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Να πληρώσουν

πρώτα οι πολιτικοί
«Η οικονομία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την

εμπιστευθώ στους οικονομολόγους», θα ‘λεγα για να

παραλλάξω τη γνωστή ρήση Γάλλου πολιτικού για τον

πόλεμο και τους στρατιωτικούς.

Αν τον πόλεμο δεν μπορείς να τον εμπιστευθείς στους

στρατιωτικούς, φανταστείτε τι γίνεται στο πεδίο της οι-

κονομίας, όπου οι ειδικοί αποδεδειγμένα έχουν αποτύ-

χει παταγωδώς. Γι’ αυτό κι εναποθέτω

τις ελπίδες μου στα δημοσιονομικά της

«κυρίας Αιμιλίας», που έγραφα τις προ-

άλλες.

Να περιγράψουμε δυο-τρεις βασικούς

κανόνες και όρους που πρέπει να ‘χου-

με υπ’ όψη μας για να ξέρουμε για τι μι-

λάμε: Τι σημαίνει γνώση και διαχείριση

των οικονομικών και σε τι μας χρειάζε-

ται;

Αρχίζω απ’ το τελευταίο: Μας χρειάζε-

ται για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.

Οι ανάγκες υποτίθεται ότι είναι απεριόριστες (τεχνη-

τώς λέω εγώ, γιατί οι ανάγκες του ανθρώπου ως έμβιου

όντος, είναι συγκεκριμένες: Να διατραφεί, πρωτίστως,
να ενδυθεί, να στεγαστεί (βασικότατες ανάγκες). Να
προστατευθεί, να διασφαλιστεί, ν’ αμυνθεί έναντι ορα-
τών και αόρατων εχθρών (υγεία, ασφάλεια, δικαιοσύ-
νη). Μη σας εκπλήσσει το τρίδημο. Οι ιοί, οι κλέφτες, οι

απατεώνες, οι ληστές και οι εκμεταλλευτές των συναν-

θρώπων τους είναι το ίδιο επικίνδυνοι. Είναι εχθροί του

ανθρώπου, της ανθρωπότητας).

Οι ανάγκες βέβαια στον αναπτυγμένο άνθρωπο προστί-

θενται και πολλαπλασιάζονται: εκπαίδευση, ψυχαγω-
γία, απόλαυση. Η πολλαπλότητα των αναγκών έχει σαν

αποτέλεσμα τον καταμερισμό της εργασίας και την

ανταλλαγή των παραγομένων προϊόντων.

Η άνιση συσσώρευση κοινωνικού πλούτου δημιουργεί

νέες «ανάγκες» (μη αναγκαίες, γι’ αυτό τις βάζω σε ει-

σαγωγικά). Προβολής, αναγνώρισης, επίδειξης, χλι-

δής…

Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με την επίκληση της επικού-

ρειας φιλοσοφίας «…για να γίνει κάποιος πλουσιότε-
ρος, δεν είναι ανάγκη να αυξήσει τα εισοδήματά του.
Αρκεί να μειώσεις τις ανάγκες του».

Συνέχεια στη σελ. 2
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Ιδού και πάλι το Ασφαλιστικό προ των πυλών. 

Η τρομοκράτηση των λαϊκών στρωμάτων είναι μέθοδος

καλλιέργειας του εδάφους για την «ευρύτερη δυνατόν

κοινωνική συναίνεση», με σκοπό την αποδόμηση του

ασφαλιστικού συστήματος, ενός εκ των εναπομεινάντων

κυρίων χαρακτηριστικών κοινωνικού κράτους.

Ο άκρατος και αυτοκαταστροφικός, κατ’ ευφημισμόν, «φι-

λελευθερισμός», ο ανεξέλεγκτης δηλ. κεφαλαιοκρατι-
Συνέχεια στη σελ. 6

ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ
Προεδρική Φεουδαρχία
με τον νέο εκλογικό νόμο

και τον Καποδίστρια ΙΙ
Ετοιμάζεται πυρετωδώς ο νέος

εκλογικός νόμος και η διοκητική

αναδιάρθρωση της Επικράτειας

με τον Καποδίστρια ΙΙ.

Με τα νεά νομοθετήματα απο-

πειράται και θα ολοκληρωθεί η

δεύτερη αλλαγή του καθεστώ-

τος μέσα σε 25 χρόνια. Η πρώτη

έγινε το 1985 με την πρώτη ανα-

θεώρηση του Συντάγματος και

την μετατροπή της προερευομέ-

νης δημοκρατίας σε Πρωθυ-

πουργοκεντρική.

Τώρα προχωράμε στη δεύτερη

φάση διότι η πολιτική πρακτική

έδειξε ότι δεν ελέγχεται πλήρως

το σύστημα από τα κόμματα και

τον εκάστοτε Πρωθυπουργό,

γιατί ευδοκιμούν πολλές ανταρ-

σίες. Παράδειγμα Καρατζαφέ-

ρης και σωρεία ιδίως Δημάρχων

και ολίγων Νομαρχών.
Συνέχεια στη σελ. 8

Θεμελίωση στα Καλύβια
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Εξασφάλιση και Αν-Ασφάλεια

για ένα ασφαλές σύστημα

Εντυπωσιακή απογείωση
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
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Να πληρώσουν πρώτα οι πολιτικοί
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η πολυπλοκότητα του καταμερισμού εργασίας προϋπο-

θέτει και αναπτύσσει ιδιαίτερες ικανότητες1 και δυνατό-

τητες. Κατά την ανταλλαγή των προϊόντων ή του έργου

συντελείται η εκμετάλλευση του ενός συναλλασσόμε-

νου από τον άλλον. Στο σημείο αυτό διαχωρίζεται η αξία
χρήσης και η ανταλλακτική αξία των προϊόντων, που

δεν ανταποκρίνεται πλέον στο ισοδύναμο έργο2, αλλά

στην προσφορά και ζήτηση και άλλα τερτίπια της αγο-
ράς.

Ας έρθουμε τώρα σε πιο πρακτικά και χειροπιαστά θέμα-

τα.

Αυτονόητο είναι ότι για να ξοδέψω πρέπει να εισπράξω.

Και να εισπράξω τουλάχιστον αντίστοιχα. Για να ει-

σπράξω πρέπει να παράξω. Απ’ τον τοίχο δεν βγάζουμε

λεφτά, ούτε ζούμε με δανεικά. Με δανεικά αναβάλουμε

την υποδούλωσή μας, για να την κάνουμε επαχθέστερη.

Και μη ξεχνάμε, όταν μιλάμε για οικο-νομία, ότι λέμε

ισχύει και για την δημοσιο-νομία. Οι νόμοι είναι οι ίδιοι.

Ανάγκες – έξοδα – έσοδα – παραγωγή

Ποια είναι η σειρά που ακολουθείτε στη διαχείριση των

οικονομικών σας; Λέτε, «έχω ένα ετήσιο οικογενειακό ει-

σόδημα από τη δουλειά μου 30.000€, άρα τόσα πρέπει

να ξοδέψω (μείον ένα μικρό αποθεματικό, 5-10%), περιο-

ρίζοντας τις ανάγκες μου μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια», 

ή λέτε, «για να καλύψω τις συγκεκριμένες ανάγκες μου

χρειάζομαι π.χ. 40.000€ ετησίως, άρα πρέπει να φροντί-

σω να βγάλω, εισπράξω (που σημαίνει παράξω) αντίστοι-

χα 40.000€ συν». Δεν είναι το ίδιο!

Ενώ μαθηματικά δεν αλλάζει τίποτα με το ν’αλλάξουμε

τους όρους της εξίσωσης (Α=Β, αλλά και Β=Α), στην οι-

κονομία δεν είναι το ίδιο. Ενώ η εξίσωση παραμένει εξί-

σωση, πρέπει δηλαδή να ισοσκελίζονται τα έσοδα με τα

έξοδα, στην πρώτη περίπτωση προσαρμόζουμε τις δαπά-

νες μας στα έσοδά μας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση που

θέλουμε να προσαρμόσουμε τα έσοδα μας – την παρα-

γωγή μας, δηλαδή – στα έξοδα μας, τις ανάγκες μας –

πρέπει ν’ αυξήσουμε την παραγωγή. Βέβαια, δεν είναι

τόσο απλά τα πράγματα στην αγορά, γιατί πρέπει αντί-

στοιχα να πουλήσουμε κι εκεί μπαίνουν θέματα ισοτιμίας,

ανταγωνιστικότητας κλπ. Ο βασικός σκελετός όμως μέ-

νει Ανάγκες g παραγωγή και έσοδα g έξοδα.

Ας πάμε τώρα στα δημοσιονομικά, να δούμε πώς γίνεται

αυτό και μάλιστα όχι αόριστα και γενικά, αλλά συγκεκρι-

μένα, στην παρούσα κατάσταση, στην Ελλάδα.

Όταν οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν καθ’ οδόν προς τις πύλες

τους τον Φίλιππο, βγήκε ο Ξενοφών και τους είπε ξεκά-

θαρα: «Δει δη χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν των δε-
όντων γενέσθαι».

Τώρα πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός ν’ απευθυνθεί στο

λαό – κι όταν λέω «στο λαό», εννοώ όχι στον άνεργο και

το χαμηλόμισθο, όχι αυτόν που ζει πέριξ των ορίων της

φτώχειας, αλλά στο υπόλοιπο 70%, απ’ αυτόν που τα

φέρνει βόλτα, μέχρι εκείνον που τα πάει βόλτα. Από το

3000 μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα και πάνω. Ν’ απευ-

θυνθεί σ’ αυτούς και να τ’ ακούν και οι άλλοι λέγοντάς

τους απλά, ειλικρινά και έξω από τα δόντια, ότι: 

– Η οικονομία του κράτους είναι στα πρόθυρα χρεοκο-

πίας, και γι’ αυτό ευθυνόμαστε πρώτα και κύρια εμείς οι

πολιτικοί, που διαχειριστήκαμε τα δημοσιονομικά τα τε-

λευταία 65 χρόνια. Ευθυνόμαστε για κακή διαχείριση, για

«αρπαχτές» ακόμα που έκαναν άνθρωποι που εγκολπω-

θήκαμε, για μίζες, για διαφθορά, χαριστικές πράξεις, φα-

βοριτισμούς, αλλά και ενδοτισμό στις πιέσεις των πολι-

τών, για δημόσιο  βόλεμα λόγω πελατειακών σχέσεων

μαζί τους.

Βέβαια φταίτε κι εσείς που μας επιλέγατε φανατικά και

με καραμούζες, σημαίες και λάβαρα.

Επειδή λοιπόν ευθυνόμαστε εμείς, αλλά και για να δώ-

σουμε το καλό παράδειγμα σε σας και δείγματα γραφής

στις Βρυξέλλες, περιορίζουμε τις αποζημιώσεις μας κα-

τά 20%. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αντιδήμαρχο.

Σ.Σ. Λεπτομέρειες στο σχόλιο για τον εκλογικό νόμο.

Και συνεχίζει ο Πρωθυπουργός:

– Κοιτάξτε, για να φάμε ψωμί πρέπει να οργώσουμε, να

σπείρουμε, να θερίσουμε, να ζυμώσουμε και να το ψή-

σουμε. «Μάνα εξ’ ουρανού» δεν πέφτει. Κι ούτε είναι δυ-

νατόν άλλοι να παράγουν με ιδρώτα και αίμα κι άλλοι να

παριστάνουν τον μπόση3 και ν’ απολαμβάνουν. Ούτε μπο-

ρεί να γίνουν όλοι “ταμίες” ή “ανεμιστήρες” στο φούρνα-

ρη (δημόσιο υπάλληλοι).

- Δεν είναι δυνατόν να σιτίζονται όλοι απ’ το δημόσιο.

Στο ένα όγδοο πρέπει να περιοριστεί ο δημόσιος τομέας,

λένε οι Βρυξέλες. Εγώ λέω στο 1/4 και δεν εννοώ τους

υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς – οι οποίοι όμως

θα δουλεύουν στα σχολεία!

Κι ακόμα αυτούς που θα διορίζονται δεν θα κοιτάμε πόσο

φανατικοί αφισοκολλητές ή καραμουζοφόροι του κόμμα-

τός μας ήταν, αλλά τι τυπικές και ουσιαστικές ικανότητες

έχουν. 

Στο δημόσιο δεν χωράνε μίζες, εξυπηρετόσημα και γρη-

γορόσημα. Οποιον ανακαλύψω, θα του κόψω τον …αφα-

λό. Δεν θα τον στείλω στο σπίτι του. Θα τον στείλω στον

Κορυδαλλό και θα του δημεύσω την περιουσία. 

Στο δημόσιο θέλω εργατικότητα, τιμιότητα, σεβασμό

στον πολίτη. Θυμάστε που λέγαμε προεκλογικά «πρώτα

ο πολίτης»; Κοίτα που εγώ το θυμάμαι!

Και κάτι ακόμα. Τέρμα στο γραφειοκρατικό πνεύμα και

στην νομενκλατούρα. Τέρμα!

Φορο-αποφυγή

Κι ερχόμαστε τώρα στα έσοδα του δημοσίου. Μιλάμε για

φόρους και τέλη, κυρίως.

Η είσπραξη των φόρων και η φορολογική συνείδηση των

πολιτών προϋποθέτει γνώση, φαντασία, τόλμη, έμπνευ-

ση, εκπαίδευση και εντιμότητα. Δεν θα τα’ αναλύσω τώ-

ρα, όλα, εδώ, αλλά να πω δυο πράγματα:

Πρώτον: όταν λέει το Σύνταγμα ότι “οι Ελληνες συνει-

σφέρουν χωρίς διακρίσεις ανάλογα με τις δυνάμεις

τους”. Δεν εννοεί ποσοστιαίως. Άλλο είναι το 40% γι’

αυτόν που κερδίζει ένα εκατομμύριο – του μένουν 600

ωραία χιλιάρικα μετά από τους φόρους, καθαρά, και άλ-

λο είναι γ’ αυτόν που κερδίζει πενήντα χιλιάρικα το χρό-

νο. Όταν του πάρει η Εφορία τις είκοσι χιλιάδες και του

μείνουν τριάντα, θα πει με το δίκιο του: «Καλά, γιατί δεν

πήγα να γίνω υπάλληλος, να μην έχω ρίσκο, άγχος,

στρες!» 

Δεύτερον και είναι πολύ ουσιαστικό. Μετά την εφαρμο-

γή ενός δίκαιου και έξυπνου φορολογικού συστήματος,

που δεν θα επιτρέπει στους καρχαρίες να τρυπάνε τα δί-

χτυα, ούτε σε Υπουργούς να ιδρύουν offshore εταιρίες κι

άλλα κόλπα για να φοροδιαφεύγουν, χωρίς να κάνω

«σαφάρι» και χωρίς να επιτρέψω σε κανέναν εφοριακό

να το κάνει και μάλιστα συχνά δι’ ίδιον όφελος, αυτόν

που φοροδιαφεύγει, ενώ κερδίζει αποδεδειγμένα, θα

τον κυνηγάω μέχρι τα δισέγγονά του.

Δεν ανέχομαι κάποιοι ανέντιμοι, εχθροί της κοινωνίας

από την οποία αποκερδαίνουν να παριστάνουν τους

«έξυπνους» και να πληρώνουν τα «κορόιδα». 

Ειδικά για το φορολογικό θα επανέλθω.

Αυτά πάνω κάτω πρέπει να πει ο Πρωθυπουργός και να

τα κάνει πράξη.

Φοβάμαι πως είμαι αιθεροβάμων.

–––––––––––
1. Η ικανότητα δεν είναι πάντα θετική ιδιότητα. Η εξαπάτηση, ο εξαναγκα-

σμός και ο βιασμός απαιτεί κάποιες ικανότητες.

2. Στην ανθρώπινη εργασία, σε τελική ανάλυση.

3. Μπόσης = αφεντικό από το ελληνοποιημένο, αγγλικό boss 

Δαρείου χρόνος ανοχής
γ. κορναράκης Σελ. 8

Χρυσή ευκαιρία
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Η Βία κατά των γυναικών Σελ. 9

Πρωταγωνιστής των εξελίξεων 

η Παλλήνη Σελ. 7

Κοινωνία των πολιτών Σελ.16

“Παντοπωλείο” στο ΚορωπίΣελ. 15

Αντιπλημμυρική θωράκιση 

στο Μαραθώνα Σελ. 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Π
εραστικά να ευχηθούμε στο ζεύγος Γιατίλη,

οι οποίοι χρόνια τώρα, έχουν μία ζωντανή

παρουσία στα δρώμενα της πόλης.

Αξιαγάπητοι και δάσκαλοι για πολλές γενιές των

σημερινών ενηλίκων.

Οι συντάκτες της εφημερίδας
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Χιλιάδες ευρήμα-

τα των δύο τελευ-

ταίων ετών σε κά-

θε δήμο του νο-

μού παρουσίασε η

Β Δ Εφορεία Αρχαιοτήτων, στο Μου-

σείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Πολλά και ανέλπιστα ακούστηκαν από

τα χείλη της προϊσταμένης της Εφο-

ρείας Γιάννης Δρακωτού.

Ανέλπιστα γιατί πολλοί βλέπουμε ότι η

Ανατ. Αττική, που θεωρείτο μέχρι πρό-

τινος έρημος τόπος, έχει κατοικηθεί

στο μεγαλύτερο μέρος της από τους

αρχαιοτάτους χρόνους, και μάλιστα με

πλούσια δραστηριότητα επαγγελματι-

κή.

Αυτός ο χάρτης λοιπόν τώρα δημιουρ-

γείται. Πρόκειται για τον αρχαιολογικό

χάρτη όλης της Αττικής ο οποίος ανα-

νεώνεται καθημερινώς τα τελευταία

χρόνια χάρη στην τεράστια ανασκαφι-

κή δραστηριότητα που έχει αναπτύξει

η Β΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων σε κάθε

περιοχή (πλην του κέντρου Αθήνας και

Πειραιά). Οικισμοί, νεκροταφεία, οχυ-

ρωματικά έργα, δημόσια κτίρια, οδοί

που συνέδεαν την περιφέρεια με το

άστυ, εργαστήρια κάθε είδους που

χρονολογούνται από την Αρχαιότερη

Νεολιθική Εποχή ως τους Βυζαντινούς

έχουν έρθει στο φως αποκαλύπτοντας

μια αρχαία Αττική διαφορετική απ΄ ό,τι

μπορούσε να φανταστεί κανείς: Κατοι-

κημένη απ΄ άκρου εις άκρον, χωρίς ού-

τε σπιθαμή γόνιμου εδάφους με εκμε-

ταλλεύσιμους πόρους, χώρων ιδιαίτε-

ρου φυσικού κάλλους ή στρατηγικών

θέσεων, που να μη χρησιμοποιήθηκε

από τους αρχαίους, όπως ειπώθηκε. 

«Η ανάπτυξη των δήμων απετέλεσε τη
βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη
του άστεως, για τη δημιουργία του με-
γαλείου της αρχαίας Αθήνας. Χωρίς τη
Μεσογαία και τη Λαυρεωτική, θα
έφθανε άραγε η Αθήνα στο μεγαλείο
της κλασικής περιόδου;» σημείωσε

στην ομιλία της, στο Μουσείο Κυκλα-

δικής Τέχνης, η προϊσταμένη της Εφο-

ρείας Γιάννα Δρακωτού.

Ακριβολογώντας, παρουσίασε η ίδια

το επιστημονικό έργο της υπηρεσίας

των 2-3 τελευταίων ετών σε ένα μεγά-

λο ακροατήριο, καταθέτοντας αποκα-

λυπτικά και ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Στην Παιανία

Απρόσμενη και ιδιαίτερα σημαντική

υπήρξε η αποκάλυψη εγκατάστασης της

Αρχαιότερης Νεολιθικής Περιόδου

(6.000 π.Χ.) σε οικόπεδο στην Παιανία.

Της ίδιας περιόδου είναι και οικιστικά κα-

τάλοιπα της Κάτω Κηφισιάς, όπου εντυ-

πωσιακή είναι η διατήρηση δύο καλυβών.

Ασύλητοι 

θαλαμοειδείς τάφοι 

στα Γλυκά Νερά

Νεκροταφεία πάμπολλα. Σημαντικότερη

ωστόσο είναι η ανακάλυψη στα Γλυκά

Νερά δύο ασύλητων θαλαμοειδών τά-

φων με τουλάχιστον έξι ταφές και με

εξαιρετικά ευρήματα: 17 αγγεία, χάλκινο

ξίφος, δύο σφραγιδόλιθους, χάντρες πε-

ριδεραίου από φαγεντιανή, καθώς και

χάλκινο μαχαιρίδιο. 

Στον Δήμο Μαρκοπούλου ανασκάπτεται

τώρα πυκνό νεκροταφείο των γεωμετρι-

κών χρόνων, ταλαιπωρημένο από αρχαι-

οκαπηλική δράση. Στο Πόρτο Ράφτη

αποκαλύφθηκαν νεκροταφεία αρχαϊκών

και κλασικών χρόνων, ενώ στο έργο δια-

πλάτυνσης της λεωφ. Σπάτων- Λούτσας

βρέθηκαν σημαντικό μυκηναϊκό νεκρο-

ταφείο, τάφοι γεωμετρικών, κλασικών

και ελληνιστικών χρόνων. Στο Λιμάνι Πα-

σά του Λαυρίου εξάλλου βρέθηκαν 35

τάφοι, τμήμα εκτεταμένου αρχαίου νε-

κροταφείου της Υστερης Ελληνιστικής

και Πρώιμης Ρωμαϊκής Περιόδου. 

Οικισμοί στο Κορωπί

Οικισμοί. Σημαντικότατος πρωτοελλαδι-

κός οικισμός εντοπίστηκε στην κορυφή

του λόφου Μαγούλα στα Σπάτα, ενώ

ένας άλλος οικισμός της ίδιας εποχής

που βρέθηκε στο Κορωπί θεωρείται ένας

από τους πλέον εκτεταμένους και σημα-

ντικούς της Νότιας Ελλάδας. Σε φυσικό

ύψωμα του Παλαιού Ωρωπού ανασκά-

πτεται τώρα εγκατάσταση της Μεσοελ-

λαδικής Εποχής, ενώ κατάλοιπα πρωτο-

ελλαδικής κατοίκησης βρέθηκαν και στο

πλαίσιο του έργου της διαπλάτυνσης της

λεωφ. Παιανίας- Σπάτων. 

Νέα σημαντική προϊστορική «εγκατά-

σταση» εξάλλου αποκαλύφθηκε στη θέ-

ση Μορτερό του Δήμου Νέας Ερυθραίας.

Μια άλλη σημαντική θέση αποκαλύφθη-

κε στην Κηφισιά, στην περιοχή όπου ορι-

σμένοι ερευνητές τοποθετούν την έπαυ-

λη του Ηρώδη Αττικού. Τέλος, σημαντική

συμβολή στον εντοπισμό του οικισμού

του Μαραθώνα της εποχής της περίφη-

μης μάχης πιθανόν να είναι ο εντοπισμός

στη θέση Αρνός ενός μεγάλου δημοσίου

κτιρίου, ίσως ναού, που χρονολογείται

από τον 5ο αι. π.Χ. 

“Φεουδάρχες” 

στο Μαρκόπουλο

Οι πρώτοι φεουδάρχες. Μια αγροικία

του 4ου αιώνα π.Χ. εμβαδού τουλάχι-

στον 900 τ.μ. που ήρθε στο φως στη θέ-

ση Αγιος Δημήτριος του Μαρκοπούλου

(όπου έχει χωροθετηθεί βιομηχανικό

πάρκο) αποτελεί, όπως είπε η Γιάννα

Δρακωτού, «χαρακτηριστικό παράδειγμα
μεγάλης εγκατάστασης που περιβάλλε-
ται από πλούσια αγροκτήματα, υποδει-
κνύοντας ίσως ένα πρωτογενές "φεου-
δαρχικό" σύστημα διοίκησης». 

Οχυρώσεις. Τμήμα της οχύρωσης της

περιοχής του Ωρωπού της Υστεροελλα-

δικής Εποχής αποκαλύφθηκε πλησίον

του σύγχρονου οικισμού της Σκάλας

Ωρωπού, ενώ άλλο τμήμα οχύρωσης,

αυτή τη φορά της Κλασικής Εποχής,

αποκαλύφθηκε στις υπώρειες του λόφου

του Προφήτη Ηλία.

Δημόσια έργα. Το θέατρο των Αχαρνών

είναι ασφαλώς το σημαντικότερο. Ευρύ-

τατο ήταν και το υδρευτικό σύστημα της

πόλης, όπως προκύπτει από την εύρεση

εκτεταμένου δικτύου πήλινων αγωγών,

ορισμένοι από τους οποίους ανήκουν

στον αχαρνικό οχετό. Εξάλλου ένα με-

γάλο κτιριακό συγκρότημα που αποκαλύ-

φθηκε στο Πόρτο Ράφτη έχει χαρακτηρι-

σθεί ως αγορά λόγω της μορφής του και

της πληθώρας των νομισμάτων που συ-

γκεντρώθηκαν από το εσωτερικό του. 

Δρόμοι. Στις Αχαρνές και συγκεκριμένα

στον χώρο όπου κατασκευάστηκε το σι-

δηροδρομικό κέντρο αποκαλύφθηκε σε

μήκος 250 μ. η Αχαρνική οδός.

