

11-5 από την Παρτίζαν.

Οι παίκτες του Παναγιώτη

Πρίμπα, που μία μέρα πριν

είχαν ξαναγωνιστεί με την

Παρτίζαν έχοντας έρθει

ισόπαλοι, δεν κατάφεραν

να πιάσουν απόδοση ανά-

λογη των δυνατοτήτων

τους με αποτέλεσμα να

ηττηθούν από την ισχυρή

αντίπαλό τους που απέ-

κτησε τον έλεγχο του

αγώνα από την αρχή (4-1

η πρώτη περίοδος).

Σε κάθε περίπτωση, οι παί-

κτες του ΝΟΒ αποκόμισαν

πολύτιμες εμπειρίες αγωνι-

ζόμενοι απέναντι σε 3 Σέρ-

βικες ομάδες ενώ και ο

Παναγιώτης Πρίμπας είχε

την ευκαιρία να βγάλει

συμπεράσματα για την κα-

τάσταση των παικτών του

και την πρόοδο της ομάδας

του, σε συνθήκες διαφορε-

τικές από τις συνηθισμένες

δεδομένου ότι τα ηλικιακά

πρωταθλήματα ακόμη δεν

έχουν αρχίσει.
Το Σάββατο 1/12, η Βουλιαγ-

μένη ξεκίνησε τους αγώνες

με νίκη 14-3 επί της Ζέμουν

ενώ ήρθε ισόπαλη το από-

γευμα με την Παρτίζαν.

Προπονητής της ομάδας είναι

ο Παναγιώτης Πρίμπας και

έφορος ο Λάζαρος Αντωνιά-

δης.

Στην πρώτη θέση (μαζί με τον  Ολυμ-

πιακό)  η ανδρική ομάδα του Γ.Σ ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ στο πρωτάθλημα της Α2

Εθνικής κατηγορίας πινγκ-πονγκ.

Συνεχίζοντας τη θαυμάσια πορεία της

η ανδρική ομάδα του συλλόγου κέρ-

δισε με 4-1 τους ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕΛΛΙ-

ΣΙΩΝ, με 4-2 τον Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΒΟΥΤΣΑ και με 4-0 την ΕΠ. ΑΝΤ.

ΒΟΧΑΣ. 

Παραμένει αήττητη στην κατηγορία

της για 6 συνεχόμενα παιχνίδια και

βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολο-

γικού πίνακα με 12 βαθμούς.

Για τη  B΄  εθνική κατηγορία η γυναι-

κεία ομάδα του ΓΣ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ κέρ-

δισε με 4-1 τον Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ και

έχασε επίσης με 4-1 από την ομάδα

του Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ. 

Η ήττα αυτή είναι η πρώτη που διέ-

κοψε τις συνεχόμενες νίκες. Τα απο-

τελέσματα για τις άλλες ομάδες του

Δήμου 3Β έχουν ως εξής:

Β!  Εθνική κατηγορία Ανδρών

Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ – Α.Ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑ-

ΡΑΣ  4-2

Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ – Α.Σ ΦΙ-

ΛΟΝΙΚΗΣ 1-4

Β! Εθνική κατηγορία Γυναικών

Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 – Α.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2011 4-1

Α.Ο ΔΙΟΝΥΣΟΥ – Α.Ο ΑΡΗΣ 2006  4-2

Β!  ΑΤΤΙΚΗΣ  Ανδρών

Α.Ο  ΑΡΗΣ 2006 – Α.Ο  ΖΗΝΩΝ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑΣ  4-2

Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ –

Α.Ο ΑΡΗΣ 2006  1-4

Στην πρώτη θέση η ανδρική ομάδα 

του Γ.Σ ΑΡΗΣ στο πινγκ-πονγκ
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Ιδιαίτερη αδυναμία στον καλλωπισμό επιδει-

κνύει η δημοτική ηγεσία της Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης: λουλουδάκια στα παρτέρια -

πολλών μυριάδων ευρώ - και ...κούρεμα! πολύ

κούρεμα στα θαμνώδη, αλλά και στα δέντρα!

Εκείνα που κυρίως έχουν δεινοπαθήσει είναι

τα αρμυρίκια. Εχουν κοπεί δέντρα πολλών δε-

καετιών, διαμέτρου κορμού ακόμη και πάνω

από 50 εκατοστά, όπως μετρήσαμε και όσα

δεν απεκόπησαν παντελώς, τους κλάδεψαν

όλα τα χαμηλά κλαριά, αφήνοντας μια τούφα

πάνω - πάνω μόνο.