Στο Χαλάνδρι αποκαλύφθηκε τμήμα της

«οδού της λιθαγωγίας», που χρησιμο-

ποιήθηκε για τη μεταφορά των μαρμά-

ρων από τα λατομεία της Πεντέλης στην

Ακρόπολη, ενώ στη λεωφ. Μεσογείων,

στο ύψος του σταθμού «Χολαργός» του

μετρό, ήρθε στο φως η αρχαία οδός Με-

σογείων. 

Στην Αργυρούπολη εξάλλου, επί της λε-

ωφ. Βουλιαγμένης, αποκαλύφθηκε ο

δρόμος που οδηγούσε από την Αθήνα

στο Σούνιο. 

Εργαστήρια. Η παρουσία τους είναι ιδι-

αίτερα συχνή. Περισσότερο ενδιαφέρον

παρουσιάζουν ο ρωμαϊκός κλίβανος στο

Πόρτο Ράφτη επειδή διασώζει το αποτύ-

πωμα ανθρώπινου πέλματος πάνω σε

μάζα κονιάματος και η εργαστηριακή

εγκατάσταση κλασικών χρόνων, πιθανόν

συνδεόμενη με την υφαντουργία, που

βρέθηκε στον Αλιμο. Εντυπωσιακή όμως

είναι η ανασκαφή του λατομείου των

κλασικών χρόνων κοντά στο ιερό της

Βραυρώνας, με το οποίο συνδέεται, για-

τί χρησιμοποιήθηκε για την ανοικοδόμη-

σή του.

“Κατοικημένη απ΄ άκρου εις άκρον”, 
η Περιφέρεια της Αττικής

με σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα!
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Μουσική βραδιά αφιέρωμα 

στο Γιάννη Ρίτσο

Στο Δήμο Βάρης

100 χρόνια πέρασαν από τη γέννηση του μεγάλου Έλλη-

να ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Με αφορμή αυτή την επέτειο το

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης οργανώνει την Κυ-

ριακή 6 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο μουσική βρα-

διά αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή. 

Η θεατρική ομάδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

Βάρης θα αποδώσει τα μεγαλύτερα έργα του ποιητή.

Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909 - Αθήνα 11

Νοεμβρίου 1990) ήταν Έλληνας ποιητής. Δημοσίευσε πά-

νω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα

μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και μελέτες.

Πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσι-

εύματα συμπληρώνουν το έργο του.

«Λόγος και Όνειρο»
ποιητική συλλογή

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», οργανώνει παρου-

σίαση της 2ης Ποιητικής Συλλογής  της ποιήτριας Ισμή-

νης Λυμπέρη, με τίτλο «Λόγος και Όνειρο», την Τετάρ-

τη, 2 Δεκεμβρίου 2009, Ώρα 20:00 μ.μ.,  στα Γραφεία του

Ομίλου, επί της οδού Θάσου 5, στη Βούλα.

Την παρουσίαση θα προλογίσουν η Συγγραφέας κα η

Ελένη Καϊρη και  ο Πρόεδρος του Ομίλου «Νέοι Ορίζο-

ντες Φιλίας» Γεώργιος Δ. Δρίτσας.

«Όταν η Αγάπη ξεπερνάει τις διακρίσεις και ο Λόγος γί-

νεται  ασπίδα προστασίας κατά του Κοινωνικού Αποκλει-

σμού,  τότε βιώνεται το Όνειρο της Ανθρώπινης Ευτυ-

χίας.»

Φιλανθρωπική βραδιά

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του

AIDS/HIV, η οργάνωση «Ελληνική Δράση Αφρι-

κής» σε συνεργασία με το «Προξενείο Ακτής Ελε-

φαντοστού» διοργανώνουν μια μεγάλη φιλανθρω-

πική βραδιά για τα ορφανά του AIDS/HIV.
Ο θρυλικός Γάλλος μέτρ της υψηλής ραπτικής Pierre

Cardin θα παρουσιάσει την τελευταία του collection  με

διεθνή μοντέλα. Θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια

τους ο Μίμης Πλέσσας και ο  ελληνο-γάλλος ερμηνευ-

τής  Γιώργος Περρής. 

Παρουσίαση: Ευγενία Μανωλίδου

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αγορά

αντιρετροϊκών φαρμάκων για τα ορφανά του AIDS/HIV.

P.R. ACTIVITIES 52 Konstantinoupoleos str. Keramikos

t. 210.3469.007 - f. 210.3469.001

@. info@practivities.gr  – w. www.practivities.gr

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 8μ.μ.εγκαινιάζεται

στην T.Kambani gallery η ομαδική έκθεση ζωγραφικής

Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων καλλιτεχνών. Τα έργα

ανήκουν στη συλλογή της γκαλερί.

Xavier Grau, Jang Siu-Yi, Nalini Malani,  Ryan Mendoza,

Helmut Middendorf,  Juan Carlos Quintana, Hans

Vandekerckhove, Makhi Xenakis, Μιχάλης Αρφαράς, Γιάν-

νης Ζιώγας, Τίνα Καμπάνη, Μιχάλης Μανουσάκης, Τάσος

Παυλόπουλος, Βασίλης Σολιδάκης  

Ένωση για τη διαφύλαξη της

Ευρωπαϊκής Ταυτότητας

Μπροστά στις κρίσιμες εξελίξεις του Δεκεμβρίου για την

ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφο-

ρούν ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Κύπρο, η Ένωση για
την Διαφύλαξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας οργανώνει

συγκέντρωση την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ.

στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, Εθνικό και Ιστορικό

Μουσείο (οδός Σταδίου 13) με θέμα: 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ομιλητές θα είναι οι: 

Νικόλαος Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ Κύπρου 

Πάνος Παναγιωτόπουλος, τ. Υφυπουργός 

Σταύρος Λυγερός, δημοσιογράφος 

Γιάννης Μαρίνος, τ. Ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος 

Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας 

Τον συντονισμό θα κάνει ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Στις  10  Ιανουαρίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα

6.00μ.μ. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ.

Αττικής οργανώνει στο SΙSTOVARI HALL   (DA VINCI ),

Αγίου  Ιωάννου  23  στην Αγία Παρασκευή, την κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Θα προσφέρεται πιάτο με εδέσματα, γλυκά, καφέ-τσάι-

αναψυκτικά, τα νόστιμα παραδοσιακά Σμυρνέικα αετου-

δάκια που έφτιαχναν οι μαμάδες μας τα Χριστούγεννα

(Μικρασιάτικο έθιμο) και ό,τι άλλο (προσφορά) προκύψει

μέχρι την ημέρα της γιορτής.

Αν επιθυμείτε να βρεθείτε κοντά στην εκδήλωση, και να πε-

ράσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε Μικρασιάτικο κλίμα με

μουσική και χορό, δηλώστε συμμετοχή και προμηθευτείτε

την πρόσκλησή σας το πολύ μέχρι 14  Δεκεμβρίου.

Πληροφορίες  210-6519501 - ΚΙΝ.: 6974987890

e-mail: papageorgiou_paraskevi@hotmail.com
Τιμή πρόσκλησης 30 ευρώ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙΝΑ 31, ΑΘΗΝΑ - www.ifa.gr
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚ. 09  - TRIO LAVA
Τρεις εκφραστικοί δεξιοτέχνες μουσικοί  συνδυάζουν τον ήχο

της κλασσικής  μουσικής με τις πιο μαγευτικές μελωδίες των

χωρών της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Μ. Λαρο

τραγούδι-βιολί, Τ. Σουλουκι βιολί, Κώστας ΄Ράμμος (πιάνο)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚ. 09  - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΕΡΙΑΝ 

- ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ο συνθέτης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΕΡΙΑΝ & οι φίλοι του παρουσιά-

ζουν μια επιλεγμένη ανθολογία από μπαλάντες και

τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου. Η  ανθο-

λογία περιλαμβάνει τραγούδια των Beatles, Bob Dy-

lan, παραδοσιακά από την Λατινική Αμερική, Ιταλία,

Αρμενία, Νέγρικα (spirituals), διανθισμένα με τρα-

γούδια Ελλήνων συνθετών όπως Μ. Χατζιδάκι, Θεο-

δωράκη, Σαββόπουλου κ.ά.,

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚ. 09   JAZZ NIGHT 

- P. BENETATOS TRIO special guest Stella Goutsou 

Τρεις καταξιωμένοι μουσικοί της ελληνικής jazz σκηνής

συναντιούνται για να παρουσιάσουν συνθέσεις του Πα-

ντελή Μπενετατου και jazz standards. Παντ. Μπενετατος,

piano - Κ. Κωνσταντινου, bass, Γιάννης Σταυροπουλος,

drums - special guest Stella Goutsou (voice)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr     www.artgallerycafe.gr

«Γαστρονομία και τέχνη»
συναντιούνται στο Megaron Plus!

Με τη βεβαιότητα ότι οι γαστρονομικές απολαύσεις συν-

δέονται με τις τέχνες, το Megaron Plus καλεί το κοινό

του να παρακολουθήσει μια διαφορετική και πρωτότυπη

εκδήλωση πάνω στη σχέση τεχνών και γαστρονομίας με

τη σύμπραξη του λόγου και της μουσικής.   

Η ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση,

χορηγός της οποίας είναι

το Κοινωφελές Ίδρυμα

Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, θα

λάβει χώρα την Τρίτη 8 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών. Η

παρουσίαση και ο συντονι-

σμός ανήκουν στον λογο-

τέχνη Γιάννη Ευσταθιάδη,

ο οποίος θα πραγματοποιή-

σει ομιλία με τίτλο «Γα-
στρονομία και Λογοτε-
χνία». Επίσης, ο ιστορικός

τέχνης Μάνος Στεφανίδης θα δώσει διάλεξη με τίτλο

«Γαστρονομία και Ζωγραφική» και ο συγγραφέας και

κριτικός κινηματογράφου Αχιλλέας Κυριακίδης θα μιλή-

σει πάνω στο θέμα «Γαστρονομία και Κινηματογράφος». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μουσικό μέρος, το

οποίο θα παρεμβάλλεται μεταξύ των ομιλιών και θα πε-

ριλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις έργων εμπνευσμένων

από το φαγητό. Θα τραγουδήσουν γνωστοί λυρικοί τρα-

γουδιστές και θα συνοδεύσουν διακεκριμένοι μουσικοί.

Τη μουσική επιμέλεια και προετοιμασία έχει ο Διονύσης

Μαλλούχος. Την εκδήλωση θα επιστεγάσει ο Λάμπρος

Λιάβας, ο οποίος θα παρουσιάσει λαϊκούς οργανοπαί-

κτες και τραγουδιστές, σε παραδοσιακά τραγούδια της

τάβλας. 

Ο Γαργαληστής 
- ο σύγχρονος Ρομπέν των δασών που κλέβει το

παιδικό γέλιο που περισσεύει, για να το δώσει

στα παιδιά που το στερούνται -  

Χριστούγεννα  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

11, 12, 13, 14, 15, 16 Δεκεμβρίου
(δέκα παραστάσεις,  5μ.μ. και 8μ.μ.)

«Ο Γαργαληστής» είναι ένας παράξενος Ληστής που δεν

κλέβει χρήματα ή τιμαλφή αλλά αυτό που θεωρεί το πιο

σπουδαίο πράγμα σε όλο τον κόσμο: το αθώο, αυθόρμη-

το, ξεκαρδιστικό παιδικό γέλιο. 

Ένας Ληστής που κλέβει γέλιο από τα παιδιά που έχουνε πο-

λύ για να το δώσει σ’ άλ-

λα που δεν έχουνε καθό-

λου. Ένας σύγχρονος Ρο-

μπέν των Δασών που πή-

ρε πνοή χάρη στη φαντα-

σία του μουσικού και πα-

ραμυθά Δημήτρη Μπα-

σλάμ κι έκτοτε ταξιδεύει

– με τη μορφή μιας πολυ-

πρόσωπης και απαιτητι-

κής μουσικοθεατρικής πα-

ράστασης σε σκηνοθεσία και αφήγηση του Αντώνη Καφετζό-

πουλου – για να χαρίσει αυθόρμητο γέλιο και αγνή συγκίνηση

στους θεατές που τα έχουν ανάγκη. 

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

ΒΡΑΔΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Για τους νέους του Πανοράματος Παλλήνης, 15-30 ετών,

ετοιμάζει ο Σύλλογος βραδιά νεολαίας, στο «Τσάι & Συ-

μπάθεια» στο Πικέρμι, Λ. Μαραθώνος - Αγ. Χριστόφορος,

τη Δευτέρα, 28 Δεκέμβρη 2009, ώρα 9 μμ

Προσοχή: Η μουσική βραδιά αφορά τους νέους από το

Πανόραμα, όχι όσους «αισθάνονται νέοι»

Συγκρότημα με LIVE ROCK μουσική

Βράβευση επιτυχόντων Πανοραμιτών σε ΑΕΙ 2009 

Τα (πρώτα) ποτά ΔΩΡΕΑΝ.

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σεργκέι Προκόφιεφ

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ
Μπαλέτο σε 3 πράξεις

13 παραμυθένιες παραστάσεις

στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Δεκεμβρίου

Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Κιέβου για πρώτη φορά σε

σύμπραξη με τους principal dancers, του American Ballet

Theater της Νέας Υόρκης, Gillian Murphy & David Hallberg.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη αρχίσει.

Πληροφορίες: 210-7293 820, 210-7293 821

«Αναδάσωση και υιοθέτηση δάσους
στη βόρεια Αττική»

ΗΜΕΡΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 12.00

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: 

α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

β) ΜΟΥΣΕΙΟ ΨΩΜΙΟΥ 

ΒΑΡΝΑΒΑ

Εθελοντές παραμυθάδες θα

μαζευτούν να πουν μύθους, ιστορίες και παραμύθια για τα

δέντρα, φυτά και τα ζώα στα πλαίσια της δράσης για την

αναδάσωση των καμένων της βορειανατολικής Αττικής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:    6974598242  κα. Μάνια Μαράτου,

6937822962  κ. Πέτρος Κατσίκης

www.attikasos.blogspot.com www.ilmb.gr     museo@ilmb.gr

Στο πλαίσιο του καθιερωμένου πλέον «Ετήσιου Χορωδια-

κού Φεστιβάλ», ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική

Χορωδία Μαρκοπούλου φιλοξενούν φέτος τις χορωδίες

των Δήμων Μεγάρων, Νέας Μάκρης και Βύρωνα. Η συ-

ναυλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

και ώρα 7.00 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».

Συμμετέχουν:

Μικτή Χορωδία Δήμου Βύρωνα

Διεύθυνση – διδασκαλία: Χρήστος Κουτσονίκας

Πιάνο: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Μικτή Χορωδία Μουσικού Ομίλου Μεγάρων

Πιάνο: Ειρήνη Χατζοπούλου

Χορωδία Καλλιτεχνικού Συλλόγου Νέας Μάκρης

Διεύθυνση: Πέτρος Μαγουλάς

Πιάνο: Μάρτιν Ζαμκοτσιάν

Δημοτική Χορωδία Μαρκοπούλου

Εναρμόνιση – Διεύθυνση: Π. Μπαρμπάτης

Σολίστ: Ελ. Μουχτάρη – Γρ. Ιωαννίδης

Πιάνο: Γ. Ζιάκας

Στο φετινό φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να

απολαύσει ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα ελληνικού

και ξένου ρεπερτορίου.

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ



6 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

σμός, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί και την

ανθρώπινη και κοινωνική ανάγκη της εξα-

σφάλισης έναντι των ασθενειών και του γή-

ρατος, εκθέτει, φθείρει και διαφθείρει το

υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα, ώστε τελικά

να περιέλθει και αυτό στον τομέα εκμετάλ-

λευσής του.

Απλά – απλά, αυτό σημαίνει: Ασφαλιστικές

εταιρείες, φαρμακοβιομηχανίες, Υπηρεσίες

ιατρο-νοσοκομειακής νοσηλείας – πολυϊα-

τρεία, Νοσοκομεία, Γηροκομεία κλπ.

Είδατε τι μάχη έδωσε ο Ομπάμα για να περά-

σει ένα απαλό σύστημα Ε.Σ.Υ; 265 ψήφοι

υπέρ, αλλά και 260 κατά του στοιχειώδους

κρατικού συστήματος υγείας! Φαντάζεστε τι

συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις 260 αρ-

νητικές ψήφους!

Εχω ασχοληθεί με το θέμα του ασφαλιστικού

πριν ακριβώς δύο χρόνια. Ορισμένα θα τα

επαναλάβω συνοπτικά: Διαχρονικές ευθύνες

των κυβερνήσεων (άτοκες καταθέσεις των

400 τότε ασφαλιστικών ταμείων στις Τράπε-

ζες που εκμεταλλεύονταν τσάμπα πακτωλό

χρημάτων. Δομημένα ομόλογα, ρουσφέτια

κλπ.) κακή και σπάταλη διαχείριση γενικά.

Η “ταμπακέρα” είναι ότι δεν φτάνουν τα λε-

φτά των ταμείων για να πληρωθούν οι συ-

ντάξεις των απόμαχων, άρα “πρέπει να μειω-

θούν οι συντάξεις, ν’ αυξηθούν τα χρόνια

ασχόλησης και να μειωθούν αντίστοιχα τα

συντάξιμα χρόνια. Αφού, δηλαδή, δεν μπο-

ρούμε να πεθάνουμε νωρίτερα(!) ν’ αυξήσου-

με το χρόνο απασχολησιμότητας, άρα κατα-

βολών αντί απολαβών.

Δεν λαμβάνονται όμως υπ’ όψιν δύο σοβαροί

παράγοντες. Η μειωμένη αποδοτικότητα των

υπερηλίκων και η συναρτημένη μ’ αυτήν απα-

σχολησιμότητα των νέων, και 

δεύτερον η μειωμένη προσφορά θέσεων ερ-

γασίας προς νέους και πλέον αποδοτικούς,

αφου οι θέσεις δεν εκκενώνονται γιατί κατα-

λαμβάνονται από υπερήλικες.

Μα, το πρόβλημα των εισροών ασφαλιστικών

εισφορών είναι το “δημογραφικό” και η οικονο-

μική ανάπτυξη σε τομείς κυρίως εντάσεως ερ-

γασίας. Αν προσθέσεις σ’ αυτά και την καθυ-

στερημένη εκκένωση θέσεων, αυξάνεις την

ανεργία και οδηγείσαι σε φαύλο κύκλο. Οι

πραγματικές αιτίες και επιδιώξεις είναι άλλες.

Δεν είναι άγνωστες, αλλά αποσιωπούνται.

Οι επιδιώξεις, έξω από τα προσχήματα, είναι

να περιορίσουν το συντάξιμο χρόνο και βέ-

βαια, το συνολικό χρήμα που πρέπει να κατα-

βληθεί στους συνταξιούχους, και που, σε τε-

λική ανάλυση, θα επιβαρύνει την εργοδοσία

έμμεσα ή άμεσα, μιας και “δε σηκώνει” να

επιβαρυνθούν άλλο οι εργαζόμενοι.

Δεν σηκώνει όμως να επιβαρυνθούν άλλο και

οι μικρομεσαίοι εργοδότες. Αρα “ο καβγάς γί-

νεται για το πάπλωμα”, και “παπλωμά” είναι

το μεγάλο κεφάλαιο. Το τραπεζικό, το χρη-

ματιστηριακό, το βιομηχανικό, το εεφοπλιστι-

κό κλπ.

Ωραίες αυτές οι αναλύσεις και σωστές, αλλά

τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό.

Ας δούμε λοιπόν κύριε Λοβέρδο τι μπορεί να

γίνει. Ποια είναι η φιλοσοφία του θέματος; Τι

σημαίνει κοινωνική ασφάλιση; Κοινωνική

ασφάλιση είναι η προστασία, η άμυνα της

κοινωνίας ενάντια στην εξαθλίωση, στην έν-

δεια, στις ασθένειες και στο κοινωνικό οικο-

νομικό εξ’ αυτών, κόστος. Είναι άμυνα της

κοινωνίας έναντι της αναμενόμενης από

αντίδραση, απόγνωση και φθόνο, αύξησης

της εγκληματικότητας. Είναι και αυτοσεβα-

σμός και ανθρωπισμός, αν έχει μείνει λίγο

συνείδηση!...

Προτάσσω όπως είδατε κυρίως την άμυνα, κι

αφήνω σε δεύτερη μοίρα το ανταποδοτικό

χρέος και τ’ ανθρωπιστικά αισθήματα.

Η κοινωνική ασφάλιση – ασφάλεια, αντιμε-

τωπίζεται όπως ακριβώς και η εθνική ασφά-

λεια. Αυτή είναι η «φιλοσοφία». Για την εθνι-

κή ασφάλεια, δεν έχουμε «ταμεία» και «κου-

ραφέξαλα», για να ΄χουμε διοικητές, συμ-

βούλια και άλλες ωραίες φωλεές τρωκτικών.

(Όχι ότι δεν διαθέτουμε κι εκεί τοιούτου εί-

δους συνδαιτυμόνες και εδέσματα προμηθει-

ών, αλλά αυτό είναι άλλο κακό όνειρο). Τα

«έσοδα» της «εθνικής άμυνας» αντλούνται

από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή

από την είσπραξη φορολογικών πόρων, βάσει

των στρατιωτικών αναγκών.

Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην κοινωνική

ασφάλεια.

Ενοποιούμε επομένως το όλο ασφαλιστικό

σύστημα. Όχι τα ταμεία. 

Τα ταμεία καταργούνται και ιδρύεται ένας

ενιαίος ασφαλιστικός φορέας, που αντλεί τα

έσοδά του από τον κρατικό προϋπολογισμό

με αντίστοιχη φορολόγηση του εισοδήματος.

Προσέξτε, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία φο-

ρολογική επιβάρυνση. Αντίθετα, είναι δυνα-

τόν να υπάρξει και ελάφρυνση στους κλά-

δους εντάσεως εργασίας, ώστε να συμβάλ-

λει κατά τι στη μείωση της ανεργίας.

Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμ-

φωνα με στοιχεία της Eurostat, για το 2004

κυμάνθηκαν στο 12,1% του ακαθάριστου

Εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ οι ασφαλιστι-

κές εισφορές κάλυπταν το 34,6% της συνο-

λικής φορολόγησης και βρίσκονται περίπου

στο μέσο όρο της Ε.Ε. των 15.

Αυτό σημαίνει, για να το καταλάβουμε, ότι

τώρα καταβάλουμε 34 για ασφάλιστρα και 66

για διάφορους φόρους, σύνολο 100. Σύνολο

100 και πάλι, μια και έξω θα δίνουμε με τον

προτεινόμενο ενιαίο ασφαλιστικό φορέα.

Κι επειδή, κύριε Λοβέρδο, δεν έχουμε εμπι-

στοσύνη στα ελληνικά μυαλά, ιδιαίτερα ιδιαί-

τερα αν δεν είναι προεδρικά και του περίγυ-

ρού του, διπλωματούχων ίσως κάποιων αμε-

ρικανικών Πανεπιστημίων, σας λέω πως,

όπως με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα, το σύ-

στημα αυτό εφαρμόζεται πάνω – κάτω όπως

σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα στη Δα-

νία, όπου οι Ασφαλιστικές εισφορές καλύ-

πτουν μόλις το 3% της συνολικής φορολόγη-

σης.

Με το προτεινόμενο σύστημα λύνεται μια και

καλή τι ασφαλιστικό και εξασφαλίζοντας τα

ελάχιστα αξιοπρεπή – το υπογραμμίζω αυτό

– συνταξιοδοτικά όρια για όλους τους Ελλη-

νες, όπως και η ιατροφαρμακευτική και νο-

σοκομειακή περίθαλψη.

Για όσους επιθυμούν με τη σύνταξή τους να

κάνουν ταξίδια στις… Σεϋχέλες και να νοση-

λεύονται σε σουίτες, εκεί θα μπορούν να λει-

τουργούν ιδιωτικές – ημικρατικές ασφάλειες,

για να μη τρώνε τα λεφτά του κόσμου, που

θα παρέχουν τις extra ανέσεις.

Κώστας Βενετσάνος

Προγραμματισμένη συνεδρίαση είχε ο Δήμος Βούλας την περασμένη Δευτέρα με

κύριο θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Δηλαδή τί έργα προγραμματίζει να

πραγματοποιήσει η δημοτική Αρχή το  2010.

Στο Προεδρείο παρών ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος Ανδρέας Κάσδαγλης απουσιάζει, η

Αντιπρόεδρος Ηλέκτρα Τσιριγώτη τον αναπληρώνει.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στη θέση του, ο Δημοσθ. Βαμβασάκης επίσης και ο Κώ-

στας Ανδριόπουλος και οι τρεις της πλειοψηφίας. Κανένας άλλος σύμβουλος της

πλειοψηφίας δεν παρείστατο.

Από τη μειοψηφία παρών ο Αγγ. Αποστολάτος, η Νανά Καραγιάν, ο Γιάννης Σκου-

μπούρης και ο Στράτος Καλτσής.

Ηταν άραγε σύμπτωση όλη αυτή η απουσία της πλειοψηφίας; Αν παραβρίσκονταν

στην συγκέντρωση του Γρ. Κωνσταντέλλου, την προηγούμενη ημέρα, θα λέγαμε ότι

ίσως άρπαξαν τον ...ιό της γρίπης από τον ασφυκτικό - λόγω κόσμου - συγχνωτισμό.

Αλλά δεν παρευρέθη κανείς!

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση

ομαδικώς στη Βούλα Η 1η Δεκεμβρίου είναι η παγκό-

σμια ημέρα κατά του AIDS. Μια

ιδανική ημέρα για να γιορτά-

σουμε όλοι μαζί τις ζωές που

σώζονται από τα προγράμματα

πρόληψης –ενημέρωσης και θε-

ραπείας HIV. Χρησιμεύει επίσης

και ως μια υπενθύμιση σ’ αυτό

που πρέπει όλοι μας να κάνου-

με περισσότερο – ως άτομα, και

ενεργοί πολίτες – να παλέψου-

με κατά της εξάπλωσης του HIV

και του AIDS. 

Σε όλο τον κόσμο, 33 εκατομ-

μύρια άνθρωποι ζουν με τον ιό

του  HIV με σχεδόν 7.500 νέες

μολύνσεις να εμφανίζονται κά-

θε ημέρα. Κατ' εκτίμηση 3 εκα-

τομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν

θεραπεία για την αντιμετώπιση

αυτού του ιού στις χαμηλές και

μεσαίου εισοδήματος χώρες.  

Με βάση την καταγραφή του

Κέντρου Ελέγχου και Πρόλη-

ψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ),

το πρώτο δεκάμηνο του 2008

δηλώθηκαν 547 νέα περιστατι-

κά (αύξηση +31% από το ίδιο

δεκάμηνο του 2007), από τα

οποία τα 458 ήταν άνδρες και

τα 89 γυναίκες. Από τις περι-

πτώσεις που δηλώθηκαν φέτος

για πρώτη φορά, 55 άτομα εί-

χαν ήδη εμφανίσει ή ανέπτυξαν

κλινικά AIDS εντός του 2008.

Το 36% των περιστατικών

έχουν δηλωθεί ως ‘ακαθόριστα’

σε σχέση με τον τρόπο μετάδο-

σης, το 43% ήταν άνδρες που

είχαν σεξουαλικές επαφές με

άλλους άνδρες και το 18,8%

ήταν ετεροφυλόφιλοι άνδρες

και γυναίκες. 

Η πλειονότητα των νέων περι-

στατικών AIDS, αφορά άτομα

ηλικίας 25 έως 44 ετών. Το με-

γαλύτερο ποσοστό των ανδρών

είναι ηλικίας 30 έως 34 ετών,

ενώ στις γυναίκες η προεξάρ-

χουσα ηλικιακή ομάδα ήταν αυ-

τή των 25 έως 29 ετών. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκ-

θεση του UNAIDS/WHO η Ελλά-

δα εμφανίζει διπλάσιο (x 2) πο-

σοστό μολύνσεων με τον ιό

ΗΙV, από ότι άλλες Ευρωπαϊκές

χώρες, όπως οι: Φινλανδία, Γερ-

μανία, Ουγγαρία, Ρουμανία,

Βουλγαρία. 

Η Άννα Ευθυμίου, πρόεδρος

της ΜΚΟ ΝΕΟΙ τονίζει: «Παγκο-

σμίως, 1,9 εκατ. παιδιά χρειάζο-

νται αντιρετροϊκή θεραπεία. Εν-

νέα στα δέκα παιδιά παγκο-

σμίως με λοίμωξη από τον ιό

του AIDS δεν έχουν πρόσβαση

στα απαραίτητα για τη ζωή τους

αντιρετροϊκά φάρμακα. Η μη

πρόσβαση στα φάρμακα και τα

κατάλληλα τεστ αποτελεί μεγά-

λη απειλή για τα μωρά που γεν-

νιούνται με τον ιό, καθώς τα μι-

σά από αυτά θα πεθάνουν πριν

από τα δεύτερα γενέθλια τους

αν δεν λάβουν θεραπεία. Τα πα-

ραπάνω αναφέρουν οι Γιατροί

Χωρίς Σύνορα, επισημαίνοντας

ότι περίπου 1,9 εκατομμύρια

παιδιά χρειάζονται αντιρετροϊ-

κή θεραπεία, αλλά μόνο περί-

που 200.000 είναι σε θέση να

βρουν τα φάρμακα που χρειάζο-

νται. Στις ανεπτυγμένες χώρες,

η μόλυνση με τον ιό στα παιδιά

έχει σχεδόν εξαφανιστεί, χάρη

στην επιτυχημένη πρόληψη με-

τάδοσης από τη μητέρα στο

παιδί. 

Η μεγάλη πλειονότητα των παι-

διών μολύνονται με τον HIV μέ-

σω της μετάδοσης από τη μητέ-

ρα κατά τη διάρκεια της κύη-

σης, της γέννας ή του θηλα-

σμού. Τα τελευταία πέντε χρό-

νια, σχεδόν 10.000 παιδιά κάτω

των 15 ετών ξεκίνησαν αντιρε-

τροϊκή θεραπεία στα προγράμ-

ματα των Γιατρών Χωρίς Σύνο-

ρα σε όλο τον κόσμο και από

αυτά τα 4.000 είναι κάτω των 5

ετών.»

Άννα Ευθυμίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

Εξασφάλιση και Αν-Ασφάλεια για ένα ασφαλές σύστημα
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Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο το

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων για το 2010 στα

πλαίσια της δια βίου μάθησης των πολιτών ώστε να

αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 

Στην εισήγησή του  ο αναπληρωτής Πρόεδρος της ΝΕ-

ΛΕ νομαρχιακός σύμβουλος Δημ. Μάρκου, ανέφερε

ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου και

θα είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί τό-

σο σε έκταση όσο και στην θεματολογία του. 

Ενημέρωσε το σώμα, ότι το συνολικό κόστος των δρά-

σεων της ΝΕΛΕ για το 2010 ανέρχεται σε 1.025.000€

και είναι το μεγαλύτερο που υλοποιεί Νομαρχία σε όλη

τη χώρα. Θα καλυφθεί κατά 10% από επιχορήγηση του

αρμόδιου Υπουργείου ενώ το υπόλοιπο 90% από ιδίους

πόρους.

Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη έχει ληφθεί ιδιαίτερη

μέριμνα ώστε να προωθηθούν δράσεις για την προστα-

σία του περιβάλλοντος.

Τα τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών

έχουν αναβαθμιστεί ριζικά και πλέον τα εργαστήρια εί-

ναι εξοπλισμένα με σύγχρονους υπολογιστές. Παράλ-

ληλα, για δεύτερη συνεχή χρονιά λειτουργεί το εξετα-

στικό κέντρο ECDL για την πιστοποίηση των γνώσεων

που θα λάβουν όσοι παρακολουθούν τα τμήματα. Οι πο-

λίτες με χαμηλά εισοδήματα έχουν πλέον την ευκαιρία

να αποκτούν το πτυχίο ECDL με ιδιαίτερα χαμηλές τι-

μές.

Παράλληλα με την εκπαίδευση ενηλίκων, τα προγράμ-

ματα της Ν.Ε.Λ.Ε. επεκτείνονται και εφαρμόζονται και

σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά. Τα παιδιά αυτά

έχουν στερηθεί του οικογενειακού τους περιβάλλο-

ντος και απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και ψυχολογι-

κή στήριξη για την ένταξη τους στην κοινωνία αφού

ενηλικιωθούν. Επίσης, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία

και συμμετοχή η συνεργασία με ευπαθείς ομάδες του

πληθυσμού, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ομάδες

απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τσιγγάνους

Μέσα στις δραστηριότητες που θα αναπτύσσει η ΝΕΛΕ

το 2010 είναι η προώθηση δράσεων για την δημιουργία

και εκπαίδευση εθελοντικού σώματος σε θέματα πολι-

τικής προστασίας, καθώς και ημερίδων για θέματα δια-

τροφής, προληπτικής ιατρικής, περιβάλλοντος και συμ-

βουλευτικής γονέων, τόνισε ο Δ. Μάρκου.

Τα προγράμματα το 2010 θα πραγματοποιηθούν με τη

συνεργασία 150 φορέων (δήμων, κοινοτήτων, συλλό-

γων, σωματείων).

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα απασχολη-

θούν 250 επιμορφωτές, αμειβόμενοι από την Νομαρ-

χία, και θα συμμετέχουν 6000 περίπου πολιτών που θα

παρακολουθούν τμήματα της επιλογής τους, καθώς ο

συνολικός αριθμός των τμημάτων φθάνει τα 560. 

Σημειωτέον ότι στα προγράμματα μπορούν να συμμε-

τέχουν πέραν των Δήμων, και σύλλογοι ή σωματεία

που θα ήθελαν να αναπτύξουν κάποια από τις δραστη-

ριότητες, δηλώνοντάς το με αίτησή τους προς τη Νο-

μαρχία, στο αρμόδιο τμήμα της ΝΕΛΕ.

Εγκρίθηκαν τα νέα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων 

(ΝΕΛΕ) της Νομαρχίας, για το 2010 

Η εκλογή της νέας κυβέρνησης συνοδεύε-

ται με μεγάλες προσδοκίες και πολλές

απαιτήσεις από την κοινωνία, άρα και από

την Αυτοδιοίκηση, που είναι ο γνήσιος θε-

σμικός εκφραστής της. 

Τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυ-

βέρνησης καθώς και οι προγραμματικές

της δεσμεύσεις, δίνουν  σε όλους εμάς

που υπηρετούμε τον θεσμό της Αυτοδιοί-

κησης το δικαίωμα να προσβλέπουμε σε

μια άλλη εποχή.

Μια εποχή που οδηγεί στην ουσιαστική με-

ταρρύθμιση της Διοίκησης και των Αυτοδι-

οικητικών θεσμών , με τομές και ανατρο-

πές, όπως απαιτούν οι καιροί και οι πολί-

τες. Οι πολίτες που θέλουν ισχυρή και πα-

ρεμβατική Αυτοδιοίκηση σε όλες τις πτυ-

χές της καθημερινής τους ζωής.

Η νέα κυβέρνηση δείχνει ότι επιθυμεί να

κάνει μια πραγματική επανάσταση στα διοι-

κητικά πράγματα του τόπου. 

Μόνο μία σύγχρονη και αναβαθμισμένη Αυ-

τοδιοίκηση μπορεί να ανταποκριθεί στις με-

γάλες προκλήσεις της εποχής, που αφο-

ρούν την ανάπτυξη, την απασχόληση, το

περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την παι-

δεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την

νέα γενιά, την κοινωνική πολιτική και τόσα

άλλα. 

Μόνο μέσα από έναν αναβαθμισμένο ρόλο

μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος μας, που

δεν μπορεί να είναι άλλος από την ανάπτυ-

ξη παντού, ανάπτυξη για όλους, με σεβα-

σμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζω-

ής.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά  ο

νέος Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπαν-

δρέου, φαίνεται ότι έχουν πάρει το μήνυμα

και επιχειρούν την υπέρβαση. Από τις πρό-

σφατες προγραμματικές δηλώσεις, έδειξε

ότι εμπιστεύεται και πιστεύει στον εκφρα-

στή της κοινωνίας, την Αυτοδιοίκηση.

Πιστεύει ότι μέσα από αυτήν την τεράστια

οικονομική κρίση, πρέπει στο τέλος της

ύφεσης να αναδειχθεί και ένα νέο Κράτος

με μια νέα δομή, λειτουργικό και πολύ λι-

γότερο δαπανηρό.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η σύμπραξη και

η συνεργασία  τοπικών ανθρωπογεωγραφι-

κών ενοτήτων μπορεί να υποστηρίξει ισχυ-

ρούς δήμους, απαραίτητους για την αποτε-

λεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων και

διατοπικών αναγκών. 

Το αίτημα για μια ισχυρή τοπική αυτοδιοί-

κηση που αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό

σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής

ανάπτυξης, υπάρχει στα προγράμματα των

περισσοτέρων κομμάτων, αλλά και στις

προτάσεις της ΚΕΔΚΕ  που έχει συμφωνή-

σει για τον νέο θεσμό, με συγκεκριμένες

προϋποθέσεις.   

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Νόμος σύντο-

μα θα είναι πραγματικότητα. Το μόνο που

μένει είναι να μάθουμε το χρονοδιάγραμμα

στην εφαρμογή του.

Ο σχεδιασμός λοιπόν σε όλα τα επίπεδα γί-

νεται και θα γίνεται,  με φόντο αυτό το Νο-

μοσχέδιο, που αλλάζει τον Αυτοδιοικητικό

χάρτη της Χώρας,  αλλά και την φιλοσοφία

του ίδιου του θεσμού, που ανατρέπει τα

σημερινά status.

Για πρώτη φορά το «υδροκέφαλο» μέχρι

σήμερα Κράτος,  θα υποχρεωθεί να απο-

δείξει εμπράκτως ότι πράγματι ενδιαφέρε-

ται για τον Έλληνα πολίτη και θα κάνει επι-

τέλους πράξη την αποκέντρωση σειράς αρ-

μοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση, όπως

εξάλλου ορίζεται από το Σύνταγμα της Ελ-

λάδας.

Οι Παλληνιώτες και η Παλλήνη, είναι έτοι-

μοι από καιρό.

Αποδέχονται αυτήν την πρόκληση και θα

αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο Με-

γάλος Δήμος της περιοχής,  αλλά και ως

Πρωτεύουσα της Ανατολικής Αττικής.

Δηλώνουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι:

– ενωμένοι και με αυτοδιοικητικούς ανοι-

χτούς ορίζοντες, θα στηρίξουμε τον νέο

ρόλο της Παλλήνης μέσα από τον Θεσμό. 

– από τώρα σχεδιάζουμε και κτίζουμε τα

θεμέλια μιας νέας περιόδου για την Παλ-

λήνη και επιβάλλεται να εγκαταλείψουμε

τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις  προσω-

πικές στρατηγικές, εάν θέλουμε να πετύχει

ο Νέος Θεσμός για τον οποίο χρόνια αγω-

νιζόμαστε. Θα πρέπει,  όλες οι προοδευτι-

κές δυνάμεις της πόλης μας, να δώσουν το

καλύτερο εαυτό τους για την Παλλήνη, αλ-

λά και της ευρύτερης περιοχής, για να μπο-

ρέσουμε πράγματι να αφήσουμε μια παρα-

καταθήκη για τις επόμενες γενιές.

– η Παλλήνη και οι γύρω Δήμοι ανήκουν

και θα ανήκουν στην Ανατολική Αττική και

εκεί θα πρέπει να παραμείνουν. Δεν έχου-

με καμία σχέση με σενάρια Δήμων της Β΄

Περιφέρειας Αθηνών. 

Η ΠΑΛΛΗΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ

«Η ΠΥΛΗ των ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ».

– τα κοινά μας προβλήματα με τις πόλεις

των Μεσογείων, όπως η αποχέτευση, ο Πο-

λεοδομικός σχεδιασμός,  η αστική ανάπτυ-

ξη με την ταυτόχρονη διατήρηση του πε-

ριαστικού  χαρακτήρα, το περιβάλλον και η

ποιότητα ζωής, οι συγκοινωνίες και το κυ-

κλοφοριακό, η διαχείριση των απορριμμά-

των, τα έργα υποδομών, η πρωτοβάθμια πε-

ρίθαλψη και  η κοινωνική πολιτική, η ασφά-

λεια των πολιτών και τόσα άλλα, απαιτούν

την συλλογική αντιμετώπισή τους. 

– η Παλλήνη διαθέτει ένα πλούσιο δυναμι-

κό έμπειρων αυτοδιοικητικών στελεχών

αλλά και ανθρώπους με ευρύτερη πολιτική

εμπειρία,  κοινωνική δράση και αποδοχή,

που μπορούν να ηγηθούν και να ανταπο-

κριθούν στην πρόκληση  και να υποστηρί-

ξουν αυτή τη νέα προσπάθεια υπερτοπικού

χαρακτήρα.  Τα πρόσωπα αυτά πλαισιωμέ-

να με το πλούσιο στελεχιακό δυναμικό της

Τ.Α. των Δήμων της περιοχής, θα εγγυη-

θούν με όραμα και προοπτική, τον σχεδια-

σμό και την επιτυχία του Νέου Θεσμού. 

-επιτέλους, ήρθε η ώρα να αποδείξει η

Παλλήνη, μέσα από τον νέο της ρόλο, ότι

δεν είναι μόνο η «κορυφή» του μεγάλου

Δήμου της περιοχής, αλλά και η πραγματι-

κή πρωτεύουσα της Ανατ. Αττικής.

Με τις σκέψεις αυτές και την ενεργό συμ-

μετοχή μας,  ξεκινάμε από σήμερα την ενη-

μέρωση όλων των πολιτών και φορέων της

πόλης μας και καλούμε όλες τις προοδευ-

τικές δυνάμεις, να συμβάλλουν με την

συμμετοχή τους,  στην Νέα πρόκληση για

την ανάπτυξη των πόλεων μας. 

Στηρίζουμε τον νέο Θεσμό, αλλά με προϋ-

ποθέσεις.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

του ΠΑΣΟΚ Παλλήνης

Σμέρος Γιώργος (πρ. Δήμαρχος Παλλήνης)

Ζινέλη Πόπη (πρ. Αντ/ρχος)

Μερτζάνος Γιώργος (πρ. Αντ/ρχος)

Χατζησταματίου Κώστας (πρ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της ΝΕΛΕ νομαρχιακός σύμβουλος
Δημ. Μάρκου, ενημέρωσε για τα προγράμματα που έχουν μεγά-
λη ανταπόκριση στους ΟΤΑ και τους φορείς.

Πρωταγωνιστής των εξελίξεων

η Παλλήνη
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«Από τούτου αρξάμενοι του χρόνου λύετε
(τον κόμβον) έν εκάστης  ημέρης»  
Δαρείος (Ηρόδοτος βιβλίο 4ο, στιχ. 98,2)

Ο Δαρείος ο βασιλιάς των Περσών, ύστερα

από την κατάκτηση της Bαβυλώνας (516.

π.Χ.), είχε αποφασίζει να εκστρατεύσει

εναντίον των Σκυθών  (514- 518 π.Χ.).

Στέλνει παραγγελιά στους υποταγμένους

και εξαρτώμενους απ’ αυτόν λαούς, να

του στείλουν ενισχύσεις σε στρατό  και

καράβια.  Δίνει και εντολή στον Σάμιο αρ-

χιμηχανικό Μανδροκλή,  να ενώσει με γέ-

φυρα  τις ασιατικές ακτές με το θρακικό

Βόσπορο, - τον Βόσπορο  που κατεβάζει

ψάρια - για να περάσει ο στρατός. 

‘’Βόσπορον ιχθυόεντα γεφυρώσας ανέθη-
κεν Μανδροκλέους’’. 
Μάλιστα αυτή η επιγραφή, με εντολή του

Δαρείου χαράχτηκε σε αναμνηστική πλά-

κα.

Όμως ο Αρταβάνος, ο γυιός του Ύστάσπη

(ο Ύστασπης ήταν αδελφός του Δαρείου) ,

τον συμβουλεύει να μη μπλέξει με τους

Σκύθες:

«εχρήϊζε μηδαμώς αυτόν στρατίην επί Σκύ-
θας ποιέεσθαι», γιατί, όπως του λέγει για

να τον αποτρέψει, οι Σκύθες δεν άξιζαν αυ-

τόν τον κόπο, αλλά και γιατί τα πράγματα

δεν θα ήταν εύκολα όσο νόμιζε. 

Οι Σκύθες  ήταν νομαδικός λαός,  που είχε

μεταναστεύσει (8ο -7ο π.Χ. αι.) από την Κε-

ντρική Ασία στην Νότια Ρωσία. Με κέντρο

δε την σημερινή Κριμαία, είχαν ιδρύσει μια

ισχυρή αυτοκρατορία η οποία  επέζησε πε-

ρισσότερο από πέντε αιώνες.

Από τον Ηρόδοτο που  είχε επισκεφθεί την

περιοχή, μαθαίνομε τις σχετικές λεπτομέ-

ρειες γι’ αυτούς. Δηλαδή, πως οι  Σκύθες,

ήταν  ένας ιδιαίτερα πολεμικός  λαός, με

ξεχωριστές δεξιότητες στην ιππική τέχνη

και ευκινησία· ικανότητες πρωτοτόγνωρες

για εκείνη την εποχή. Κρατούσαν κάτω από

τον έλεγχό τους, την περιοχή  του Καυκά-

σου και τις καρπερές  πεδιάδες που ήταν

στα βόρεια του Ευξείνου Πόντου. Στις κοι-

νωνίες τους, είχαν καθιερώσει μια ταξική

διαστρωμάτωση και στον πολιτισμό τους,

καμάρωναν για τα περίτεχνα χρυσοποίκιλ-

τα επιτεύγματα. Αυτή τη χώρα  θέλησε να

κατακτήσει ο Δαρείος, όταν του είπε να το

καλοσκεφθεί, ο Αρταβάνος.

Ο Δαρείος όμως είναι αμετάπειστος. Ξεκι-

νά από τα Σούσα,  φτάνει στην ασιατική

ακτή της Χαλκηδόνας και η γέφυρα απλώ-

νεται, από τον μηχανικό Μανδροκλή, στη

Θρακική ακτή του Βοσπόρου.

700.000 στρατός και ιππικό περνούν στην

αντιπέρα όχθη και 600 πλοία ακολουθούν

διασχίζοντας τον Βόσπορο, πλέουν  στην

Προποντίδα ή Εύξεινο Πόντο. Με κίνδυνο

περνούν ανάμεσα στις Συμπληγάδες Πέ-

τρες ή αλλιώς Κυανέα  νησιά,  που κουνι-

ούνται συνεχώς χωρίς διακοπή και ανά-

παυλα, με τον Δαρείο καμαρωτό σε περίτε-

χνο θρονί να θαυμάζει από θαλάσσης το

φυσικό τοπίο. Τώρα ο Δαρείος με το στρα-

τό του απο την ξηρά  διασχίζει τη Θράκη·

φτάνει στον ποταμό Τέαρο με τις ιαματικές

πηγές του. Περνά και άλλους ποταμούς και

ρέματα, γιατί πολλά τέτοια έχει εκείνη η

χώρα, αλλά το μεγαλύτερο ποτάμι είναι ο

Ίστρος· κάτι μικρότερο από τον Νείλο,

όπως λέει ο εξαίσιος Ηρόδοτος. 

Το ποτάμι αυτό περνιέται δύσκολα, γιατί

έχει πάντα υψηλή στάθμη· και να γιατί. Το

χειμώνα πλημμυρίζει από τις  πολλές βρο-

χές και το καλοκαίρι το νερό που χάνεται

από την εξάτμιση συμπληρώνεται από τα

λυωμένα χιόνια που κατεβαίνουν από το

βουνό. Το ποτάμι λοιπόν είναι  βατό μόνο

με γέφυρα πλωτή, και αυτή διατάχτηκαν να

κάνουν οι Ίωνες μηχανικοί. Διατάχτηκαν

ακόμα, μόλις περάσει ο στρατός ο περσι-

κός, να την διαλύσουν. Όμως παρενέβη ο

Κώης, ο γιός του Έρξάνδρου, που ήταν

στρατηγός των Μυτιληναίων και συμμετεί-

χε στη εκστρατεία λέγοντας «Αφησε την
γέφυρα ακέραιη βασιλιά μου, γιατί δεν ξέ-
ρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί και να μην
τους βρεις, να μην τους ανακαλύψεις τους

Σκύθες. Αυτοί δεν έχουν χτισμένες πολι-
τείες και εύκολα κρύβονται. Και τότε θα τη
χρειαστείς την γέφυρα, για να γυρίσεις
στην πατρίδα».
Το σκέφτηκε ο Δαρείος. Πήρε   ένα μακρύ

σκοινί, έκανε σ’ αυτό κατά διαστήματα εξή-

ντα κόμπους και είπε: «Κάθε μέρα να λύνε-
τε ένα. Άν τους  λύσετε όλους και δεν έχω
επιστρέψει ακόμη, τότε γκρεμίζετε τη γέ-
φυρα και φεύγετε. Θα με περιμένετε όμως
εξήντα μέρες· και εξήντα μέρες θα φρου-
ρείτε τη γέφυρα». Αφού είπε αυτά στους

Ίωνες έφυγε με το στρατό του, αποσπώ-

ντας μια αναμονή 60 ημερών. Σαν κάτι πε-

ρίοδο χάριτος που συνηθίζεται να  λέγεται

και σήμερα, από διαφορετικά πάντα στόμα-

τα, όταν αφορά  σε όχι 60  αλλά σε 100

ημερών πίστωση χρόνου. Αυτό που για μέ-

να  πάντα θύμιζε  το καρότο,  που κρεμούν

μπροστά  στα μούτρα του γαϊδάρου κοροϊ-

δεύοντάς τον,   να κάνει υπομονή αγόγγυ-

στα  προσμένοντας το καλύτερο και να

τρέχει μέχρι να σκάσει.