Για ποιο λόγο; Μα για να μην εμποδίζουν τη

θέα προς τη θάλασσα! Και γι’ αυτό έχει πάρει

πολλά συγχαρητήρια από δημότες, όπως μας

είπε ο Δήμαρχος!

Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Ναι, σε ορι-

σμένες περιπτώσεις αυτό είναι μια πραγματι-

κότητα. Αλλά όχι σε όλες. Οπως για παρά-

δειγμα, στην περίπτωση του “Νότος” που

κόπηκαν οι θάμνοι, οι οποίοι συν τοις άλλοις

κάλυπταν ό,τι αντιαισθητικό προκύπτει από

αναγκαίες εγκαταστάσεις ενός μισθωμένου

από το Δήμο, καταστήματος.

Αλλο κραυγαλέο παράδειγμα είναι η περιοχή

των λιμενικών εγκαταστάσεων ενός εκ των πα-

λαιοτέρων Αθλητικών Ομίλων της περιοχής· του

Ναυταθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ).

Εκεί ο Δήμαρχος έκανε παρεμβάσεις που

ίσως δημιουργούν και προβλήματα νομιμότη-

τας και στοιχειοθετούν αυθαίρετες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, εξ’ όσων γνωρίζουμε, η ζώνη

του αιγιαλού φτάνει περίπου μέχρι το μέσον

του χώρου στάθμευσης (parkingk), δηλαδή τα

αρμυρίκια βρίσκονται σαφώς και εύλογα μέσα

στην αιγιαλίτιδα ζώνη, οπότε, κατά την άποψή

μας πάντα, απαιτείται άδεια του Δασαρχείου,

τουλάχιστον, για την κοπή των δέντρων.

Οσον αφορά τη “θέα”, τι αποκάλυψε η κοπή

των δέντρων και των ανθοφόρων θάμνων; Το

καρνάγιο του ΝΑΟΒ. Σίγουρα δεν είναι αισθη-

τικότερο των θάμνων και των αυτοφυών δέν-

τρων (καρνάγιο είναι τμήμα των λιμένων ή

λιμενίσκων, όπου ανελκύονται και καθελκύον-

ται μικρά σκάφη για λόγους συντήρησης

κλπ.). Αυτού του είδους ο “καλλωπισμός”, σε

χαλεπούς μάλιστα για τους Ο.Τ.Α. καιρούς,

μάλλον στον Μολιέρο μας παραπέμπει.

Η κοπή μάλιστα των χαμηλών κλαδιών στα

αρμυρίκια, δημιουργεί ίσως τον κίνδυνο να

σπάσουν από ισχυρούς ανέμους, λόγω της

μετατόπισης του βάρους στην κορυφή και να

σκοτώσουν κανέναν άνθρωπο!

Υπ’ όψιν ότι τα αρμυρίκια της Αττικής (κοινό

αρμυρίκι ή της Αττικής) - του είδους tamarix

hampeana, ταμαρίς η χαμπεανή - είναι δέντρο

που φτάνει ακόμη και στα 10 μέτρα ύψος).

Και εν πάσει περιπτώσει, με απόφαση ποίου

οργάνου έγινε η ενέργεια αυτή; Μόνο “κατά

διαταγήν” του Δημάρχου;

Κι ακόμη, για λόγους ανεμπόδιστης θέας

προς τη θάλασσα, μήπως θα γκρεμίσει αυ-

θαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό - όπως

κάτι νυχτομάγαζα σ’ όλο το παραλιακό μέ-

τωπο Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, Βάρκι-

ζας (Βάρης), ή μήπως και τις βίλες του

Καβουρίου που εμποδίζουν όχι μόνο τη θέα,

αλλά και την πρόσβαση στις παραλίες;

Κώστας Βενετσάνος

Μανία ...καταδίωξης θάμνων και αρμυρικίων στα 3Β
Κίνδυνος για τα παιδιά που χάνεται η ασφάλεια.

Με ταχύτατους ρυθμούς ο δήμαρχος στα 3Β, έβαλε στο “μάτι” τα θαμνώδη και τα αρμυρίκια και

προχωράει στην εξόντωσή τους. 

Το κακό ξεκίνησε από την περυσινή χρονιά, όταν “κούρεψε με την ψιλή μηχανή” τα θαμνώδη στα

πάρκα και τις πλατείες στην επικράτεια του Δήμου 3Β.

Και μόλις που άρχισαν να φυτρώνουν την Ανοιξη, πέρασε νέος οδοστρωτήρας και τα ξανακού-

ρεψε! Δεν τους επιτρέπει να αναπτυχθούν πέραν από 4-5 εκατοστά από το έδαφος!