Την κατάληξη της ιστορίας, την συνεχίζει

ο Ηρόδοτος με έναν θαυμαστό αφηγηματι-

κό και γεμάτο ενδιαφέρον τρόπο. Κάποια

άλλη στιγμή θα επανέλθω. Αυτό δε έρχεται

όταν μετά από πολλές περιπέτειες ο Δα-

ρείος γυρίζει άπρακτος·  μόλις μάλιστα εί-

χε λήξει η πίστωση χρόνου.  Αλλά οι Ίωνες,

εδώ απλός λαός,  τον περίμεναν και δεν

τον εγκατέλειψαν. Βλέπετε εκεί πατούν

πάντοτε οι άρχοντες: στην φιλοτιμία των

λαϊκών απλών ανθρώπων. Πατούν σ’ αυτή

τη φιλοτιμία, γιατί εκείνοι ποτέ δεν την  εί-

χαν, αλλά και γιατί πάντα τη θεωρούσαν

και την θεωρούν βλακεία.         

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––
Βοηθήματα

1)  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρού Μπριτάννικα 

2 ) Ηροδότου Ιστορίαι  βιβλ. 4ο  Εκδ. Γκοβόστη  1992

Δαρείου χρόνος ανοχής 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ετσι με τον νέο εκλογικό νόμο προβλέπονται:

- Η ιδρυση 180 μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών

(μία για κάθε 2 περίπου νεοϊδρυόμενους Δήμους).

- Και 120 εκλογικές Περιφέρειες

- Στις μονοεδρικές – που θα ισχύει, όπως είναι ευ-

νόητο, το πλειοψηφικό σύστημα, απόλυτα - κάθε

κόμμα θα έχει έναν υποψήφιο βουλευτή και έναν

αναπληρωματικό.

Στις μονοεδρικές εγκαθιδρύεται αναμφισβήτητα το

δικομματικό σύστημα. Εξαφανίζονται τα μικρά κόμ-

ματα.

Βέβαια οι ψήφοι που θα λαμβάνουν μεταφέρονται

στις περιφέρειες όπου δεν θα ισχύει ούτε εκεί η

σταυροδοσία, αλλά η λίστα. Οι βουλευτές δηλαδή

θα εκλέγονται ανάλογα με τη σειρά που θα τους έχει

τοποθετήσει το κόμμα και επί της ουσίας ο αρχηγός.

Ο ψηφοφόρος δηλαδή δεν επιλέγει βουλευτή. Επι-

λέγει για το Λαό, πριν από το Λαό, το κόμμα. Δηλα-

δή ο αρχηγός και οι αυλικοί.

Ολοκληρώνεται έτσι η κομματοκρατία.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα υπάρχει ένα ψηφο-

δέλτιο για όλα. Και για τις μονοεδρικές και για την

Περιφέρεια.

Το όριο για την αυτοδυναμία συρρικνώνεται κι άλλο,

στο 40%. Το πρώτο κόμμα πριμοδοτείται με 40 έδρες

«μπόνους».

Δεν προβλέπεται μείωση των βουλευτικων εδρών

Εκείνο που δεν είδαμε και δεν συζητιέται - σιγά μη

ψηφιζότανε κιόλας – είναι

η ενδεχόμενη μείωση των βουλευτικών εδρών, χά-

ριν οικονομίας.

Ετσι θα έπειθαν και εμάς και τις Βρυξέλλες ότι κά-

νουν σοβαρές και «αιματηρές» προσπάθειες. Το Σύ-

νταγμα το προβλέπει (αρθρο 51 παρ.1).

Ο «Καποδίστριας προελαύνει

Ο Καποδίστριας ΙΙ προωθείται με ταχύτατους ρυθ-

μούς ώστε οι προσεχείς δημοτικές και Περιφερεια-

κές πλέον εκλογές του 2010 να γίνουν για τους Κα-

ποδιστριακούς Δήμους και τις Περιφέρειες.

Ο αριθμός των υπερ-Δήμων που θα δημιουργηθούν

κυμαίνεται από 300-350, αλλά δεν αποκλείεται να

φτάσει και τους 500, από υπέρ χίλιους που είναι τώ-

ρα, μετά τον πρώτο Καποδίστρια Ι.

Οι νέοι Δήμοι θα προκύψουν, όπως είναι ευνόητο,

από τη συνένωση 3-5 Δήμων.

Το «ωραίο» είναι ότι οι Δημοτικοί άρχοντες δεν αντι-

δρούν στην πλειονότητά τους, γιατί «βλέπουν το τυ-
ρί και δεν βλέπουν τη φάκα». Μα το κυριότερο, δεν

υπεραμύνονται του θεσμού που υποτίθεται ότι υπη-

ρετούν.

Ένα θα πούμε κι ας το σκεφτούν άπαντες: Δημο-

κρατία σημαίνει διασπορά της εξουσίας. Θεωρητικά

μέχρι τον τελευταίο πολίτη.

Η όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση της εξουσίας

και η υφαρπαγή της από το Λαό χαρακτηρίζει συ-

γκεντρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα.

Στο θέμα θα επανέλθουμε ξανά και ξανά. Ανοίγουμε

συζήτηση. Τεκμηριωμένες θέσεις θα δημοσιεύονται

αυτούσιες, αποσπασματικά ή ομαδοποιημένες.

Διαβάστε σχετικό άρθρο στη σελ. 11.

ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ
Προεδρική Φεουδαρχία με τον νέο εκλογικό νόμο
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Στον Γιώργο Παπανδρέου και στην κυβέρνησή του πα-

ρουσιάζεται τώρα μιά χρυσή ευκαιρία οικονομικής ανά-

καμψης της χώρας μας και ισχυροποίησης της διεθνούς

θέσεώς της. Η εκμετάλλευση των υπεράφθονων πε-

τρελαϊκών κοιτασμάτων Αιγαίου και Ιονίου. Θα σπεύ-

σουν ίσως κάποιοι αναγνώστες να διαμαρτυρηθούν:

«Για κάτσε ρε φίλε, άμα αποπειραθούμε να αντλήσου-

με τα πετρέλαιά μας η Τουρκία θα μας κηρύξει τον πό-

λεμο». Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά φίλοι

αναγνώστες. Εγώ δεν προτείνω να τα βγάλουμε μόνοι

μας τα πετρέλαιά μας. 

Προτείνω προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την

ανάθεση της εξόρυξής τους. Κι επειδή τα κοιτάσματα

δεν βρίσκονται μόνο σε ένα σημείο, ποιά Τουρκία θα

διανοηθεί να μας κηρύξει τον πόλεμο, όταν στο Αιγαίο

π.χ. θα δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα, αμερικανικές,

ευρωπαϊκές κι ίσως ρωσικές εταιρίες πετρελαιοειδών;

Πολλά θα μπορούσε να προσάψει κανείς στους Τούρ-

κους, αλλά βλάκες δεν είναι.

Με την διεθνή ύφεση καλά να κρατεί, παρά τα περί του

αντιθέτου θρυλούμενα, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον

τόσο των Αμερικανών όσο και των Ευρωπαίων για ανά-

καμψη και νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν

από νέες και με εξασφαλισμένη απόδοση επενδύσεις.

Και επειδή, τουλάχιστον για τις Η.Π.Α., ουδείς αμφι-

σβητεί ότι οι πολυεθνικοί γίγαντες εκμετάλλευσης των

υδρογονανθράκων είναι μεταξύ άλλων μεγάλων εται-

ριών, οι ουσιαστικοί κυβερνήτες της χώρας, ποιός

Ομπάμα και ποιά Κλίντον θα τολμήσουν να ψελλίσουν

την παραμικρή αντίρρηση. Το ένστικτο του κέρδους εί-

ναι ισχυρότερο οιουδήποτε περιφερειακού σχεδιασμού

ευνοιοδοσίας και οι Τούρκοι θα ειδοποιηθούν από την

υπερδύναμη να κάτσουν στα αυγά τους.

Η ενδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη μιάς τέτοιας

ρουά ματ κίνησης είναι να μπουν στο παιχνίδι και οι

Αμερικανοί. Ο ξεκάθαρος φιλοαμερικανικός προσανα-

τολισμός του Γιώργου Παπανδρέου στην εξωτερική πο-

λιτική, τού παρέχει το πλεονέκτημα να τον χρησιμοποι-

ήσει και προς όφελος της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, η

αναντίρρητη ανάγκη των Ευρωπαίων εταίρων μας για

σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση της Ε.Ε., θα ωθήσει

τουλάχιστον τις γαλλικές και γερμανικές εταιρείες σε

εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής. Και τότε θα

δούμε αν μπορούμε η όχι να επεκτείνουμε, βάσει του

διεθνούς δικαίου, τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα

12 μίλια, ενώ τώρα δεν τολμάμε να το πράξουμε ούτε

στο Ιόνιο, αφού το casus belli της Τουρκίας ισχύει και

για εκεί!!!

Το παράδειγμα του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπου-

λου, που είχε καλέσει ευρωπαϊκές και αμερικανικές

εταιρείες να αντλήσουν τα υποθαλάσσια κυπριακά κοι-

τάσματα πετρελαίου, δείχνει τον δρόμο, ασχέτως εάν

ο αγγλόφιλος μέχρι μυελού οστέων, «κομμουνιστής»

Χριστόφιας δεν συνέχισε στον δρόμο του Κύπριου

εθνικού ηγέτη. Και τότε οι Τούρκοι απειλούσαν με πό-

λεμο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά μόλις εκδηλώθη-

κε το αμερικανικό ενδιαφέρον για τα κυπριακά πετρέ-

λαια, αρκέστηκαν σε λεκτικούς λεονταρισμούς για την

...«τιμή των όπλων».

Πέραν της προφανούς οικονομικής σημασίας μιάς τέ-

τοιας κίνησης, είναι ορατή και η πολυεπίπεδη στήριξη

που θα προσφέρει στην εξωτερική μας πολιτική, εξα-

σφαλίζοντάς μας από παντός είδους κινδύνους και ιδι-

αίτερα από εκείνους που δημιουργεί η τουρκική επιθε-

τικότητα.

Η απόδοση δε, μέρους του μεριδίου μας από την συ-

νεκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων σε

οπλικά συστήματα αμερικανικής και ευρωπαϊκής κατα-

σκευής, θα ενίσχυε έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των

συνεταίρων μας για την προστασία των επενδύσεών

τους και θα έκοβε εντελώς τον βήχα των Τούρκων.

Το μυστικό της όλης ιστορίας των ελληνο-τουρκικών

διενέξεων ίσως να κρύβεται σε ένα διάλογο που είχαν

πριν από χρόνια σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο τότε υπουργός

Εξωτερικών της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαν-

λή, Μπίτσιος και ο Τούρκος ομόλογός του Τσαγλαγιαν-

γκίλ, έτσι τουλάχιστον όπως μεταφέρθηκε στον τουρ-

κικό Τύπο:

Τσαγλαγιανγκίλ: -Δεν πρόκειται ποτέ να μας νικήσετε

στην εξωτερική πολιτική.

Μπίτσιος: -Ω ελάτε αγαπητέ, υπερβάλλετε.

Τσαγλαγιανγκίλ: Επιμένω και ο λόγος είναι απλός. Κι

εσείς κι εμείς είμαστε πόρνες. Η διαφορά μας είναι ότι

εσείς πουλιέστε φτηνά κι εμείς πανάκριβα.

Χρυσή ευκαιρία
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ: Δέχτηκε επίθεση

με βιτριόλι για την συνδικαλιστική της δράση

ως γραμματέας σωματείου καθαριστριών

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ: Βρέθηκε νεκρή με-

τά τους αγώνες της κατά των εξευτελιστικών

πρακτικών εις βάρος των γυναικών στις φυ-

λακές

30ΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Ακρωτηριάστηκε με

αλυσοπρίονο από τον εν διαστάσει σύζυγό

της στην Καλαμάτα μπροστά στα δύο ανήλι-

κα παιδιά τους

25 ΧΡΟΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ: Αποκεφαλίστηκε από

τον σύζυγό της στη Σαντορίνη

ΑΛΙ ΖΑΧΙΡΑ: Οικιακή βοηθός την οποία έριξε

η εργοδότριά της από το δεύτερο όροφο

Για τις 5 αυτές γυναίκες - θύματα βίας μάθα-

με, λιγότερα ή περισσότερα. Για τις «ανώνυ-

μες» γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τον

νυν ή πρώην σύντροφο/σύζυγό τους τον τε-

λευταίο χρόνο γνωρίζουμε πολύ λίγα. Για τις

5.000 γυναίκες που βιάζονται κάθε χρόνο

στην Ελλάδα δεν θα μάθουμε ποτέ. Το ίδιο

και για τις χιλιάδες γυναίκες που κακοποιού-

νται καθημερινά με τόσους άλλους τρόπους.

Οι δολοφονίες και οι βιασμοί των γυναικών

ήταν ανέκαθεν απλά η κορυφή του παγόβου-

νου και αποτελούσαν την πιο βάρβαρη μορφή

επιβολής της ανδρικής εξουσίας πάνω στα

σώματα των γυναικών, σε ένα πατριαρχικό

σύστημα βίας, εκμετάλλευσης και καταπίε-

σης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανί-

στηκε και εξαπλώνεται το trafficking, το σύγ-

χρονο δουλεμπόριο για σεξουαλική εκμετάλ-

λευση με θύματα κυρίως γυναίκες και ανήλι-

κα παιδιά, που έχει εξελιχθεί στην τρίτη πιο

κερδοφόρα επιχείρηση παγκοσμίως.

Όμως η βία που υφίσταται η γυναίκα είναι κα-

θημερινή, πολύμορφη και πανταχού παρού-

σα: στο σπίτι, στην εργασία, στο δρόμο, στην

τοπική κοινωνία, κατά τη διάρκεια πολέμων ή

λόγω βίαιων παραδοσιακών πρακτικών. Από

τα υποτιμητικά σχόλια, τον προσβλητικό λό-

γο, τον "δεδομένο" ρόλο της νοικοκυράς και

της μητέρας, τα σεξιστικά "κομπλιμέντα", τις

διαφημίσεις που την υποβιβάζουν σε διακο-

σμητικό - σεξουαλικό αντικείμενο έως το

χούφτωμα στο λεωφορείο, την σεξουαλική

παρενόχληση, την "πατροπαράδοτη" σφαλιά-

ρα, το ξύλο και κάθε είδους απειλές και εξευ-

τελισμούς. Είναι τόσο η ίδια αυτή βία όσο και

η υποψία της που την εμποδίζει από την ισό-

τιμη συμμετοχή στο δημόσιο χώρο, της στε-

ρεί τη νύχτα, την καθηλώνει.

Αυτήν την πραγματικότητα πρέπει να την αλ-

λάξουμε!

• Να παλέψουμε για την κατάργηση των σχέ-

σεων εξουσίας, για μια κοινωνία χωρίς φόβο,

φτώχεια και βία, χωρίς αποκλεισμούς και δια-

κρίσεις με σεβασμό στη πολυμορφία.

• Να σπάσουμε τη σιωπή και την ανοχή, να

κάνουμε ορατή την «αθέατη» καθημερινή εν-

δοοικογενειακή βία και τη βία λόγω φύλου.

• Να στηρίξουμε όλες τις γυναίκες που τολ-

μούν να την καταγγείλουν. Να μην επιτρέ-

ψουμε την ενοχοποίηση και την περιθωριο-

ποίησή τους. Να δημιουργηθούν επαρκείς

χώροι υποδοχής και υποστήριξης των κακο-

ποιημένων γυναικών. Να υπάρχει κατάλληλα

εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς.

• Να ανατρέψουμε τα στερεότυπα και να αλ-

λάξουμε την νοοτροπία που κυριαρχεί στην

οικογένεια, την εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ

Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Ημέρα (25/11) 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Οι βουλευτές
Για πρώτη φορά η Επιτροπή Ισότητας της

Βουλής καλεί τις μεγαλύτερες γυναικείες

οργανώσεις για να παρουσιάσουν τις προ-

τάσεις τους.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτρο-

πής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου, της Βουλής Βασίλης Οικο-

νόμου, τόνισε ότι η δουλειά της Επιτροπής

δεν τελειώνει με μια απλή καταγραφή των

απόψεων που διατυπώθηκαν αλλά ο στό-

χος είναι να ξεκινήσει μια σοβαρή και ορ-

γανωμένη συζήτηση η οποία σε σύντομο

χρονικό διάστημα θα καταλήξει στην κατά-

θεση συγκεκριμένων προτάσεων γι’ αυτό

το φλέγον θέμα. 

Ζήτησε δε από τις Προέδρους των Γυναι-

κείων Οργανώσεων να καταθέσουν έως τα

Χριστούγεννα γραπτώς τα υπομνήματά

τους ώστε να συμπεριληφθούν στην εισή-

γησή του προς το Κοινοβούλιο και την Κυ-

βέρνηση για να γίνει επιτέλους το όραμα

για μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία

πραγματικότητα.       

Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής

“Δεν νοείται στον 21ο αιώνα και στην Ελ-

λάδα, που είναι η χώρα του πολιτισμού, να

υπάρχουν τέτοια φαινόμενα βίας κατά των

γυναικών και των νέων κοριτσιών. Οι ψυχο-

λογικές και σωματικές βιαιότητες που συμ-

βαίνουν εντός και εκτός της οικογενειακής

εστίας πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζή-

τημα παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων

δικαιωμάτων”.

Νίκος Καντερές, βουλευτής
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές του

περασμένου Αυγούστου, δημι-

ούργησαν μια τεράστια απειλή

για την ασφάλεια των κατοίκων

και των περιουσιών τους, από

τον κίνδυνο των πλημμυρών.

Εξαιτίας της τοπογραφίας  του

ο Μαραθώνας, που περιβάλλεται

από ορεινούς όγκους  και διασχί-

ζεται από πολλά  ρέματα, πολ-

λές φορές δοκιμάστηκε  από κα-

ταστροφικές πλημμύρες

Πραγματικός εφιάλτης για τους

αγρότες του Μαραθώνα και  για

την τοπική οικονομία, αφού το

60% του πληθυσμού ασχολείται

στον πρωτογενή τομέα, των γε-

ωργικών καλλιεργειών.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Σπύρος

Ζαγάρης, από την πρώτη ημέρα

εξέφραζε την αγωνία του προς

κάθε κατεύθυνση για την απειλή

των πλημμυρών. Ετσι η Νομαρ-

χία Ανατ. Αττικής και η Δ10 Υπη-

ρεσία του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ,  σε

συνεργασία με τον Δήμο προχώ-

ρησαν άμεσα  στην κατασκευή

αντιπλημμυρικών και έργων ανά-

σχεσης, ύψους 12 εκατομ. €.

Έτσι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο

ένα αντιπλημμυρικό, ενώ υπό

κατασκευή άλλα δύο.

Έχουν κατασκευαστεί 45 ανά-

βαθμοι - ανασχετικά φράγματα

(50% μπετόν-50% συρματοκιβώ-

τια με πέτρες), ενώ είναι σε εξέ-

λιξη άλλα 12.

Επιπλέον έχουν γίνει 35χλμ κορ-

μοδέματα και κλαδοπλέγματα.

Εκτός από την θωράκιση της πό-

λης και των οικισμών  από τον

κίνδυνο των πλημμυρών, τονίζει

ο Δήμαρχος, ιδιαίτερη σημασία

έχει  η άμεση συνέπεια των έρ-

γων αυτών στον εμπλουτισμό

του υδροφόρου ορίζοντα.

Η κατακράτηση των νερών της

βροχής στα ανασχετικά φράγμα-

τα, έχει  πολύ θετική επίδραση

στον υδροφόρο ορίζοντα. Αντί

το νερό να  καταλήγει στη θά-

λασσα  και να πηγαίνει χαμένο,

συγκρατείται, εμπλουτίζει τον

υδροφόρο ορίζοντα  και βελτιώ-

νει την ποιότητα των αντλούμε-

νων, από γεωτρήσεις νερών, που

χρησιμοποιούνται για το πότισμα

των καλλιεργειών.

Έτσι επιτυγχάνεται ο πολλαπλός

στόχος:

- ασφάλεια των κατοίκων

- προστασία του περιβάλλοντος

- βελτίωση των καλλιεργειών,

ποιοτική και ποσοτική.

Εντυπωσιακή η όλη εκδήλωση. Ενα μά-

θημα ζωής για τα παιδιά της Στ τάξης

των τριών Δημοτικών Σχολείων της Κε-

ρατέας.

Δύο μέρες μετά την φετινή επέτειο της

εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973, ο

Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού και

το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου κάλε-

σαν στην Κερατέα έναν από τους εκφω-

νητές του σταθμού των “Ελεύθερων

Αγωνιζόμενων Ελλήνων” του Πολυτε-

χνείου. Φοιτητή τότε, συγγραφέα – δη-

μοσιογράφο σήμερα, Δημήτρη Παπαχρή-

στο και μίλησε με τα παιδιά.

Ο Δήμαρχος το πρότεινε σε όλα τα σχο-

λεία (Γυμνάσια - Λύκεια - Δημοτικά), αλ-

λά ανταποκρίθηκαν οι Διευθύνσεις των 3

Δημοτικών Σχολείων και τελικά 150 παι-

διά της τελευταίας τάξης (αλλά και της

Ε’ Δημοτικού) πήραν μέρος στην εκδή-

λωση.

«Είναι ένα γεγονός ιστορικό που και να
μη θέλετε θα το βρείτε μπροστά σας στη
συνέχεια της ζωής σας» είπε ο Δημ. Πα-

παχρήστος και ζήτησε από κάποιους μα-

θητές να πουν ό,τι γνωρίζουν για την

εποχή της δικτατορίας και τα γεγονότα

του Πολυτεχνείου.

Βροχή οι ερωτήσεις μετά την ομιλία από

τα παιδιά. Σαν σφουγγάρι ρούφαγαν τα

λόγια του φοιτητή που ξεσήκωνε με τη

φωνή του τις καρδιές των Ελλήνων, που

ζούσαν κάτω από τον φόβο της Χούντας.

Τα παιδιά αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη

Παπαχρήστο διαβάζοντας ένα δικό του

ποίημα για το Πολυτεχνείο. 

Ανακοίνωση για: 

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Εργοστάσια  Ελεύθερους Επαγγελματίες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κρωπίας, πρωτοπορεί και κάνει ένα βή-

μα μπροστά στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Είναι τα σημεία των

καιρών και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που βιώνουμε, και πιστεύουμε

ότι θα επιτύχει.

Για το σκοπό αυτό λοιπόν ζητάει τη συνεργασία όλων.

Οποιος επιθυμεί να συμβάλει σ’ αυτή την προσπάθεια μπορεί να προσφέρει

μηνιαίως είτε με είδος είτε με χρηματικό ποσό. 

Μπορείτε να απευθύνεστε Αττικής 12 Κορωπί 19400

Ελένη Τσεβά, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΚ

Τηλ. 210 6628.407, 6026.441 - Fax 6624.963

Γραφείο ευρέσεως εργασίας
Ανδρούτσου 5

Ο Δήμος Κρωπίας συμβάλλοντας στην κοινωνική επανένταξη των δημοτών

επιδιώκει τη συνεργασία όλων των φορέων. Το γραφείο ευρέσεως εργα-

σίας που έχει δημιουργήσει απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο

4 στον άνεργο που αναζητά εργασία

4 στον εργοδότη που θέλει προσωπικό για την επιχειρησή του.

Πολιτική προϊστάμενος Ελένη Τσεβά, τηλ. 210 6628.406

Κοινωνικοί Επιστήμονες: Αντιγόνη Γρίβα & Μαριαλένα Παπαμιχάλη

Ωρες επικοινωνίας: Καθημερινώς 08.00 - 14.00

Αντιπλημμυρική θωράκιση του Μαραθώνα

ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΟΡΙΚΟΥ

Ηλιόλουστη ημέρα και το ΚΑΠΗ Κερατέας εξέδραμε σε πρωινό περίπατο με επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο του

Θορικού. Ξεναγός, ο Δήμαρχος  Σταύρος Ιατρού! Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, αφού δόθηκε η ευ-

καιρία στα μέλη να μάθουν στοιχεία για το  αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο και γενικότερα για την ιστορία του

τόπου.Η πρωτοβουλία ανήκει στην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του ΚΑΠΗ Παπαγιάννη Σοφία.

Ο εκφωνητής του “Εδώ Πολυτεχνείο”

Δημήτρης Παπαχρήστος  στην Κερατέα
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Καποδίστριας ΙΙ: 

Το τέλος της τοπικής Δημοκρατίας
Η καινούργια κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει άμεσα το

σχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης (γνωστό και ως

Καποδίστριας ΙΙ). Με πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζεται μέ-

σα στους επόμενους λίγους μήνες να ανακοινώσει ότι οι

Δήμοι θα συνενωθούν γιά να γίνουν πιό ισχυροί και από

1050 που είναι σήμερα θα μείνουν τελικά 350-400 σε όλη

την χώρα. Ταυτόχρονα οι σημερινοί Νομοί θα μετατρα-

πούν σε διοικητικά διαμερίσματα. Το ίδιο σχέδιο είχε προ-

ετοιμάσει και η προηγούμενη κυβέρνηση και το είχε σε

πρώτη προτεραιότητα. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και

ενώ κανείς δημότης δεν έχει βγεί στους δρόμους γιά να

ζητεί την κατάργηση του δήμου του (ή του νομού του) η

κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταργήσει σχεδόν όλους τους

δήμους και διά συνενώσεως (συνήθως 4-5 γειτονικών δή-

μων) να δημιουργήσει άλλους δήμους με πληθυσμό κατ’

ελάχιστο 100.000 έως 150.000 κατοίκων ανά δήμο. Τα κυ-

ρίαρχα κόμματα φαίνονται να συμφωνούν απόλυτα στο

σχέδιο διότι έτσι “θα έχουμε ισχυρότερη τοπική αυτοδιοί-
κηση” . Οι δήμαρχοι έχοντας εκλεγεί με την βοήθεια κά-

ποιου από τα κυρίαρχα κόμματα δεν φαίνονται να αντι-

δρούν ή να βρίσκουν κάποιο σοβαρό μειονέκτημα στο σχέ-

διο “Καποδίστριας ΙΙ”. Ο απλός όμως δημότης βλέπει ξαφ-

νικά τον δήμο του να εξαφανίζεται μέσα σε ένα μεγαλύ-

τερο σύνολο, βλέπει να του αλλάζουν την τοπική του ταυ-

τότητα και λέει: για σταθείτε· τί συμβαίνει; με ρωτήσατε;

Ποιος σας είπε να τα κάνετε όλα αυτά; Μας συμφέρουν

βραχυχρόνια και μακροχρόνια; Ποιος κρύβετται πίσω απ'

όλα αυτά που κανείς από μας δεν τα ζήτησε;

Ως προς το τελευταίο ερώτημα η απάντηση είναι απλή: Η

ΕΕ ζήτησε να γίνουν!! Βέβαια προκαλεί μεγάλη εντύπωση

γιατί η κυβέρνηση (όπως και η προηγούμενη) δεν μας λέει

την αλήθεια (ότι δηλαδή έχει δεχθεί οδηγία από ΕΕ) και

μας λέει διάφορα παραμύθια περί “οικονομίας” και “ισχυ-

ρών δήμων”!! Αυτά όσον αφορά την διαφάνεια και ειλικρί-

νια προς τον απλό πολίτη που όλοι ευαγγελίζονται και που

κανείς δεν τηρεί στην πράξη.

Ας έρθουμε τώρα στην εξέταση των επιχειρημάτων γιά

τους μεγάλους δήμους με σύντομο και κατά το δυνατόν

πρακτικό τρόπο:

1) Τις τελευταίες δεκαετίες οι πολίτες φεύγουν από τους

μεγάλους δήμους (π.χ. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) και

πηγαίνουν να ζήσουν στα προάστια σε μικρούς και πολύ

μικρούς δήμους. Επιζητούν μιά καλύτερη ποιότητα ζωής

στον μικρό και ήσυχο δήμο και όχι στον μεγάλο και θορυ-

βώδη. Αυτή και μόνη η αυθόρμητη κίνηση εκατομμυρίων

μεμονωμένων πολιτών που ξέρουν καλύτερα από κάθε

γραφειοκράτη ποιό είναι το συμφέρον τους λέει τα πάντα:

Στον μεγάλο δήμο δεν υπάρχει ποιότητα ζωής!!

2) Μας λένε οτι οι “μεγάλοι δήμοι” θα είναι “ισχυροί”. Ποι-

ός λοιπόν είναι πιό ισχυρός, ο μεγάλος Δήμος Αθηναίων

ή ο μικρός Δήμος Κηφισιάς; Προφανώς “ισχυρός” είναι ο

μικρός δήμος Κηφισιάς  εκτός και εάν η ισχύς ενός δήμου

καθορίζεται όχι από την ποιότητα ζωής των κατοίκων του

αλλά από τον... αριθμό των δημοτικών υπαλλήλων του!

3) Μας λένε ότι στον Καποδίστρια ΙΙ ο δήμος θα διαχειρί-

ζεται πολύ μεγαλύτερα ποσά χρημάτων ετησίως και θα

μπορεί να κάνει πιό πολλά έργα. Η αλήθεια είναι ότι τα

χρήματα που συλλέγει ο κάθε δήμος είτε από την κεντρι-

κή κυβέρνηση είτε από τους δημότες του είναι “ανά δημό-

τη” και αυτό είναι που τελικά έχει σημασία: Οι κατα κεφα-

λήν δαπάνες και όχι οι συνολικές. Με πολλούς δημότες εί-

ναι πολλά τα έσοδα αλλά και πολλά τα έξοδα. Με λίγους

δημότες είναι λίγα τα έσοδα αλλά και λίγα τα έξοδα. 

4) Μας λένε ότι ο Καποδιστριακός Δήμος επειδή θα είναι

“μεγάλος” θα μπορεί να έχει πιό πολλές δικές του (ιδιό-

κτητες) υπηρεσίες γιά να κάνει έργα. Η αλήθεια είναι πως

γιά οτιδήποτε θέλει να κάνει ένας δήμος δεν χρειάζεται

να έχει τις δικές του υπηρεσίες αλλά να μπορεί να πλη-

ρώνει αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες (π.χ. τις εται-

ρείες που κάνουν δρόμους ή πάρκα ή τους κοινωνικούς

λειτουργούς). Αν οι δήμοι έπρεπε να κάνουν τις δουλειές

με “ιδιόκτητα μέσα” τότε θα έπρεπε να έχουν και δική

τους εταιρεία παραγωγής και διανομής ρεύματος!!

5) Στους μεγάλους δήμους ο πολίτης δεν μπορεί εύκολα

να καταλάβει το “ποιόν” των υποψηφίων (δημάρχων, συμ-

βούλων). Στον μικρό δήμο κανείς δεν μπορεί να “κρυφτεί”

και άρα ο πολίτης μπορεί να κάνει με περισσότερη σιγου-

ριά τις επιλογές του (διαφάνεια προσώπων).

6) Όσο ποιό μεγάλος ένας δήμος τόσο μεγαλύτερη η πι-

θανότητα γιά γραφειοκρατία και διαφθορά. Στον μικρό δή-

μο των δέκα χιλιάδων κατοίκων είναι πιό εύκολη η πάταξη

των φαινομένων αυτών απο τα οποία κατ’ εξοχήν και κατά

γενική ομολογία πάσχει η χώρα μας  (διαφάνεια στις δια-

δικασίες).

7) Στον μεγάλο δήμο αντιστοιχούν πολύ περισσότεροι κά-

τοικοι σε κάθε δημοτικό σύμβουλο απ’ ότι στον μικρό. Θα

υπάρξει μοιραία υποβάθμιση της εκπροσώπησης του ανώ-

νυμου δημότη.

8) Στον Καποδίστρια ΙΙ επειδή ο κάθε δήμος γίνεται μεγά-

λος καταργείται ο “τοπικός” του χαρακτήρας. Η ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΗ. Γίνεται Υπερ-

τοπική!

9) Στον Καποδίστρια ΙΙ κατ’ ουσίαν το κράτος προσπαθεί να

συνενώσει εκ των άνω χωρίς να ερωτηθούν οι δημότες

του κάθε δήμου. Όμως αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι κάνει

κουμάντο ο τοπικός πληθυσμός γιά τις τύχες του και όχι η

κεντρική κυβέρνηση. Άρα: ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ ΑΠΟ-

ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙ-

ΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

10) Στον μικρό δήμο απαιτούνται σχετικά λίγα χρήματα γιά

να κατέβει υποψήφιος ένας δημοτικός συνδυασμός που

δεν έχει το “χρίσμα” (και την χρηματική-υλική υποστήριξη)

ενός κόμματος. Ετσι οι “ανεξάρτητοι” ή “αντάρτες” δημό-

τες να δοκιμάζουν την συμμετοχή τους στις εκλογές με

ομάδες ενεργών πολιτών. Με τους μεγάλους δήμους του

Καποδίστρια ΙΙ αυτό είναι απαγορευτικό γιά όλους τους

ανεξάρτητους  και έτσι αυτοί που δεν θα έχουν το χρίσμα

και την υλική υποστήριξη ενός κόμματος δεν θα έχουν τα

κεφάλαια γιά να “κατέβουν” στις εκλογές. Οι ωφελημένοι

θα είναι: Τα κόμματα (θα τους φύγει ο πονοκέφαλος των

“ανεξάρτητων” και θα μπορούν ευκολώτερα να κάνουν

συμφωνίες κάτω από το τραπέζι γιά το ποιός θα “πάρει”

τον κάθε δήμο) και οι μακροχρόνιοι επαγγελματίες πολιτι-

κοί που θα προωθούνται από τα κόμματα. 

11) Με την συνένωση τριών – τεσσάρων γειτονικών δήμων

αναγκαστικά δημιουργείται ένα κοινό κομπόδεμα μεταξύ

αυτών των δήμων που έχουν “πλεόνασμα” (διότι ήσαν νοι-

κοκύρηδες ή οι δημότες τους ήταν πιό συγκρατημένοι) και

αυτών που έχουν “έλλειμμα” (επειδή π.χ. έχουν πάρει δά-

νεια υποκύπτοντας σε λαοπλάνες υποσχέσεις των δημάρ-

χων ή σε άφρονες προσδοκίες των ίδιων των δημοτών

τους). Έτσι με τον Καποδίστρια ΙΙ επιβραβεύονται οι

“άφρονες”, οι “λαοπλάνοι” και οι “σπάταλοι” και τιμω-

ρούνται οι “νοικοκύρηδες” και οι “συνετοί”.

12) Μας λένε ότι “πρέπει οι δήμοι να γίνουν μεγάλοι γιά να

έχουν υγιή οικονομικά μέσα από οικονομίες κλίμακος που

δημιουργεί το μέγεθός τους”. Η αλήθεια είναι ότι στην δια-

κυβέρνηση των ανθρώπων δεν υπάρχουν οικονομίες κλί-

μακος αλλά αντιοικονομίες κλίμακος (όσο πιό μεγάλη μία

κυβέρνηση τόσο μεγαλύτερο το κόστος ανά μονάδα πα-

ραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Έτσι βλέπουμε ότι

μεγάλοι δήμοι είναι καταχρεωμένοι (δήμος Πειραιά που

πέρυσι παραλίγο να πτωχεύσει, δήμος Αθηναίων με τερά-

στια χρέη, δήμος Θεσσαλονίκης με επίσης χρέη κλπ) ενώ

οι περισσότεροι μικροί δήμοι τουλάχιστον δεν χρωστάνε ή

έχουν πλεόνασμα (π.χ. δήμος Γέρακα Αττικής).

13) Με τον Καποδίστρια ΙΙ αλλοιώνεται η “ταυτότητα” του

κάθε δημότη αφού κατ’ ουσίαν του αλλάζουν αυθαίρετα

αυτό που θεωρεί την μικρή του ιδιαίτερη πατρίδα. Το αί-

σθημα κοινότητας και ταυτότητας δεν δημιουργείται από

την μία μέρα στην άλλη και είναι τόσο πιό έντονο όσο πιό

μικρή η περιοχή ταύτισης. Με την σειρά του το αίσθημα

κοινότητας και ταυτότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση

γιά το ενδιαφέρον του ατόμου γιά τα κοινά. Έτσι στις δη-

μοτικές εκλογές του 2006 είδαμε η συμμετοχή των ψηφο-

φόρων στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονί-

κη) να είναι της τάξης του 65% - 70% ενώ στους μικρούς

δήμους ήταν της τάξης του 80% - 90%. 

14) Ένα από τα βασικά συνθήματα της πραγματικής οικο-

λογίας είναι πως “το μικρό είναι ώραίο”. Στον μικρό δήμο

υπάρχει η “ανθρώπινη κλίμακα ζωής” ενώ στον μεγάλο

δήμο του Καποδίστρια ΙΙ θα ισχύει “η ανωνυμία του πλή-

θους” και το “άγνωστος μεταξύ αγνώστων”.

15) Μας λένε πως χωρίς τους μεγάλους δήμους η ΕΕ δεν

θα δίνει “πακέτα” στους δήμους. Αυτό κατ’ αρχήν ακούγε-

ται σαν εκβιασμός και όποιος εκβιάζει δεν έχει αγαθές

προθέσεις. Δεύτερον όλα τα πακέτα (ΕΣΠΑ κλπ) τελειώ-

νουν το 2014 (οριστικά, επίσημα και αμετάκλητα). Τρίτον

από πότε η τοπική δημοκρατία, το μακροχρόνιο συμφέ-

ρον και η θέληση των απλών πολιτών είναι υπό διαπραγ-

μάτευση έναντι πινακίου φακής;

15) Μας λένε πως αν θέλουμε να προοδεύσουμε πρέπει να

οργανωθούμε σε όσο γίνεται πιό μεγάλα διοικητικά σύνο-

λα. Η ζωή αποδεικνύει το αντίθετο. Η πιό πλούσια, δημο-

κρατική και ειρηνική ανθρώπινη κοινωνία είναι η πολύ μι-

κρή χώρα που ονομάζεται Ελβετία όπου τρείς διαφορετι-

κές εθνότητες ζούν ειρηνικά και πλούσια και κυρίως είναι

ωργανωμένες σε πολύ μικρά διοικητικά σύνολα (μικροί δή-

μοι, νομοί ή καντόνια) με πραγματική αυτοδιοίκηση, με μι-

κρά ανεξάρτητα κοινοβούλια και με συνεχή δημοψηφίσμα-

τα.

16) Γιά να υπάρχει πραγματική δημοκρατία πρέπει να

υπάρχει “δήμος”. Σαν τέτοιος νοείται ένα σύνολο ανθρώ-

πων που λίγο-πολύ γνωρίζει ο ένας τον άλλον, που έχουν

αίσθηση ταυτότητας και κοινών συμφερόντων και γιά ευ-

νόητους και πρακτικούς λόγους το μέγιστο μέγεθος γιά

την ύπαρξη “δήμου” θεωρείται πως είναι οι δέκα χιλιάδες

δημότες. Πραγματικός “δήμος” δεν μπορεί να νοηθεί στα

χαώδη ανθρώπινα σύνολα που θα δημιουργήσει ο Καποδί-

στριας ΙΙ.  

Από την παραπάνω ανάλυση είναι μάλλον φανερό ότι το

πολιτικό κατεστημένο κάνει λάθος θέλοντας να προωθή-

σει τον Καποδίστρια ΙΙ και οτι ενεργεί προς την αντίθετη

κατεύθυνση από εκεί που θα έπρεπε (η κατεύθυνση η σω-

στή θα ήταν να δώσει την δυνατότητα στους μεγάλους και

πολύ μεγάλους δήμους να διασπασθούν με τοπικά δημο-

ψηφίσματα σε μικρότερες γεωγραφικές και πληθυσμιακές

ενότητες π.χ. να δημιουργηθεί δήμος Παγκρατίου, δήμος

Αμπελοκήπων,  κλπ). Τι μπορεί να γίνει λοιπόν; 

Είπαμε στην αρχή ότι οι πολίτες ψηφίζουν με τα πόδια

τους φεύγοντας από τους μεγάλους δήμους. Τώρα ίσως

ήρθε η ώρα οι πολίτες να ψηφίσουν και με τα χέρια τους

σε τοπικά δημοψηφίσματα! Η ιδέα είναι απλή: Το μεγάλο

όπλο που έχουμε γιά να διορθώσουμε τα πράγματα είναι

να ζητήσει το κάθε δημοτικό συμβούλιο να γίνει τοπικό δη-

μοψήφισμα γιά τον Καποδίστρια ΙΙ. Με βάση τον ισχύοντα

δημοτικό κώδικα τα δύο τρίτα (2/3) των δημοτικών συμ-

βούλων μπορούν να προκαλέσουν τοπικό δημοψήφισμα

γιά όποιο θέμα τους απασχολεί. Άν γιά το θέμα της εξα-

φάνισης του δήμου τους σαν ανεξάρτητης οντότητας δεν

ζητήσουν οι δημοτικοί μας σύμβουλοι να γίνει τοπικό δη-

μοψήφισμα τότε γιά ποιό θέμα θα ζητήσουν στο μέλλον

να γίνει τοπικό δημοψήφισμα; 

Μανώλης Στειακάκης ( www.kede.gr)
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Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά με το αν

εντάσσεται η επιχείρησή σας στο ΕΣΠΑ, καθώς και για τις λύσεις

που προσφέρει η “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ”  για την επιχείρησή

σας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα νέα προγράμμα-

τα – δράσεις του ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει αρχές Δεκεμβρίου

Τηλ επικοινωνίας 2109689623 - 6932410039

Βασ. Παύλου 6, 16673 Βούλα

τηλ.: 210-9689623, fax: 210-9689687 - e-mail: groubesi@otenet.gr

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει

ολοκληρωμένα – στο σύνολο

τους την Σύνταξη, Υποβολή

και Διαχείριση προτάσεων

για τα αναπτυξιακά προγράμ-

ματα του ΕΣΠΑ.

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Π. Φώκαια
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας, ογδόντα περίπου άτομα, κυρίως ηλι-

κιωμένοι, υποβλήθηκαν σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις

για την πρόληψη της υπέρτασης και του σακχάρου,

αφού προσήλθαν στην προγραμματισμένη εκδήλωση.

Ενας γιατρός και δύο νοσηλευτές εφοδιασμένοι με

όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, παραβρέθηκαν στην αί-

θουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου, προσφορά της φαρ-

μακευτικής Εταιρείας Νοvartis, για να  προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους.

Στους παρευρισκόμενους έγινε λήψη σταγόνας αίμα-

τος για τη μέτρηση, εντός λίγων λεπτών, της γλυκοζυ-

λιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1C, η τιμή της οποίας δεί-

χνει το μέσο όρο της τιμής του σακχάρου για τον προη-

γούμενο μήνα. Παράλληλα, έγινε και μέτρηση της αρ-

τηριακής πίεσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ση-

μειώθηκαν σε έντυπη  καρτέλα (καρτέλα ασθενούς)

που δόθηκε σε όσους υποβλή-

θηκαν στον έλεγχο.

Σημαντική στην όλη οργάνωση,

της Ημέρας Δωρεάν Ιατρικών

Εξετάσεων, ήταν και η συμβολή

του γιατρού της Κοινότητας Πα-

ναγιώτη Κυριαζόπουλου, ο

οποίος ανέλαβε δράση για την

υλοποίηση της ιδέας. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας

Μανώλης Τσαλικίδης δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία αυτή του δωρεάν ελέγχου συνδέεται
με την ίδρυση και την καθημερινή λειτουργία, για πρώ-
τη φορά στην Π.Φώκαια, του Κοινοτικού Ιατρείου, γε-
γονός που συνιστά εύγλωττη απόδειξη της κοινωνικής
ευαισθησίας της διοίκησης της Κοινότητας και κατά γε-
νική ομολογία έχει προσφέρει σημαντικές ιατρικές
υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής. 

Η φροντίδα για την τρίτη ηλικία αποτελεί για μας υπο-
χρέωση και ηθική δέσμευση. Υπήρξε μέλημά μας στη
μέχρι τώρα διαδρομή μας, κάτι που το επιβεβαιώνει άλ-
λωστε και το έργο μας, και θα εξακολουθήσει να απο-
τελεί βασικό κεφάλαιο της κοινωνικής μας πολιτικής». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RE/MAX 
H   REMAX   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ    σας προσκαλεί στην εκ-

δήλωση  «ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ», που θα πραγματοποιη-

θεί   την  Τετάρτη  9/10/09 και ώρα 7.00 μ.μ., στα γρα-

φεία της στην οδό Ηφαίστου 20, Βάρη στον 3ο όροφο.

Στην εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε

για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηματαγο-

ράς, καθώς και για τις προοπτικές καριέρας στον χώρο

του real estate. 

Απευθύνεται σε ανέργους από 25 έως 55 ετών με γνώ-

ση Η/Υ και σε πωλητές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πληροφορίες:  210/8970947 

Επταήμερη οδική εκδρομή

πραγματοποίησε το ΚΑΠΗ

Δήμου Βάρης στην Κων-

σταντινούπολη. Είναι η

πρώτη του εκδρομή στο

εξωτερικό και επιλέχτηκε

αυτή η ιστορική για τον

ελληνισμό πόλη. Οι εκ-

δρομείς είχαν την χαρά να

συναντήσουν τον Οικου-

μενικό πατριάρχη Βαρθο-

λομαίο σε μια σεμνή τελε-

τή που έγινε στην εκκλη-

σία του Αγίου Μηνά. 

Μετά τη θεία λειτουργία

αντιπροσωπεία του Δήμου

αποτελούμενη από την

Aντιδήμαρχο Δήμητρα

Σουτόγλου, τον αντιπρόεδρο του ΚΑΠΗ Χρήστο Ριφιώτη, την αντι-

πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Τασία Πασπαλιάρη, τους Δημο-

τικούς Συμβούλους Σπύρο Τριβιζά και Βαρβάρα Σαραντίδου μίλησε

με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και του παρέδωσε τιμητική πλακέτα

εκ μέρους του Δημάρχου Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα, προσκα-

λώντας τον να επισκεφτεί κάποια στιγμή την πόλη της Βάρης.

Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε όλα τα ιστορι-

κά και πολιτιστικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης και να δουν από

κοντά ένα από τα σύμβολα της ορθοδοξίας, την Αγιά Σοφιά. 

Ηταν μια αλησμόνη εμπειρία για  τους οι εκδρομείς...  

Στις φωτογραφίες, η ομάδα μπροστά στην Αγία Σοφία και κάτω η Αντι-
δήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου κρατά την τιμητική πλακέτα, που θα πα-
ραδώσει στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην 

Προέδρου της Κοινότητας Βάρης 

Κωνσταντίνου Νάσσου

Ο Δήμος Βάρης, με το άγγελμα του θανάτου του παλι-

ού κοινοτάρχη Κων/νου Νάσσου, συνήλθε σε δημόσια

έκτακτη συνεδρίαση (23/11) όπου πήραν απόφαση και

εξέδωσαν ομόφωνα ψήφισμα.

1. Η κηδεία να γίνει με δαπάνη του Δήμου.

2. Να κηρυχθεί τριήμερο πένθος

3. Οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα Δημοτικά

Καταστήματα.

4. Το Δ.Σ. να εκφράσει στην οικογένεια του εκλιπόντος

τα θερμά του συλλυπητήρια.

Η απόφαση αυτή, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον

Κων/νο Νάσσο, του οποίου η μορφή και η παρουσία θα

μείνει πάντα ζωντανή στους πολίτες της Βάρης, για το

ήθος του και τη μακρόχρονη προσφορά του στην Τ.Α.

Μετά από επικοινωνία με την οικογένεια εκφράστηκε η

επιθυμία, η δαπάνη της κηδείας να επιβαρύνει την οι-

κογένεια.
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Ο Δήμος Καλυβίων υλοποίησε (Κυριακή 22

Νοεμβρίου)  την τελετή θεμελίωσης του

4ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων στο Λα-

γονήσι. Τη θεμελίωση, στην οποία χορο-

στάτησε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, έκανε η Υφυ-

πουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Αμέσως μετά, πήρε το λόγο ο Δήμαρχος

Καλυβίων  Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος στη

σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στο ιστο-

ρικό της ίδρυσης του 4ου Δημοτικού σχο-

λείου, το οποίο «κατασκευάζεται στη Σπέ-
λιζα, μεταξύ των οδών Κύπρου και Αλεξάν-
δρου Γκίνη, σε έκταση που παραχώρησε ο
Δήμος στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων
(ΟΣΚ) και η οποία περιήλθε στο Δήμο από
την εισφορά του Αναγκαστικού Συνεταιρι-
σμού Καλυβίων, τον οποίο ευχαριστούμε
θερμά γι’ αυτήν την πρωτοβουλία. Ο προϋ-
πολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,15
εκ. ευρώ (χρηματοδότηση: ΟΣΚ Α.Ε.). Σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες

κατασκευής του 4ου Δημοτικού Σχολείου
θα ολοκληρωθούν σε δεκαοκτώ μήνες από
σήμερα, δηλαδή την άνοιξη του 2011,
εμείς όμως ελπίζουμε να μπορέσουμε να
το έχουμε έτοιμο συντομότερα προκειμέ-
νου να  φιλοξενήσει τους μαθητές του 4ου
Δημοτικού, το οποίο τώρα συστεγάζεται με
το 3ο Δημοτικό στο σχολικό συγκρότημα
στο Λαγονήσι».

Παράλληλα, ο Π. Φιλίππου ευχαρίστησε

τους εκπροσώπους του ΟΣΚ για την άριστη

συνεργασία τους με το Δήμο, η οποία θα

συνεχιστεί με την ανέγερση του 2ου Λυ-

κείου στο Λαγονήσι, που αναμένεται να ξε-

κινήσει μέσα στο επόμενο τρίμηνο. 

Τέλος, ο Δήμαρχος, κλείνοντας την ομιλία

του ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν

στην πραγματοποίηση του έργου, καθώς

και την Τεχνική Υπηρεσία και το προσωπικό

του Δήμου, την Πολεοδομία και την Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου για την

πολύτιμη συνεισφορά τους. 

Επίσης, σύντομους χαιρετισμούς απηύθυ-

ναν  η Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολεί-

ου Αναστασία Κυριακού και ο Πρόεδρος

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Χα-

ράλαμπος Φλουρής. 