Τούτο το μήνα όμως είδαμε νέα επιδρομή στο “χρυσό” πάρκο που στοίχισε εκατομμύρια ευρώ και

έχει οριοθετηθεί με θαμνώδη γύρω - γύρω μαζί με γαλβανισμένο κάγκελο.

Δεν πίστευα στο μάτια μου, κάποια ημέρα που ανέβαινα την οδό Διός και είδα “ξαπλωμένα” τα

κάγκελα στο χώμα. Προς στιγμήν θεώρησα ότι κάποιο αυτοκίνητο έπεσε επάνω· σταμάτησα και κα-

τέβηκα να δω. Ετσι είδα κι άλλα κι άλλα ξαπλωμένα κάγκελα και κάποιους εργάτες που δούλευαν. 

Τους ρώτησα γιατί αφαιρούν τα κάγκελα και μου είπαν “εντολή δημάρχου”. Δεν έμειναν όμως

μόνο στο κάγκελο. Αφού αφαίρεσαν το κάγκελο “κούρεψαν σύριζα” τα θαμνώδη, που είχαν ακρι-

βοπληρωθεί, μια που ήταν εκλεκτές ποικιλίες!

Στο πάρκο έχει γίνει ένας ολόκληρος σχεδιασμός για αθλοπαιδιές και γενικά αναψυχή κυρίως των

παιδιών όλων των ηλικιών. Ετσι ο κάθε γονιός

πάει το παιδί του και το αφήνει ελεύθερο να απο-

λαύσει τη φύση, χωρίς να κινδυνεύει να βγει στο

δρόμο.

Με το κούρεμα των θάμνων και την αφαίρεση του

κιγκλιδώματος ποιος εξασφαλίζει την ακεραι-

ότητα των παιδιών; Δεν το σκέφθηκε κανείς αυτό;

Και βέβαια το ίδιο έκανε και στην παραλία στο

καφέ “Νότος” και παρακάτω στο Ναυτικό Ομιλο

Βούλας.

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους και για

το πώς τα κουρεύει και για το αν έκοψε δέντρα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. (3/12) ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στην κατάσταση αυτή, τονίζοντας “έχετε κλαδέψει μέχρι και τις

ρίζες. Μην τα ξεπατώνετε όλα κ. Πανά», αλλά και την ανασφάλεια που δημιουργεί στους γονείς

μέσα στο πάρκο (με την αφαίρεση του κάγκελου). Επεσήμανε ακόμη ότι το πάρκο έχει φτιαχτεί

με χρήματα του ΕΣΠΑ και στα έργα του ΕΣΠΑ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. Και αν

γίνει ένας έλεγχος θα πέσουν πρόστιμα στο Δήμο!

“Τα ίδια κάνατε και στην πλατεία με τους ηλεκτρονικούς πίνακες και τρέχατε να τα ξαναβάλετε”

επεσήμανε στο δήμαρχο.

Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η Ηλέκτρα Τσιριγώτη: πώς γίνονται στο πάρκο τα κλαδέματα; Με

τι βάθος και εύρος; Πέραν όμως αυτού η περίφραξη γιατί αφαιρείται; Εχουμε να πληρώσουμε
πολύ υψηλά πρόστιμα αν έρθει ο ΕΣΠΕΛ για έλεγχο», τόνισε και επεσήμανε «ότι οι περιφράξεις
στις πλατείες γίνονται για λόγους ασφαλείας των παιδιών. Δεν είναι μόνο αισθητικοί αλλά και

λόγοι ασφαλείας».

Αλλά και ο Δημ. Βαμβασάκης αναφέρθηκε στις πρασιές που αφαιρούνται. 

Με την ίδια όμως λογική, ο δήμαρχος παρεμβαίνει στα σχολεία και το γήπεδο της Βούλας. Μάλι-

στα επιχειρεί να διώξει τα ΕΚΑΒ που έχουν κάνει υποσταθμό με τα ασθενοφόρα, κάτι που ανα-

φέρθηκε ιδιαίτερα ο Γιάννης Νιτερόπουλος και ο Δημ. Βαμβασάκης, τονίζοντας ότι σε καμμία

περίπτωση δεν πρέπει να διώξουμε το ΕΚΑΒ γιατί σώζει ζωές. Εχει δεχθεί πάρα πολλές κλήσεις

από την περιοχή, κάτι που είναι γεγονός και θα πρέπει να μη διανοηθούν να το διώξουν.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι «αν δεν βρεθεί νέα θέση το ΕΚΑΒ θα παραμείνει εκεί.
Αννα Μπουζιάνη

Κούρεμα και στα ...φυτά!

ΚΟΒΟΥΝ ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 3Β