Τέλος, στο βήμα ανέβηκε η Υφυπουργός

Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία

στην ομιλία της δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ένα σχολείο ξεκινά να χτίζεται και θα λει-
τουργήσει με τις πιο σύγχρονες υποδομές:
βιβλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας, πολ-
λαπλών χρήσεων και γυμναστική. […]Στό-
χος μας είναι τα παιδιά μας να έχουν τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευ-
σης. Σκοπός όλων είναι το νέο δημοτικό
σχολείο, σε συνεργασία με τις τοπικές αρ-
χές και τους γονείς να δώσει όλα τα στοι-
χεία που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να

εξελιχθούν σε υπεύθυνους, ενεργούς και
υποδειγματικούς πολίτες του Αύριο. […]
Σκοπός όλων μας είναι το σχολείο να είναι
το δεύτερο σπίτι, μετά την οικογένεια. Στο
σχολείο, και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση δεν προάγεται απλώς η γνώ-
ση, αλλά διαμορφώνεται η προσωπικότητα
του κάθε παιδιού και υιοθετούνται αξίες και
πρότυπα ζωής με καθοριστική τη συμβολή
των δασκάλων». Επιπλέον, τόνισε ότι «η
κυβέρνηση επενδύει στην παιδεία και προ-
ετοιμάζει  σημαντικές αλλαγές στο εκπαι-
δευτικό σύστημα με επίκεντρο το μαθητή,
ενώ παράλληλα, μαζί με την τοπική αυτοδι-
οίκηση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το οξύ-
τατο και σύνθετο ζήτημα της σχολικής στέ-
γης, που και εδώ στην Αττική μας ταλανίζει
ιδιαίτερα. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το
οφείλουμε στο μέλλον της πατρίδας μας!». 

Θεμελιώθηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων

6 ημέρες με δράση, εναλλα-

γή εικόνων, τοπίων, και εντυ-

πώσεων!

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια οικο-

νομικής θέσης με απευθείας

πτήσεις & με ειδικά ναυλωμέ-

νες πτήσεις για το Μιλάνο. 

• Διαμονή στη Γενεύη και στη

Λουκέρνη βάση του προγράμ-

ματος σε επιλεγμένα ξενοδο-

χεία 5* superior & 4* deluxe.
Τιμές: 

Δίκλινο 795 1κλινο + 280

Παιδί 695

Φόροι: ΟΑ 115, Α3 115

• Πρόγευμα καθημερινά στα ξε-

νοδοχεία. • Μεταφορές από και

προς τα αεροδρόμια.

• Εκδρομές, περιηγήσεις και με-

τακινήσεις με πολυτελή πούλμαν

βάση του παραπάνω προγράμμα-

τος. • Ταξιδιωτικά έντυπα – χάρ-

τες. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης

tour operator. • Έξτρα Ταξιδιωτική

ασφάλεια. Οι τιμές είναι κατ’ άτο-

μο με πρωινό. Οι παιδικές τιμές

ισχύουν όταν μοιράζονται το δω-

μάτιο με 2 ενήλικες.

• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός

του γραφείου Dyna travel, Αγίου

Ιωάννου 32, Βούλα, τηλ. 210

8994930, φαξ. 210 8951348

Email: fa@dynatravel.gr

www.dynatravel.gr

Αναχωρήσεις:

21/12   – 26/12

24/12   – 29/12

27/12   – 01/01

28/12   – 02/01

29/12   – 03/01

30/12   – 04/01

31/12   – 05/01

02/01   – 07/01

03/01   – 08/01

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (6 ΗΜΕΡΕΣ)

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ-ΣΑΜΟΝΙ-ΜΕΖΕΒ-ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΒΕΡΝΗ 

- ΜΟΝΤΡΕ-ΒΕΒΕ-ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΓΙΟΝ-ΓΚΡΥΓΙΕΡ

-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ-ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ-ΑΣΚΟΝΑ

Ε κ δ ρ ο μ έ ς  π ο υ  . . . ξ ε σ η κ ώ ν ο υ ν

Η Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου στο βήμα κατά τη θεμελίωση.

“Παιδί και κυκλοφοριακή αγωγή” στα Καλύβια

Η Δημοτική Αστυνομία Καλυβίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους μα-

θητές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης των τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου. Τα σεμι-

νάρια πραγματοποιήθηκαν στα σχολικά κτίρια που στεγάζουν  Σχολεία. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι μικροί μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετά-

σχουν σε βιωματικά παιχνίδια. Ετσι, οι συμμετέχοντες  κινούμενοι σε ένα τάπητα δια-

στάσεων 5Χ5 που αποτελούσε μικρογραφία μιας πόλης είχαν την ευκαιρία να ενημερω-

θούν και να αναπαραστήσουν σε «πραγματικές» συνθήκες τις βασικές αρχές σωστής κυ-

κλοφοριακής συμπεριφοράς. 

Ακολούθησε προβολή ταινίας μικρού μήκους με θέμα την ασφαλή προσέλευση και απο-

χώρηση των μαθητών στο / από το χώρο του σχολείου ανάλογα με το μέσο που χρησι-

μοποιούν (αυτοκίνητο, ποδήλατο, πατίνι ή πεζοί). 
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Συνάντηση Νηπιαγωγών της Βούλας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», πραγματο-

ποιήθηκε στα Γραφεία του Ομίλου, με σκοπό τη συνεργασία σε προγράμματα και εκδηλώσεις που αφορούν παιδιά.   

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας συνεχάρη τις Νηπιαγωγούς για την πρωτοβουλία τους να προσφέρουν εθελοντικά τη

γνώση και την εμπειρία τους σε προγράμματα του Ομίλου, που αφορούν παιδιά με αναπηρίες ή άλλης φύσεως προβλήμα-

τα καθώς και για το λειτούργημα που επιτελούν, έχοντας την μέριμνα και τη φροντίδα, αλλά πάνω από όλα την μεγάλη ευ-

θύνη της στήριξης και της ανά-

πτυξης κάθε παιδιού.

Οι Νηπιαγωγοί τόνισαν την

αναγνώριση των σημαντικών

πρωτοβουλιών και προσπα-

θειών που καταβάλλει ο Όμι-

λος στον τομέα του εθελοντι-

σμού και εξέφρασαν την επι-

θυμία για συμμετοχή και στή-

ριξη αυτού του έργου. 

Μετά από έναν γόνιμο διάλο-

γο τα δύο μέρη κατέληξαν σε

μια συνεργασία με την προο-

πτική δημιουργίας  Ομάδας

Νηπιαγωγών, η οποία θα στη-

ρίζει προγράμματα και δρά-

σεις του Ομίλου σχετικά με

παιδιά, όπως:

• Εκδηλώσεις με κοινή συμμε-

τοχή παιδιών με νοητικά ή/και κινητικά προβλήματα με παιδιά χωρίς αντίστοιχα προβλήματα και τους γονείς τους,

• Δημιουργική απασχόληση παιδιών κάθε δεκαπέντε μέρες στα γραφεία του Ομίλου,

• Συμμετοχή και συνοδεία παιδιών σε θεατρικές παραστάσεις και εξόδους ψυχαγωγίας και μια σειρά άλλες δράσεις.

Τα γραφεία του Ομίλου είναι Θάσου 5, Βούλα, ΤΚ 166 73

Τηλ - fax 210 – 9657957     http://www.nhof.eu e-mail: omilos@nhof.eu

Πρόγραμμα δράσης του Ομίλου 

«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» 

με Νηπιαγωγούς εθελοντές«Διατροφή για την
Εφηβική Ηλικία»

Στα πλαίσια της Παγκό-

σμιας Ημέρας Διατροφής,

πραγματοποιήθηκε η προ-

γραμματισμένη ομιλία με

θέμα «Διατροφή για την
Εφηβική Ηλικία» με την Δι-

αιτολόγο του Κέντρου

Υγείας Σπάτων Ερασμία

Λάππα, στο Πνευματικό Κέ-

ντρο Δήμου Σπάτων «Χρή-

στος Μπέκας».

Φορέας Διοργάνωσης ο

Πολιτιστικός Οργανισμός

Δήμου Σπάτων και η Χ.Ε.Ν

Σπάτων.

Γίνε και εσύ αιμοδότης

Με σύνθημα: Γίνε και εσύ

αιμοδότης υλοποιήθηκε η

προγραμματισμένη 2η Αι-

μοδοσία μέσα στο 2009,

στο Δημαρχείο Σπάτων.

Την επιστημονική στήριξη

της Αιμοδοσίας έχει το Σι-

σμανόγλειο Νοσοκομείο,

την Διοικητική Στήριξη ο

Δήμος Σπάτων και τη γενι-

κή στήριξη η ιδρύτρια της

Τράπεζας Αίματος του Δή-

μου Σπάτων από το 1987

Ουρανία Βλαχοπούλου.

Γίνε και εσύ αιμοδότης για
να σώσεις μια ζωή που κιν-
δυνεύει.
Γίνε εθελοντής ανθρω-
πιάς-ΜΠΟΡΕΙΣ.

«Η θυσία του Ταύρου από

το χθες στο σήμερα»

Διάλεξη με θέμα: «Η θυσία
του Ταύρου από το χθες
στο σήμερα» πραγματοποι-

ήθηκε από τον Πολιτιστικό

Οργανισμό Δήμου Σπάτων,

στις 20 Νοεμβρίου.

Ομιλητής ήταν ο ιστορικός

– Αρχαιολόγος Μιχαήλ Πα-

λικισιάνο.

Ο Μ. Παλικισιάνος προσέγ-

γισε το θέμα με έναν ιδιαί-

τερο τρόπο κρατώντας σε

εγρήγορση το ενδιαφέρον

του ακροατηρίου.

Δραστηριότητα του Πολιτιστικού

Οργανισμού του Δήμου Σπάτων

Βελτιώσεις 

οδοφωτισμών

σε Παλλήνη,

Μαραθώνα 

και Αγ. Στέφανο

Με ομόφωνη απόφαση του

Νομαρχιακού Συμβουλίου

εγκρίθηκε,  η σύναψη Προ-

γραμματικών Συμβάσεων με

τους Δήμους Αγ. Στεφάνου,

Μαραθώνα, και Παλλήνης

για την βελτίωση του οδο-

φωτισμού σε δρόμους που

παρουσιάζουν σημαντική κυ-

κλοφορία.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

• η σύναψη Προγραμματι-

κής Σύμβασης με τους Δή-

μους Αγ. Στεφάνου και Μα-

ραθώνα για την προμήθεια

και τοποθέτηση 67 φωτι-

στικών σημάτων προκειμέ-

νου να βελτιωθεί ο φωτι-

σμός της Λεωφόρου Μα-

ραθώνος, που συνδέει τον

Αγ. Στέφανο με την Λίμνη

Μαραθώνα καθώς της

οδού που συνδέει Λίμνη

Μαραθώνα με τον Δήμο

Μαραθώνα

• η σύναψη Προγραμματι-

κής Σύμβασης με τον Δήμο

Παλλήνης για την προμή-

θεια και τοποθέτηση 22

φωτιστικών σημάτων προ-

κειμένου να βελτιωθεί ο

φωτισμός της Λεωφόρου

Εθνικής Αντιστάσεως.



ΕΒΔΟΜΗ  28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Σε  ένα  δημοτικό  οικόπεδο στην οδό Μουσών, που για δεκαετίες  παρέμενε

αναξιοποίητο, ο Δήμος  κατασκεύασε  πρόσφατα  μια  νέα  παιδική  χαρά.

Επίσης, προχώρησε στην ανάπλαση της πλατείας στην οδό  Μουσών.

Ο  Εξωραϊστικός  Σύλλογος του Λόφου Νυμφών, με  επιστολή του προς το Δή-

μο Αγ. Στεφάνου εκφράζει τις ευχαριστίες τους για τα 2 αυτά έργα, που «απο-
τελούν στολίδι στην περιοχή μας», όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Ευρωπαϊκή Έκφραση, ανα-

λαμβάνει και φέτος τον εθνι-

κό συντονισμό του 4ου Δια-

γωνισμού Αφίσας που διορ-

γανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, για τον εορτασμό των 20

χρόνων από την υπογραφή

της Σύμβασης των Ηνωμένων

Εθνών για τα δικαιώματα του

παιδιού. Στόχος αυτού του

διαγωνισμού είναι η ενημέρω-

ση και η ευαισθητοποίηση σε

θέματα προστασίας και δικαι-

ωμάτων του παιδιού. Η Ευρω-

παϊκή Ένωση καλεί νέους και

νέες (10 έως 18 ετών) από

όλη την Ευρώπη να δημιουρ-

γήσουν αφίσες, εμπνεόμενοι

από το θέμα των δικαιωμά-

των των παιδιών. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει

να δημιουργήσουν μια αφί-

σα που να προβάλει ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση για τα Δικαι-

ώματα του Παιδιού. Χωρίζονται δε σε δύο ηλικιακές κατηγορίες (10-14 και 15-18) και

πρέπει να εργασθούν μαζί σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ετοιμάζοντας μία αφίσα

που να απεικονίζει την προσωπική τους άποψη στο θέμα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κριθούν πρώτα σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι 3 πρώτες που θα δια-

κριθούν θα βραβευθούν σε εθνική τελετή στην χώρα τους την εβδομάδα της 10ης Απρι-

λίου 2010. Οι νικητές των πρώτων βραβείων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα κριθούν στην

συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 3 πρώτες ομάδες πανευρωπαϊκά, από κάθε ηλικιακή

κατηγορία, θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες από 8-10 Μαΐου του 2010 για να επισκεφθούν

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να παρευρεθούν στην ευρωπαϊκή τελετή βράβευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.europayouth.eu 

ή επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Έκφραση: 210 3643224.

Νέα  παιδική χαρά και  ανάπλαση 

στο  Λόφο  Νυμφών στον Αγιο Στέφανο

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός

Αφίσας, για το παιδί

Η Γλυφάδα κατεβάζει πινακίδες!
Ξεκίνησε, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η κατεδά-

φιση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στο Δήμο Γλυφάδας.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη αποξηλωθεί 12 πινακίδες, (στους παράδρομους και

των δύο ρευμάτων της λεωφόρου Βουλιαγμένης), ενώ η κατεδάφιση άρχισε με

γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την απαλλαγή από τις πλέον επικίν-

δυνες, αυτές δηλαδή που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και πλησίον του οδο-

στρώματος.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εφαρμοστεί πλήρως και δεν πρόκειται

να μείνει καμία παράνομη διαφημιστική πινακίδα στην πόλη.

Ο Φιλόπουλος ορκίστηκε 

δημοτικός σύμβουλος
Ενώπιον του Δημάρχου Γλυφάδας  Γιάννη Θεοδωρόπουλου και σύμφωνα με τις κείμε-

νες διατάξεις πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβου-

λίου, την Παρασκευή  20 Νοεμβρίου, η ορκωμοσία του Δημοτικού συμβούλου Γεράσι-

μου Φιλόπουλου. 

Ο Φιλόπουλος καταλαμβάνει τη θέση του εκλιπόντος δημοτικού συμβούλου και πρώην

Δημάρχου Θεόδωρου Σπονδυλίδη  ως πρώτος επιλαχών της παρατάξεως «Ανάπτυξη-

Δημιουργία  Σπονδυλίδης».
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Ο ταξιδιώτης, που κινείται στην εθνική οδό από Αθή-

να προς Θεσσαλονίκη, υποχρεώνεται να ανακόψει

ταχύτητα και να περιμένει στην ουρά σε κάθε σταθμό

διοδίων, με αποτέλεσμα σημαντικό χάσιμο χρόνου:

αν σε κάθε ένα από τους οκτώ σταθμούς διοδίων κα-

θυστερεί πέντε λεπτά, η συνολική καθυστέρηση είναι

σαράντα λεπτά. Το χειρότερο είναι ότι η αργοπορία

αυτή είναι αδικαιολόγητη, αφού θα μπορούσε να απο-

φευχθεί εντελώς, αν τα διόδια βρίσκονταν μόνο στις

εισόδους και εξόδους της εθνικής οδού και η κατα-

βολή τελών διέλευσης ήταν ανάλογη των διανυθέ-

ντων χιλιομέτρων. Η τωρινή κατάσταση έχει και επι-

πρόσθετες συνέπειες, όπως αύξηση καυσαερίων, αυ-

ξημένη κατανάλωση καυσίμων και μεγάλες ουρές σε

περιόδους αιχμής. Αν η παρούσα πρακτική συνεχι-

σθεί, η κατάσταση στο μέλλον θα επιδεινωθεί, καθώς

ο αριθμός των διοδίων αυξάνεται συνεχώς κατά τις

τελευταίες δεκαετίες.

Μία από τις αιτίες που δημιούργησαν την απα-

ράδεκτη αυτή κατάσταση, είναι το σύστημα κατα-

σκευής οδικών έργων ΒΟΤ (build-operate-transfer).

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, μια ιδιωτική εταιρεία

κατασκευάζει τα έργα, τα εκμεταλλεύεται για ένα

ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια τα πα-

ραδίδει στο κράτος. Καθώς η εταιρεία ενδιαφέρεται

για τα κέρδη της και όχι για τους αυτοκινητιστές,

εγκαθιστά τα διόδια πάνω στην εθνική οδό, ώστε να

εξασφαλίζει εισπράξεις από όσους χρησιμοποιούν το

τμήμα που κατασκεύασε. Αυτό βέβαια γίνεται με την

ανοχή των γειτονικών δήμων, οι δημότες των οποίων

μπορούν να χρησιμοποιούν το τμήμα της εθνικής

οδού μεταξύ των σταθμών διοδίων χωρίς να πληρώ-

νουν, με την ανοχή των οικονομικών υπηρεσιών του

δημοσίου, που δεν χρειάζεται να ασχολούνται με την

κατανομή των εισπράξεων και με την ανοχή των υπη-

ρεσιών δημοσίων έργων, που δεν υποχρεώνονται να

κατασκευάζουν παράδρομους. 

Το κράτος όμως δεν είναι συνέταιρος κατα-

σκευαστικών εταιρειών, αλλά είναι υπηρέτης του πο-

λίτη, χάριν του οποίου υπάρχει: είναι ανάγκη λοιπόν

να δοθεί σαν εντολή στην εκάστοτε κυβέρνηση η

απαίτηση του πολίτη για μεταφορά των διοδίων στις

εισόδους-εξόδους της εθνικής οδού, ώστε να εξαλει-

φθεί ο χρόνος των καθυστερήσεων. Τρόποι αντιμετώ-

πισης συμβατικών υποχρεώσεων υπάρχουν, καθώς οι

εταιρείες-δικαιούχοι μπορούν να αποζημιωθούν με

βάση το μέσο όρο εισπράξεων διοδίων παρελθόντων

ετών, ενώ η δαπάνη νέων έργων μπορεί να προϋπο-

λογισθεί ως ποσοστό των εισπράξεων από τη συνο-

λική κυκλοφορία πάνω στην εθνική οδό. Αλλά για να

υλοποιηθούν αυτά, απαιτείται ενεργοποίηση των κρα-

τικών υπηρεσιών και επομένως χρειάζεται δημόσια

προβολή αιτημάτων και πίεση από την κοινωνία των

πολιτών, ώστε να πρυτανεύσει η λογική, ακόμη και σε

εκείνους που αλόγιστα επιδιώκουν την εξουσία με

οποιοδήποτε κόστος. Έτσι μόνο η εκάστοτε κυβέρνη-

ση θα πάψει να είναι ο πονηρός υπηρέτης του πολίτη,

που θέλει να υπηρετείται, αντί να υπηρετεί. 

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Διόδια πάνω στην εθνική οδό:
δείγμα ανοργάνωτης 
κρατικής διαχείρισης

Εν όψει της συζήτησης του Δεκεμβρί-

ου, στο Συμβούλιο κορυφής της Ε.Ε.

για τη χορήγηση ημερομηνίας έναρ-

ξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων

του κράτους των Σκοπίων, καθώς και

στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ του ιδίου μη-

νός, ογδόντα τέσσερις(!)  Μακεδονι-

κές Οργανώσεις εξωτερικού και εσω-

τερικού εξέδωσαν το παρακάτω ψή-

φισμα, που το απευθύνουν προ τον

Πρόεδρο της Δημοκρατιας, Υπουρ-

γούς, βουλευτές, Ελληνες ευρωβου-

λευτές και τύπο.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Οι Μακεδονικές Οργανώσεις καθώς

και οι φορείς που υποστηρίζουν τις

θέσεις και τις απόψεις των τριών εκα-

τομμυρίων Μακεδόνων, τόσο στο

εσωτερικό της χώρας  όσο και στο

εξωτερικό, έχοντας επίγνωση της κρι-

σιμότητας στην οποία έχει περιέλθει

η διαπραγμάτευση για το όνομα της

ΠΓΔΜ, καλούν την Κυβέρνηση καθώς

και τους πολιτικούς Αρχηγούς και

Βουλευτές όλων των κομμάτων,

όπως διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέ-

ροντα και την εθνική αξιοπρέπεια

από την επιβουλή των Σλάβων των

Σκοπίων κατά της Ιστορίας και του

Πολιτισμού της Μακεδονίας και συνα-

κόλουθα της Ελλάδος.     

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι δεν πρόκειται να δε-

χθούν  την συμπερίληψη του όρου

Μακεδονία στο όνομα του  κράτους

των Σκοπίων.

ΖΗΤΟΥΝ από την Κυβέρνηση να

εγκαταλείψει την πολιτική του γεω-

γραφικού προσδιορισμού και να συ-

μπεριλάβει στη διαπραγμάτευση και

τα ζητήματα του καθορισμού της ονο-

μασίας του έθνους, της υπηκοότητας

και της γλώσσας, ώστε να αποτραπεί

η χρήση του όρου Μακεδονία.

ΚΑΛΟΥΝ την Κυβέρνηση να αρνηθεί

την έναρξη ενταξιακών διαπραγμα-

τεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και της ΠΓΔΜ,  καθώς και την

ένταξή της στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους

Διεθνείς Οργανισμούς, στους  όποί-

ους  η χώρα μας έχει το δικαίωμα της

αρνησικυρίας, προτού λυθούν  τα

προβλήματα του ονόματος, της εθνό-

τητας, της υπηκοότητας και της

γλώσσας.

Επικοινωνία: Αντώνιος Δασκόπουλος,

τηλ:2310 341084, κιν.6944-328901,e-

mail: helendasko@yahoo.com 

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
αποστέλουν μήνυμα εθνικής αξιοπρέπειας

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κερατέας σε συνεργασία με

την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, σας ενημερώνει για την

λειτουργία Κέντρου Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου στην

Παιανία (Χλόης 4).

Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, μπορούν να υποβλη-

θούν ΔΩΡΕΑΝ σε τριπλό προληπτικό έλεγχο:

1.  Μαστού, με ψηφιακή μαστογραφία

2.  Παχέος εντέρου, με Haemoccult Test (τεστ αφανούς αι-

μορραγίας) 

3.  Τραχήλου μήτρας, με Pap Test

Η ηλικία των ελεγχόμενων πρέπει να είναι 40-70 ετών. 

Για να μετάσχετε στο Πρόγραμμα έγκαιρης διάγνωσης:

➢ Απευθύνεστε στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στο

τηλέφωνο: 210-6456713-5, για μεμονωμένα ραντεβού.

➢ Απευθύνεστε στο τηλ.: 22990-66456 για προγραμματισμό

επισκέψεων με πούλμαν του Δήμου Κερατέας.

Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από 08:00 έως 14:00, εκτός

Σαββάτου και Κυριακής και οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν. 

Μετά την απόφαση της

ανάθεσης του Προγράμμα-

τος για την «Εκμάθηση της

Ελληνικής Γλώσσας» το

ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21, εκτός

από τις  ενέργειες γνωστο-

ποίησης στα ΚΠΑ (ΔΥΑ)

προέβη και σε έρευνα αγο-

ράς και προσέγγισης για

τυχόν ενδιαφερόμενους να

συμμετέχουν στο Πρό-

γραμμα.

Ο υπεύθυνος Προγράμμα-

τος και καθηγητής στο Δια-

πολιτισμικό Κέντρο του Ελ-

ληνικού Δ. Μάϊνας γνώρισε

σε ειδικά οργανωμένα σπί-

τια, όπου διαμένουν πολλοί

μετανάστες, μέλη των οι-

κογενειών των οποίων φοι-

τούν στη Διαπολιτισμική

Σχολή. 

Η Δ. Πιπερίδου, ως υπεύθυ-

νη των ευάλωτων κοινωνι-

κά ομάδων, επισκέφτηκε το

Διαπολιτισμικό Κέντρο Ελ-

ληνικού και τη Διαπολιτι-

σμική Σχολή με σκοπό την

γνωστοποίηση & προβολή

του προγράμματος στους

κοινωνικούς λειτουργούς,

πουέχουν την ευθύνη λει-

τουργίας των κέντρων με-

ταναστών.

88 άτομα που εκδήλωσαν

ενδιαφέρον για συμμετοχή,

επισκέφθηκαν το κέντρο

και ενημερώθηκαν· έγινε

καταγραφή των στοιχείων

τους & διανομή ενημερωτι-

κού εντύπου.  

Μετά την επιλογή των 20

καταρτιζομένων, οι οποίοι

είναι σε πλειοψηφία άτομα

ηλικίας 18-40 ετών, έγινε

έναρξη του προγράμματος

(26/8)  συνολικά 300 ωρών

το οποίο ολοκληρώθηκε

στις 14 Νοεμβρίου 2009 με

γραπτές και προφορικές

εξετάσεις της Β΄  επιπέδου

εκμάθησης Ελληνικής

Γλώσσας στην Ελληνοαμε-

ρικάνικη Ένωση υπό την αι-

γίδα του Κέντρου Ελληνι-

κής Γλώσσας Θεσ/νίκης, οι

οποίες εστέφθησαν με επι-

τυχία.

Το πρόγραμμα εντάσσεται

στο πλαίσου του έργου

“Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπι-

νου δυναμικού” με τη συγ-

χρηματοδότηση της Ελλά-

δας και της Ε.Ε.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Δήμος Κερατέας
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Ο βουλευτής Αττικής του

ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης Βορίδης κατέ-

θεσε ερώτηση σχετικά με την

παράταση μίσθωσης της πλαζ

της Βούλας από την ΕΤA ΑΕ. 

Είχαμε γράψει σχετικά για την

συνεδρίαση που έγινε έξω

από τη Β’ πλαζ Βούλας και

πάρθηκε ομόφωνη απόφαση

(αρ. 175/31-8-2009) να καταγ-

γελθούν οι συμβάσεις, αλλά

μάλλον δεν έχει γίνει παραπέ-

ρα βήμα.

Ο Μ. Βορίδης επισημαίνει

στην ερώτησή του μεταξύ άλ-

λων ότι η  μίσθωση της Β’

Πλαζ από την ΕΤΑ ΑΕ προς

την ίδια  μισθώτρια εταιρεία, η

οποία καταγγέλλεται ότι έχει

εκκρεμείς οφειλές από την

παλαιά σύμβαση  που κανονι-

κά έληγε το έτος 2011, ανανε-

ώθηκε για 21 ακόμα χρόνια,

παρά το γεγονός ότι, εκτός

των άλλων,  η τελευταία προέ-

βη σε πλήθος οικοδομικών πα-

ραβάσεων και ενώ ευθύνεται

για τη μετατροπή της παρα-

λίας σε σκουπιδότοπο, επικίν-

δυνο για τη δημόσια υγεία και

σε χώρο ακατάλληλο για κο-

λύμβηση. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποια συλλογιστική πα-

ρέλειψε η εκμισθώτρια εται-

ρεία ΕΤΑ Α.Ε. να επιβάλει την

άρση των παραβιάσεων  πριν

παρατείνει τον μισθωτικό

χρόνο; Ποιες είναι οι εκκρε-

μείς οφειλές της μισθώτριας

από την παλαιά σύμβαση και

γιατί δεν απαιτήθηκε  πριν

την ανανέωση η ολοσχερής

εξόφλησή τους;

2. Πρόκειται να διενεργηθεί

αυτοψία των εγκαταστάσεων

στο Β’ Αλίπεδο Βούλας προ-

κειμένου να διαπιστωθούν οι

πολεοδομικές παραβάσεις

στις οποίες φέρεται να έχει

προβεί η μισθώτρια;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ του Δημοτικού  Φωτισμού»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Α.Μ. 40(λ-27)09

& Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.: Κ.Α. 20-6662.001

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λευκάδος 10, Βούλα.

Πληροφορίες: Χ. Μελισσουργός, τηλ. 210 9657.126-7, Fax 210 9657.126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθ. 20/04-03-09 και 150/30-09-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 24962/20-11—0)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Δημο-

τικού Φωτισμού»

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται

από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείας δαπάνης συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ (1250,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210 9657.126-7 Υπεύθυνος κ.

Χ. Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα ταμεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδος 10 (παράδρομος Λ. Βου-

λιαγμένης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς

και ηλεκτρονικά από το portal  του Δήμου http!//www.voula.gov.gr) μέχρι

και την Τετάρτη 02/12/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής ανακοινώνει ότι:

Στις 24/11/2009 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Σπάτων οι πίνακες και τα διαγράμματα των δικαιούχων σύμφωνα με την

αριθ. 1770/2002 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας, για τα διαθέσιμα τεμά-

χια με αριθμό 2068, 2830, 2546, 2553, 2872 και 2879 (αγρόκτημα Βουρ-

βά).

Τα στοχεία αυτά θα παραμείνουν αναρτημένα επί δίμηνο, ήτοι την 24-1-

2010. Στο χρονικό αυτό διάστημα μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για

τυχόν λανθασμένες εγγραφές.

Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Γεωργίας της ΝΑΑΑ, 17οχλμ.

Λεωφ. Μαραθώνος, 15344 Παλλήνη, Τηλ. 213 2005361.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι αναντικατάστατη πράξη αλτρουι-

σμού, προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους

μας.

Μια μονάδα αίματος μπορεί να βοηθήσει στο να σώσει τη ζωή πε-

ρισσοτέρων του ενός ασθενών. Και αυτό γιατί μια μονάδα αίματος

μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους συστατικά.

Ας μη ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο υποκατάστατο του αί-

ματος. Το ανθρώπινο αίμα δεν μπορεί να παρασκευασθεί και μό-

νο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει αίμα που μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για ανθρώπους. 

Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18 – 65 ετών μπορεί να δώσει αίμα

και κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να ζητήσει αίμα σε περί-

πτωση ανάγκης για τον εαυτό του ή για κάποιο συγγενικό ή φιλι-

κό πρόσωπο.

Με στόχο λοιπόν τη δημιουργία Τράπεζα Αίματος στο Δήμο Γλυ-

κών Νερών, ο Δήμος διοργανώνει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ η

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου στο Παλαιό Δη-

μαρχείο (Λεωφ. Λαυρίου & Κορυτσάς) και ώρες 9:00π.μ –

13:00μ.μ σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομεί-

ου Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς». 

Καυτά ερωτήματα για Β’ πλαζ 

θέτει ο βουλευτής Μ. Βορίδης 

στους αρμόδιους Υπουργούς

Ας δημιουργήσουμε δεσμούς αίματος στην πόλη μας, 

προτείνουν τα Γλυκά Νερά - ραντεβού 12 Δεκεμβρίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 24-11-2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 5609

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κρι-

τήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική προσφορά, για

την «προμήθεια μιας (1) καινούργιας μηχανής τεμαχισμού ξύλων και

κλαδιών δέντρων» αρ. προμήθειας 40/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

245/09 απόφαση της Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 115.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εγγύηση

Συμμετοχής: 5.750€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Δε-

κεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-

ρών την 11:00 και ώρα λήξης την 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και παραλαβής αυτών, για τη

σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς των, προσερχόμενοι όλες τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πλη-

ροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όροφος).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ.: Μ. Κακουλάκη Παλλήνη, 25/11/2009

Τηλ.: 210-6600711, φαχ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την συλλογή στοιχείων και προετοιμασία φα-

κέλου για την συμμετοχή του Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα ΕΞΟΙ-

ΚΟΝΟΜΩ αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη στο

Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη, 1ος όροφος) με ώρα

ενάρξεως την 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την

13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (τα-

χυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δή-

μου μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης με ΦΠΑ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και

μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θρακ/νες 25/11/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6408

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης 255/2009

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Τίτλος Μελέτης

«Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) του Δήμου

Θρακομακεδόνων»

Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. Έτους

2009:10.7134.02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Θρακομακεδόνων

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης

προσφορά, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη συστή-

ματος γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) του Δήμου Θρακομακεδό-

νων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους

και Πρωταγόρα 1) στις 8 Δεκεμβρίου του έτους 2009, ενώπιον της επι-

τροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην

επιτροπή ορίζεται η 10.00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών

από την επιτροπή η 11.00π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποι-

νή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που

ορίζεται στο ποσό των 2.250,00€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμ-

φωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 154 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητι-

κή επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρ-

μόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κων/νος τηλ. 213 2140323 και Fax 213

2140330.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι τρεις (3) εργά-

σιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία

του Δήμου.

Ο Δήμαρχος 

Ευθύμιος Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θρακ/νες 25/11/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6409

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης 252/2009

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Τίτλος Μελέτης

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, δικτυακού και

λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το

Κέντρο Νεότητας  του Δήμου Θρακομακεδόνων»

Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. Έτους

2009:15.7134.01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Θρακομακεδόνων

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης

προσφορά, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, δικτυακού και λοιπού ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Κέντρο Νε-

ότητας  του Δήμου Θρακομακεδόνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης

δαπάνης 30.390,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους

και Πρωταγόρα 1) στις 9 Δεκεμβρίου του έτους 2009, ενώπιον της επι-

τροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην

επιτροπή ορίζεται η 10.00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών

από την επιτροπή η 11.00π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποι-

νή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που

ορίζεται στο ποσό των 1.519,55€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγ-

γυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο

26 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 9ΕΚΠΟΤΑ).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρ-

μόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κων/νος τηλ. 213 2140323 και Fax 213

2140330.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι τρεις (3) εργά-

σιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία

του Δήμου.

Ο Δήμαρχος 

Ευθύμιος Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 23/11/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6594

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για

την «Προμήθεια χυτοσιδήρων υλικών ύδρευσης», αρ. προμ. 47/2009,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 255/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδει-

κτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

46.195,68 ευρώ με το Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημέ-

ρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 και ώρα λήξης

την 11:00.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 2.309,78€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη

δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ.

Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 24/11/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2124

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί

Τηλ.: 210-6623628, Fax: 6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Την 21η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10;00π.μ. έως

10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, οδός Αττικής 12, θα γίνει ανοικτός διε-

θνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά για την «Προσφορά συστήματος συμπίε-

σης απορριμμάτων και ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμματο-

κιβωτίων», ενδεικτικού πρ/σμού 445.000,00€ πλέον ΦΠΑ 19%.

Το σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων αποτελείται από:

- πρέσσα συμπίεσης απορριμμάτων σε ειδικά απορριμματοκιβώτια

- όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων.

- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προαναφερομένων ειδών. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕ-

ΑΣ» και από ίδιους πόρους.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας εκατόν πενήντα (150) ημερολο-

γιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Αττικής 12, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική

ορίζεται η ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατε-

στημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.) με ίδια παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιο-

δήπτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περί-

πτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την

προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συ-

νοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχο-

ντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 25 Νοεμβρίου 2009.

Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6 Νοεμβρίου 2009. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (χωρίς χρέωση) και πληροφορίες για το δια-

γωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο

Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 2106623628) έως

και την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: ΔΥ3/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟ ΔΗΜΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προϋπ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ. Πρωτ. 2113/24.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ»

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α.

19%, και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 38/80 και Ν.

3463/06 καθώς και τον Ν.3731/2008.

O διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 10η Δε-

κεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:30πμ. και ώρα λή-

ξης την 11:00πμ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προϋπ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή: ΣΑΤΑ

Αρ. Πρωτ.: 21291/26-11-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμέ-

νες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ

των οποίων τα 4.913,56 € είναι απρόβλεπτα και τα 144,49 € είναι  απο-

λογιστικές εργασίες. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2009

ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2)

μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

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

των έξι (6) μηνών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 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 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑ πολυτελής μονοκατοικία

με θέα θάλασσα 550m2 σε οικόπεδο 800m2, τριων

επιπέδων, με πισίνα. Διαθέτει 5 υπν (1 master), 2

κουζίνες, κλειστό parking, ΒΒQ.

REMAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ID 231041001-11): 210
8970.947 - remax-anagen@ath.forthnet.gr  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην Αστυνο-

μία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72τ.μ. (2 υπνοδωμά-

τια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κεραία, parking,

αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής. 

Τηλ. 6973 732090.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ

Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλη-

σίον πλατείας, 53τ.μ. με αποθήκη, πατάρι και θέση

πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345

ΕΒΔΟΜΗ  28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ 215τ.μ., Σ.Δ.0,3,  200.000€, 

400τ.μ. Σ.Δ.0,3, γωνιακό 415.000€ 

800τ.μ. Σ.Δ.0,3, 800.000€, 1100τ.μ. Σ.Δ.0,3, 1.100.000€,

1750τ.μ., Σ.Δ.0,3, 1.600.000€, 2300τ.μ., Σ.Δ.0,3,

1.900.000€, 4.600τ.μ., Σ.Δ.0,3,  4.500.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (έναντι πλαζ) 400τ.μ. γωνιακό  Σ.Δ.

0,5, 600.000€, 435τ.. γωνιακό Σ.Δ. 0,4, 550.000€, 900τ.μ.

Σ.Δ. 0,4, 930.000€, 

Ανω Ασύρματος 800τμ., Σ.Δ. 0,4, 1.050.000€, 7000τμ.

εκτός σχεδίου οικοδομήσιμο ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Γεώτρηση, σο-

βαρές προτάσεις. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ 210τ.μ. Σ.Δ. 0,6 γωνιακό 230.000€,

235τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 280.000€, 425τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 470.000,

490τ.μ. Σ.Δ. 0,6, πρ. 34μ. 620.000€, 600τ.μ. Σ.Δ. 0,6,

πρ.28, 680.000€, 920τ.μ., Σ.Δ. 0,6, πρ. 28, 1.100.00€,

385τ.μ. Σ.Δ. 0,6, γωνιακό για επαγγελματική χρήση. Σοβα-

ρές προτάσεις 4.050τ.μ. με άδεια 1.650.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ 225τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 300.000€,

580τ.μ. Σ.Δ. 0,5, 900.000€, 790τ.μ. Σ.Δ. 0,8, θέα θάλασσα

απεριόριστη. Σοβαρές προτάσεις. Φλέμιγκ 3100 εκτός

σχεδίου οικοδομήσιμο 3.000.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ 240τ.μ. 4 υπνοδ., 3 μπάνια wc, play room,

τζάκι, ασανσέρ A/C, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα

560.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ Μεζονέτα 285τ.μ. νεόκτιστη, 5 υπνοδ., 4

μπάνια wc, play room, πισίνα, 2 κουζίνες, 2 τζάκια, ασαν-

σέρ, γκαράζ, μεγάλες βεράντες BRQ σε οικόπεδο 300τ.μ.

πολυτελές 720.000€. Ετερη 300τ.μ. σε 400τ.μ. οικόπεδο

ημιτελης στα μπετά με πισίνα 550.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ Μονοκατοικία 450τ.μ., 3 υπνου (maser),

2 ξενώνες, γραφείο 2wc, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, ασαν-

σέρ, πισίνα, θέα ανεμπόδιστη σε οικόπεδο 1500τ.μ.

2.300.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Μεζονέτα 450τ.μ., 5 ύπνου, 3

μπάνια wc ασανσέρ, τζάκια, γκαράζ, αποθήκες μεγάλες

βεράντες, θέα θάλασσα. Κατάλληλο για 2 κατοικίες σε

435τ.μ. οικόπεδο 1.250.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (Αγ. Νικόλαος) πλησίον παραλίας, Μονοκα-

τοικία 300τ.μ. 3 ύπνου, 2 μπάνια wc play room, τζάκι, γκα-

ράζ, αποθήκες μεγάλες βεράντες, θέα βουνό - θάλασσα

σε 900τ.μ. οικόπεδο 550.000€ δεκτή ανταλλαγή.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ (ΚΙΤΣΙ) Μονοκατοικία νομιμοποιημένη το 1983 επί

Τρίτση με οριστική μη κατεδάφιση. Σε 700τ.μ. οικόπεδο

280.000€ Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ Λεωφ. Βάρης Κορωπίου κατάστημα Ισόγειο 150τ.μ.

προβολής. Πάρκινγκ 2.400€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ ΚΕΝΤΡΟ Γραφεία 1ου ορ. 40τ.μ. Ετερο 60τ.μ. έτε-

ρο 145τ.μ. προβολής, γκαράζ, ασανσέρ, καταστήματα ισό-

γεια 40τ.μ. 55τ.μ., 60τ.μ., 70τ.μ. 90τ.μ., 130τ.μ. με υπόγεια

γκαράζ προβολής πάρκινγκ για οποιαδήποτε χρήση.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ (ΚΟΡΜΠΙ) Μονοκατοικία 130τ.μ. Νεόκτιστη 3

υπνου, 2 μπάνια, play room, τζάκι, βεράντες σε οικόπεδο

τρίφατσο, γκαράζ, πολυτελής κατασκευή 400.000€. Ετερη

160τ.μ. 430.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ Μεζονέτα νεόκτιστη 145τ.μ. 3 ύπνου,

(1 master), 3 μπάνια wc, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθή-

κη, μεγάλες βεράντες, θέα 395.000€

ΒΑΡΚΙΖΑ 100 μέτρα από θάλασσα, Μεζονέτα 220τ.μ. νε-

όκτιστη, 2 ύπνου, 4 μπάνια, play room, τζάκι, γκαράζ, απο-

θήκη, βεράντες, θέα πισίνα θερμαινόμενη, υδρομασάζ. Πο-

λυτελές 720.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (Ribas) Μεζονέτα 220τ.μ. 4 ύπνου, 2 μπάνια wc,

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, πισίνα 500τ.μ. οικόπε-

δο, θέα θάλασσα απεριόριστη. Σαρωνικός 750.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (Αγ. Μαρίνα) Μονοκατοικία 300τ.μ. 7 ύπνου, 7

μπάνια, 2wc, τζάκια, γκαράζ, αποθήκες, play room, ασαν-

σέρ, σε 1000τ.μ. οικόπεδο, θέα απεριόριστη και ανεμπόδι-

στη, Σαρωνικός.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ 175τ.μ. 1ος ορ. Διπλοκατοικίας, 3 ύπνου,

2 μπάνια αυτονομία, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, θέα 1.200€

Βάρη Κέντρο 1ου ορ. 150τ.μ., 3 ύπνου, μπάνιο, τζάκι, γκα-

ράζ αποθήκη, μεγάλο σαλόνι για επαγγελματική χρήση

11.200€ Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ 640τ.μ. Σ.Δ. 0,6, πρ. 18μ. 820.000€,

700τ.μ. Σ.Δ. 0,6, πρ. 17μ. 950.000€, 1200τ.μ. γωνιακό Σ.Δ.

0,6, 2.000€, Καλυμνιώτικα 1210τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 1.750.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 365τ.μ. Σ.Δ. 0,4, πρ. 12μ, 720τ.μ. Σ.Δ. 0,4,

πρ. 22μ., 1.000τ.μ. γωνιακό Σ.Δ. 0,4, Κεντρικό σε πλατεία,

θέα ανεμπόδιστη μοναδικό, 2.400τ.μ. Σ.Δ. 0,4, γωνιακό,

Μεγάλο Καβούρι 1350. Σοβαρές προτάσεις.

ΓΛΥΦΑΔΑ 410τ.μ. Σ.Δ. 0,6, τρίφατσο σε πλατεία επί της

Γούναρη 1.050.000€, Λ. Βουλ/νης 825τ.μ. Σ.Δ. 0,8, πρ.

24μ. 1.450.000€, Golf 500τ.μ. Σ.Δ. 0,8, 1.300.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ 115τ.μ. Οροφοδιαμέρισμα 2ου 2 ύπνου, 1 μπά-

νιο, 1wc, Αυτονομία, a/c ηλιακός, τζακούζι, τζάκι, θέα

850€, ετερο 90τ.μ. 1ου, 2 ύπνου, 600€. Ετερο 40τ.μ., 1υ/δ

μπάνιο 350€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/11/09

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.14846

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΤΗΛ. 210 7292.601 έως 608

Αρμόδιος Ευη Σκαροπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημο-

πρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4

του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αρ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με

σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010,

ενδεικτικής δαπάνης 177.560,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα

γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού,

στις 11 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή στις 11.00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 10.565 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προ-

σφορές το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (13.00 μ.μ.) της 10ης Δεκεμβρί-

ου 2009, ημέρα Πέμπτη.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρ-

θρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό

προμήθεια αγαθών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται

από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό

Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοι-

χα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα

σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα απο-

στέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τα λήψη

της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετι-

κές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) του-

λάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υπο-

βολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλο-

νται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη  της

σχετικής αίτησης.

Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού

είναι η κ.α Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210 7292.601 έως 608, Fax 210

7292.621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου σύμ-

φωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 30/11/2009

έως 9/12/2009.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Τζόκας

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  100Μ2   3oυ ορ. - ΒΟΥΛΑ

- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (Οδός

Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  και  ΠΑΡΚΟΥ -

ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING -   2 ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑ-

ΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKING-  

MEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ευρώ

Τηλ.  210.9657063 – 6977.415362

ENOIKIAZONTAI



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11, ΤΕΤΑΡΤΗ 2 & ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  2/12,  8μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  1/12,  8.30μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Τετάρτη

2/12 ώρα 8μ.μ. με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επι-

λέγουμε:

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2010.

3. Αίτηση χρηματοδότησης “Βρεφονηπιακός Σταθμός 40

θέσεων”

4. Αίτηση χρηματοδότησης “Παιδικός Σταθμός για παιδιά

με αναπηρία’.

18. Εγκριση της με αρ. 163/2009 απόφασης της Δημαρ-

χιακής Επιτροπής που αφορά ανάκληση ή μη των

αδειών λειτουργίας καταστημάτων της εταιρίας Αφοι

Χ. Κουτρουλιά ΕΠΕ, μετά την από 20.10.2009 εισαγ-

γελική παραγγελία.
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Μια νέα μέθοδος θεραπείας 

με σύστημα υπερήχων (τεχνική HAL)

Μια νέα, πρωτοποριακή και αποτελεσματική μέθο-

δος εφαρμόζεται την τελευταία 5ετια με άριστα

αποτελέσματα σε χιλιάδες ασθενείς,  σε όλη την Ευ-

ρώπη. 

Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα

οριστικά, διαρκεί περίπου μισή ώρα, ο πόνος είναι

ελάχιστος και ο ασθενής μπορεί να εξέλθει από το

Νοσοκομείο σε λίγες ώρες.

Το πρόβλημα και οι αιτίες

Ο ένας στους δυο ενηλίκους υποφέρει τουλάχιστον

μια φορά στην ζωή του από πόνο που προξενούν οι

διογκωμένες αιμορροΐδες. Αυτός ο ενοχλητικός και
επώδυνος επισκέπτης. Υπάρχουν διαφορετικές εκτι-

μήσεις για την ακριβή αιτία, όμως αιτίες αυξημένης

πίεσης στον ορθοπρωκτικό σωλήνα, έλλειψη φυτι-

κών ινών από το καθημερινό διαιτολόγιο και δυσκοι-

λιότητα, χρόνια διάρροια, εγκυμοσύνη, τοκετός,

προβλήματα προστάτου, προβλήματα στην πύελο,

παχυσαρκία, κληρονομικότητα και συχνή ανύψωση

βαρών η πολύ έντονη σωματική άσκηση είναι σαφώς

υπεύθυνες για την ανάπτυξη των αιμορροΐδων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Πολλοί άνθρωποι με αιμορροΐδες μπορεί να μην

έχουν συμπτώματα, Το πιο πρώιμο σύμπτωμα είναι

συνήθως η αιμορραγία (ζωηρό κόκκινο χρώμα κατά

και μετά την κένωση). Επίσης μπορεί να υπάρχει και

κνησμός στην περιοχή του πρωκτού. Οι προχωρημέ-

νες αιμορροΐδες (3ου & 4ου βαθμού) συνήθως πονούν

πολύ έντονα. Προσοχή όμως να μην αποδίδουμε κά-

θε αιμορραγία από τον πρωκτό σε αιμορροΐδες γιατί

μπορεί να προέρχεται από άλλες πολύ σοβαρές αι-

τίες. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑ-

ΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΜΑΣ. Στα

προχωρημένα & χρόνια στάδια μπορεί να συμβούν

επιπλοκές όπως θρόμβωση, νέκρωση, λοίμωξη, αναι-

μία, ραγάδες, συρίγγια κλπ.

Πώς αντιμετωπίζονται οι αιμορροΐδες;
Κάνοντας μια επίσκεψη στον γιατρό μας (παθολόγο,

γαστρεντερολόγο η χειρουργό) και αφού εξετα-

στούμε γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για

τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων της περιοχής και

δίνεται η ενδεικνυόμενη αγωγή. 

Οι αιμορροΐδες μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να

αντιμετωπιστούν στο σπίτι με ειδική αγωγή (φαρμα-

κευτικές & διαιτητικές οδηγίες). Καλή διατροφή Με-

σογειακού τύπου με φυτικές ίνες και πολύ νερό,

αποφυγή κακών συνηθειών (διάβασμα στην τουαλέ-

τα) που προκαλούν αυξημένη πίεση στον ορθοπρω-

κτικό σωλήνα αλλά και φαρμακευτική αγωγή αντιμε-

τωπίζουν συνήθως το πρόβλημα. 

Η δύσκολη, ταχύτατη και στρεσογόνος καθημερινή

ζωή των μεγαλουπόλεων αναγκάζει μεγάλο κομμάτι

του πληθυσμού με αιμορροΐδες να μην ακολουθεί τις

παραπάνω οδηγίες. Έτσι σιγά-σιγά με την πάροδο

του χρόνου όλο και περισσότεροι αιμορροιδοπαθείς

φθάνουν στους χειρουργούς, ενημερωμένοι αρκετά

πια μεσω internet, για να αναζητήσουν επεμβατικές

μεθόδους που θα τους λύσουν οριστικά και αν γίνε-

ται ανώδυνα το πρόβλημα τους.

Οι μέχρι τώρα επεμβατικές μέθοδοι
Έχουν  μέχρι τώρα δοκιμαστεί και εφαρμοστεί πολλές

τεχνικές για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων όπως

είναι η σκληροθεραπεία, η κρυοθεραπεία, οι ελαστικοί

δακτύλιοι, η φωτοπηξία, η διαστολή, η αιμορροιδεκτο-

μή, η αιμορροιδεκτομή με συρραπτικά εργαλεία και τε-

λευταία η απολίνωση των  αιμορροιδικών αρτηριών με
υπερήχους. Παρά την σημαντική βοήθεια πολλών από

τις προαναφερθείσες τεχνικές, εξακολουθούν να

υπάρχουν προβλήματα αποτυχίας, έντονου μετεγχει-

ρητικού πόνου αλλά και επιπλοκών.

Η νέα μέθοδος θεραπείας των αιμορροΐδων

με σύστημα  υπερήχων (τεχνική HAL)
Με στόχο την ελαχιστοποίηση, έως και εξαφάνιση

του πόνου κατά την χειρουργική θεραπεία, κάτι που

όπως είναι φυσικό φοβίζει και αποθαρρύνει τους

ασθενείς ακόμα και το να ζητήσουν ιατρική βοήθεια,

αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία και εξελίχθηκε στην Ευ-

ρώπη (Αυστρία), μια νέα ελάχιστα επεμβατική και

ανώδυνη τεχνική χωρίς γενική αναισθησία, τομές και

πόνο. Η επέμβαση με την ειδική συσκευή των υπε-

ρήχων είναι εύκολη, σύντομη και απολύτως ασφα-

λής για τον ασθενή σε σχέση με τις μέχρι σήμερα

εφαρμοζόμενες μεθόδους. Με την ειδική συσκευή

των υπερήχων εντοπίζουμε με ακρίβεια τις θέσεις

των αιμορροιδικών αρτηριών και σταματούμε την πα-

ροχή αίματος στις αιμορροΐδες τοποθετώντας μερι-

κά εσωτερικά ράμματα. Με τον τρόπο αυτό σταματά

η τροφοδοσία των αιμορροΐδων με αίμα και αποτέ-

λεσμα αυτού είναι η συρρίκνωση τους σε 4-6 εβδο-

μάδες μετά την επέμβαση.. Επίσης  η μέθοδος αυτή

μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ασθενείς με προπίπτο-

ντα βλεννογόνο του ορθού (τεχνική RAR). Η μέθο-

δος έχει εφαρμοσθεί ήδη με μεγάλη επιτυχία στην

αιμορραγία από εσωτερικές η εξωτερικές αιμορ-

ροΐδες. Ο πόνος είναι ελάχιστος έως ανύπαρκτος, η

επέμβαση διαρκεί περίπου μισή ώρα κατά μέσο όρο

και ο ασθενής μετά από λίγες ώρες σηκώνεται να

περπατήσει και υπό την έγκριση του θεράποντος ια-

τρού του να πάρει εξιτήριο. Τα αποτελέσματα της

πρώτης 5ετιας εφαρμογής της μεθόδου και στην χώ-

ρα μας είναι άριστα.

Πάνος Αντωνίου
Γενικός Χειρουργός

Συνεργάτης του Επιστημονικού Site www.iator.gr

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ!
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.           

Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.           

Τηλέφωνο: 6936513341

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο

μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€,

Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.
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Την καλύτερή της φετινή

εμφάνιση πραγματοποίη-

σε η ομάδα γυναικών του

Α.Ο. Παλλήνη, κερδίζο-

ντας με 3-0σετ εντός

έδρας την ομάδα του ΓΣ

Απόλλων Σμύρνης

Κάτι οι απουσίες λόγω

της νέας γρίπης Η1Ν1

(Μαρία Β), κάτι τα προ-

βλήματα λόγω  των  τραυ-

ματισμών (Γρίσπου Ε. σε

ώμο ήταν στην ουσία

εκτός μάχης και Κούρτη

Ε. η οποία έπαιξε με δε-

μένο αστράγαλο), κάτι η

... "επανεμφάνιση" της ξε-

χασμένης για φέτος μα-

χητικότητας και του ξεχα-

σμένου για φέτος εγωι-

σμού των αθλητριών, λει-

τούργησαν συσπειρωτικά

για την ομάδα με αποτέ-

λεσμα να επιτευχθεί μία

σημαντική νίκη τόσο από

πλευράς ψυχολογίας,

όσο και από βαθμολογι-

κής πλευράς καθώς σε

συνδυασμό και με τα υπό-

λοιπα αποτελέσματα της

7ης αγωνιστικής, η ομάδα

μας "έπιασε" την ΑΓΕ

Χαλκίδας στην 3η θέση. 

Και τα τρία σετ κατακτή-

θηκαν από την ομάδα

μας με σχετική ευκολία,

καθώς τα κορίτσια της

Παλλήνης από την αρχή

μέχρι και το τελευταίο

σφύριγμα του διαιτητή

ήταν συγκεντρωμένα

στο στόχο και είχαν σχε-

τικά καλή απόδοση σε

όλες τις "φάσεις" του

παιχνιδιού (σερβίς-υπο-

δοχή-άμυνα-επίθεση).

Σύνθεση ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ :

(Παπαϊωάννου Δ. - προ-

πονητής), Πολίτη Σ.,

Μπιτσάκου, Βενάρδου,

Πολίτη Στ., Οικονομο-

πούλου, Κούρτη Ε.,

Κούρτη Ι (libero), / Καρά-

βη, Κουτσαβλάκη, Ρηγά-

του, Γρίσπου  

Η βαθμολογία (μετά από

έξι παιχνίδια) διαμορφώ-

θηκε, όπως ο πίνακας.

Τα κορίτσια του Πρωτέα νίκησαν με 91-34 την Ε.Π

Χαλκίδας και σε συνδυασμό με την νίκη του Σπόρτι-

γκ επι του Αστέρα Εξαρχείων βρέθηκε στην κορυφή

της βαθμολογίας.

Το ματς δεν σηκώνει κριτική, αφού πρόκειται για

ομάδες με διαφορετικούς στόχους. Παρ`όλα αυτά η

ομάδα του Αργύρη Παπαπέτρου αντιμετώπισε το

παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα που δείχνει σε όλα

τα ματς και γι`αυτό έχει εξι νίκες σε ισάριθμους

αγώνες.

Επόμενο ματς την Κυριακή στα Βριλήσια με την

Αμαρυλλίδα. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΑ

Παπαπέτρου-Βαρβούνης.  Γριμπαβιώτη 12(2), Πανα-

γιωτοπούλου 13(1), Μπαρμπερίδου 17, Κασάπογλου

9(1),Αστραντίνη 4, Μικεδάκη 4, Θεοδωρέλη 2, Ανυ-

φαντάκη 2, Χατζόγλου 14, Τσουμάνη 8, Στυλιαρά 2,

Μπότσαρη 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  σε 6 αγων.

1.  ΠΡΩΤΕΑΣ                      12

2   ΠΑΓΚΡΑΤΙ                      11

3  ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ  11

4  ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΑ                 10

5  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10

6 ΣΠΟΡΤΙΓΚ 10

7  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ             9

8   ΠΑΙΑΝΙΑ                         9

9  ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ            9

10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ      8

11 ΑΡΗΣ  ΧΟΛΑΡΓΟΥ         7

12 Ε.Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ               7

13  ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                7

14  ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ                   5

Η Μοναξιά της Κορυφής!
για τα κορίτσια της Α2 του Πρωτέα Βούλας

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ

Εργα και επιτυχίες 

σε κακοήθεις φημολογίες

Το τεννις της Βάρης δίνει και πάλι απαντήσεις, ενώ

εδραιώνεται στο χώρο ως μια μεγάλη δύναμη πάνω και

από τους παραδοσιακά ισχυρούς ομίλους.

Τον τελευταίο καιρό κάποιοι καλοθελητές, στο βωμό του

δικού τους οφέλους, διέδιδαν ανυπόστατες φήμες, περί

προβλημάτων στο τμήμα τέννις του Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο

ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ», τα οποία με τη σειρά τους, όπως ισχυρί-

ζονταν, προκάλεσαν διαρροές στο τμήμα.

Σε απάντηση αυτών των κατευθυνόμενων ψευδών πλη-

ροφοριών, ο όμιλός μας για μια ακόμη φορά απάντησε

με έργα και επιτυχίες. Πρόσφατα κατέλαβε την πρώτη

θέση στο διασυλλογικό πρωτάθλημα των κοριτσιών κά-

τω των 14 ετών (Μπότσα, Σιδέρη, Βερεοπούλου, Υφα-

ντή), νικώντας την ομάδα των μικρών άσσων της Βου-

λιαγμένης, ενώ η επιτυχία σε διασυλλογικό πάντα επί-

πεδο ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2009, οπότε αμ-

φότερες οι ομάδες μας (ανδρών – γυναικών) όχι μόνον

διατήρησαν την κατάταξή τους στην Α΄ Εθνική Κατηγο-

ρία, αλλά προκρίθηκαν και στις 4 καλύτερες ομάδες

στην Ελλάδα (β’ φάση) όπου θα διεκδικήσουν μέχρι και

την πρώτη θέση.

Ο Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» θα συνεχίσει σε πείσμα

κάποιων «επιχειρηματιών» του χώρου, να προσφέρει

κοινωνικό έργο στην περιοχή, χωρίς την παράμετρο του

κέρδους, αφού όλοι μαζί (αθλητές, προπονητές και διοί-

κηση) συμπαγείς και δυνατοί, αποδεικνύουν συνεχώς

και αδιαλείπτως ότι το μεράκι, η γνώση, το όραμα και το

πάθος, πάντα θα υπερτερούν των οικονομικών συμφε-

ρόντων.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια των 14 ετών, αλλά και στις

Γεωργάτου, Χριστοπούλου, Χριστοφή, όπως και στους

Μιχαλόπουλο, Σπύρου, Νιάρχο για τις επιτυχίες τους.

Συγχαρητήρια και στους προπονητές τους, Μιχαλόπου-

λο Σταύρο και Μπικάκη Στέλιο. 

Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ ΒΟΛΛΕΫ
Ξεπερνώντας τα προβλήματά του νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης!!!

Β' ΕΘΝΙΚΗ 

Τα αποτελέσματα 

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε

ο Πιερικός Αρχέλαος μέσα στην

Ερυθραία, νίκη από αυτές που

οδηγούν σε... άνοδο. Βεβαίως, με

νίκη συνέχισε και το Λαύριο, που

παραμένει στα υψηλά βαθμολογικά στρώματα...

Μαγική εικόνα στην Ελευσίνα, καθώς δύο λεπτά πριν τη

λήξη οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στο σκορ, ενώ αντίθε-

τα ο Αίας κέρδιζε με 18 πόντους, αλλά στο τέλος χαλά-

ρωσε και η διαφορά μειώθηκε.

Τα αποτελέσματα

Λαύριο - Μαντουλίδης 88-83

Πανερυθραϊκός - Πιερικός Αρχέλαος 70-77

Πανελευσινιακός - Κεραυνός Αιγίου 69-57

Απόλλων Πατρών - Αναγέννηση/Φλόγα 84-70

ΜΕΝΤ - Αγ. Παρασκευή 80-63

Μ. Αλέξανδρος - ΑΕΚ Άργους 66-72

Αίας Ευόσμου - Δούκας 76-64

Κομοτηνή - Απόλλων Καλ. 70-73

Λαύριο - Μαντουλίδης 88-83

Διαιτητές: Καραλής - Μαρνελάκης
Τα δεκάλεπτα: 18-30, 36-46, 64-56, 88-83.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερελής): Αθανασόπουλος 3 (1) , Καρβούνης 8 (1), Σίνης

12 Κασάνος 2, Κούσουλας 12 (3), Γιαννακόπουλος 25 (4), Περρά-

κης 5 (1) Σταμάτης 1, Λυκογιάννης 3 (1), Ψηλέας 17.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ (Κεραμέας): Γάκης 2, Κατσίβελης 11, Ιωακεμίδης

4, Τράντας 10 (1) Χρυσόπουλος 2, Δεληγιωργης, Καραθανάσης 2,

Δάλπας17 (3), Γεωργάκης 12 (3) Πάλλης 23.

Πανελευσινιακός - Κεραυνός Αιγίου 69-57

Διαιτητές: Αναστόπουλος Α. - Κοντίλης.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 33-30, 47-45, 69-57.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας): Αβραμίδης 2, Βεντούρης 4 (1),

Πρόκος 2, Στραγανιώτης 3, Κοτίνης 6, Τύρλας 27 (1), Διολέτης, Κων-

σταντακόπουλος, Μπαρμπαρής 3, Θέος 17, Μπαλάφας 5 (1).

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (Γιατράς): Κυριακίδης 11 (1), Κανελλόπουλος,

Κολιόπουλος, Πετρόπουλος 10 (1), Ανθης 7 (1), Σαμουρέλης,

Γραμματικός 4, Γεώργαρος 11 (1), Εκινέ 14.
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Δύο έφηβοι αθλητές ανα-

δείχθηκαν Κυπελλούχοι

Ελλάδας στις τρεις κατηγο-

ρίες της διοργάνωσης, η

οποία ολοκληρώθηκε την

περασμένη Κυριακή στον

3ο και τελικό κατά σειρά

αγώνας της χρονιάς, που

πραγματοποιήθηκε στον Ιπ-

πικό Όμιλο Μεσογείων. 

Ο λόγος για την Ζέτα Φού-

ντα, Πρωταθλήτρια Εφή-

βων 2009, που αναδείχθηκε

Κυπελλούχος με δύο άλο-

γα στις δύο κατηγορίες Γ3

και Β3. Στην πρώτη κατηγο-

ρία συγκέντρωσε 154 βαθ-

μούς με την Blue Girl και

στην δεύτερη κατηγορία

179 βαθμούς με τον Andy. 

Στην Κατηγορία Α3 Κυπελ-

λούχος ήταν ο Στέφανος

Παπαγεωργίου με τον

Loulou de la Valee που συ-

γκέντρωσε 179 βαθμούς. 

Στον 3ο κατά σειρά αγώνα

του Κυπέλλου Ελλάδα με-

γάλη πρωταγωνίστρια ήταν

η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσι-

κου με τον Lazzarone, που

ήταν μεγάλη νικήτρια στις

δύο σημαντικές κατηγο-

ρίες, Α2 και Α3 ύψους

1.40μ και 1.45μ. αντίστοιχα.

Πανελλήνιοι Αγώνες 

Ιππικής Δεξιοτεχνίας 

«Εθνική Τράπεζα» 
Οι τελευταίοι Εθνικοί αγώνες της χρονιάς και αυτοί που

θα κλείσουν την αυλαία του αγωνιστικού προγράμματος

της ιππασίας για το 2009 είναι οι «Εθνική Τράπεζα» 62οι

Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππασίας. Για το άθλημα της Ιππικής

Δεξιοτεχνίας οι Πανελλήνιοι αγώνες θα πραγματοποιη-

θούν αυτό το τριήμερο, 27 – 29 Νοεμβρίου στις εγκατα-

στάσεις του Ιππικού Ομίλου Βαρυμπόμπης, ενώ για το

άθλημα της Υπερπήδησης Εμποδίων θα ακολουθήσουν,

δύο εβδομάδες αργότερα, (10 - 13 Δεκεμβρίου) στον Ιπ-

πικό Όμιλο Mega Sports στη Δεκέλεια. 

Στους αγώνες θα λάβουν μέρος ιππείς και αμαζόνες από

όλη την Ελλάδα, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το

κοινό. Και φέτος η Ελληνική Ιππασία θα δώσει Χριστου-

γεννιάτικο χρώμα στους  αγώνες, καθώς οι αγώνες είναι

πολύ κοντά στις γιορτές και τα Χριστούγεννα. 

Στην Ιππική Δεξιοτεχνία θα αναδειχθούν οι Πανελληνιο-

νίκες Ενηλίκων, Εφήβων και Παίδων και οι Πολυνίκες σε

όλα τα επίσημα αγωνίσματα των αγώνων, που έγιναν κα-

τά τη διάρκεια της χρονιάς.  

Θρίαμβος στο ομαδικό

πρωτάθλημα νεανίδων

του  Αρη Βούλας!

Οι αθλήτριες επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Αρη Βού-

λας, Στέλλα Πατεράκη (Στ τάξη Δημοτικού), Ιφιγένεια

Ισαμπάλογλου (Ε’ τάξη Δημ.) και Ελλη Φίσερ (Γ’ Τάξη

Δημ.) πέρασαν στην τελική φάση του Πανελλήνιου

ομαδικού πρωταθλήματος Νεανίδων που περιλαμβάνει

αθλήτριες μέχρι και την Γ’ τάξη Λυκείου!

Αποδίδοντας υπέροχο πινγκ-πονγκ κέρδισαν με 3-0 το

Ρουφ 80, 3-2 τον Α.Ο . Διονύσου και έχασαν με 3-1 από

τον Φοίνικα Αγίας Σοφίας. Από τον όμιλο περνούσαν

δύο ομάδες στην τελική φάση και έτσι η ομάδα του Αρη

2006 πέρασε δεύτερη.

Η άλλη ομάδα του Γ.Σ. Αρη Βούλας χωρίς τη συμμετο-

χή της αθλήτριας Φιλίας Εμίρη (λόγω ασθενείας) πέρα-

σε επίσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος κά-

νοντας υγιεινό περίπατο.

Με τη συμμετοχή των αθλητριών Εμίρη (έπαιζε μόνο σε

ένα παιχνίδι) Νίνου, Κουτσουπάκη και Στραϊτούρη κέρ-

δισαν με 3-0 τον ΠΟΚ Εσπερο, 3-1 τον ΑΟΣ Τελαμώνα

και 3-0 τον Α.Ο. Καρέα.

Οι αντρικές ομάδες και των δύο Συλλόγων δεν κατά-

φεραν να περάσουν στην τελική φάση αφού ο Γ.Σ.

Αρης Βούλας κέρδισε με 3-2 τον ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου και

έχασε με 3-2 από τον Πανελλήνιο Γ.Σ. και επίσης με 3-

2 από την ΜΑΚΑΜΠΗ.

Στους αγώνες αυτούς ο αθλητής του Αρη Δημήτρης

Σταθουλόπουλος έκανε μόνο νίκες απέναντι σε όλους

τους αντιπάλους του, ενώ το διπλό Περράκης – Φρα-

γκισκάτος νίκησε τους αντιπάλους τους στον αγώνα με

τον Ταύρο και έτσι ο Αρης κέρδισε τον αγώνα αυτόν.

Οι αθλητές του ΑΟ Αρη 2006 κέρδισαν με 3-1 τον ΑΟ

Χανίων, άνευ αγώνα τον Α.Ο. Ν. Φαλήρου και έχασαν

με 3-1 από το Ηράκλειο.

Αήττητος ο αθλητής Σκουτέρης και με πολύ καλές εμ-

φανίσεις οι Τσαπόγας, Γενεράλης και Λυκούδης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περικοπές δαπανών

Οι αναγκαίες προσαρμογές του αθλητικού έργου, στη δη-

μοσιονομική κατάσταση της χώρας, οι οποίες αυτή τη

στιγμή μελετώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

εντατικά, αρχίζουν από τον ίδιον τον Γ.Γ.Α Παναγιώτη

Μπιτσαξή.

Με απόφασή του επιστρέφονται, στην αρμόδια αρχή, τα πέ-

ντε από τα επτά αυτοκίνητα, που έχουν διατεθεί για τις με-

τακινήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΓΓΑ. Τα δύο αυτο-

κίνητα που θα παραμείνουν θα χρησιμοποιούνται, μόνο, για

τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσιακές μετακινήσεις. Ο

ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού θα μετακινείται με το

ιδιωτικό του αυτοκίνητο, όπως έκανε μέχρι τώρα.

Με εντολή του Γ.Γ.Α. τα κονδύλια δημοσίων σχέσεων, που

είναι στη διάθεσή του, καταργούνται, και οι σχετικοί πόροι

θα προστεθούν στα κονδύλια για τα Προγράμματα Μαζι-

κού Αθλητισμού. 

Όπως όλοι αντιλαμβάνονται, οι παραπάνω πρώτες απο-

φάσεις έχουν σημειολογικό και όχι ουσιαστικό χαρακτή-

ρα. Σηματοδοτούν απλώς, στο πλαίσιο της γενικότερης

κυβερνητικής πολιτικής, την απαραίτητη ανάγκη να κά-

νουμε τα ίδια, ή και περισσότερα, με λιγότερα χρήματα,

και να νοιαζόμαστε για κάθε ευρώ του φορολογούμενου

πολίτη.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

ΣΥΝΑΣΠΙΜΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η πρωτοφανής σύλληψη και δίωξη προπονητών,

Ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών –

αθλητών της πάλης μετά από μήνυση της διοίκη-

σης της ομοσπονδίας τους(!), επειδή διεκδίκησαν

με ειρηνικό τρόπο τα δικαιώματά τους, αποδεικνύ-

ει ακόμα μια φορά την βαθιά κρίση και νοσηρότητα

που κυριαρχεί στον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο

σε αγωνιστικό αλλά κυρίως σε «διοικητικό» επίπε-

δο.

Οι απαράδεκτες αυτές εξελίξεις αναδεικνύουν με

δραματικό τρόπο την επικαιρότητα των προτάσε-

ων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για εκδημοκρατι-

σμό, διαφάνεια και χρηστή διαχείριση των οργά-

νων διοίκησης του ελληνικού αθλητισμού.

‘’ΑΘΛΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ’’

Ημερίδα στο Γέρακα

Ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δή-

μου διοργανώνουν την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα

18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γέρακα (Κλει-

τάρχου & Αριστείδου), ημερίδα ενημέρωσης με θέμα

«Άθληση, διατροφή και οικογένεια». 
Μετά το άνοιγμα της εκδήλωσης και τους χαιρετισμούς,

ξεκινούν οι ομιλίες: 

18.00: «Η Κολύμβηση και τα οφέλη της σαν διασκέδαση
και σαν υγιής  και ασφαλής αθλητική δραστηριότητα»,
ομιλητής ο Χριστόδουλος Χούμας, Καθηγητής, Μέλος

Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κολύμβησης Τ.Ε.Φ.Α.Α. Παν/μίου Αθηνών, Τεχνικός

Σύμβουλος Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) 

19.00: «Ο ρόλος της οικογένειας στην εξέλιξη των νε-
αρών αθλητών», ομιλήτρια η Μαρία Ψυχουντάκη, Επίκ.

Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Αθλητικής Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθη-

νών

20.00: «Διατροφή νεαρών Αθλητών: Μύθοι και Πραγμα-
τικότητα», ομιλητής ο Γεώργιος Νάσσης, Dr Εργοφυσιολο-

γίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν/μίου Αθηνών, Τομέας Αθλητιατρικής

και Βιολογίας της Άσκησης

Η θεματολογία της ημερίδας εστιάζεται σε τρεις βασικές ενό-

τητες. Η πρώτη αφορά την άθληση ως θετική στάση ζωής και

τον ουσιαστικό ρόλο της άσκησης ως μέσο διασκέδασης. Η δεύ-

τερη ενότητα αναφέρεται στον καταλυτικό ρόλο της οικογένει-

ας στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

των νεαρών αθλητών και την αλληλεπίδραση τους με το σύνο-

λο της ομάδας, ως καθοριστικό κριτήριο που οριοθετεί τις κα-

τάλληλες συνθήκες για τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης ει-

κόνας των νέων αθλητών. Η ημερίδα ολοκληρώνεται με την τρί-

τη ενότητα, που αφορά στη διατροφή ως βασικό θεμέλιο της

σωματικής απόδοσης, δίνοντας έμφαση στην πληροφόρηση και

ενημέρωση που απαιτείται από πλευράς των νέων αθλητών.

Κυπελλούχοι Ελλάδας 
Παπαγεωργίου & ΦούνταΙΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.815,13 € + 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ:  ΣΑΤΑ

Αρ. Πρωτ.: 21292/26-11-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμέ-

νες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ

των οποίων τα 4.932,42 € είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2009

ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2)

μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

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

των έξι (6) μηνών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 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 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



24 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Σε μια εντυπωσιακή πράγματι προεκλο-

γική συγκέντρωση, στο Divani Apollon

Palace, ο Γρηγόρης Κωνστατέλλος πα-

ρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του

Συνδυασμού “Βούλα, πόλη για να ζεις”
και των δύο τρίτων των υποψηφίων συμ-

βούλων του.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος Αντιδήμαρ-

χος Διοίκησης και Οικονομικών ήδη στο

Δήμο Βούλας με εντυπωσιακότερο επί-

τευγμά του την κυκλοφοριακή ρύθμιση

του κέντρου της πόλης, είχε ανακοινώ-

σει απ’ τις αρχές της χρονιάς την υπο-

ψηφιότητά του ως Δημάρχου Βούλας,

για τις προσεχείς δημοτικές Εκλογές

του 2010.

Δημοτικός Σύμβουλος επί δημαρχίας

Αποστολάτου 90-94 ακολούθησε το συν-

δυασμό του νυν Δημάρχου Γ. Μάντεση

από το 1998 μέχρι και σήμερα που ο συν-

δυασμός αυτός διασπάται, αφού ο μεν

Μάντεσης αποχωρεί, τη δε δημαρχία

διεκδικούν δύο στελέχη του συνδυα-

σμού του. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας

Κάσδαγλης, που συγκεντρώνει γύρω του

την πλειονότητα των παλιών δημοτικών

συμβούλων και ο Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλλος που ευαγγελίζεται, όπως έδει-

ξε, και η παρουσίαση του Συνδυασμού,

“νέο αίμαι”.

Στις βασικές του αρχές όπως διατυπώθη-

καν, είναι να διατηρηθεί η φυσιογνωμία

της Βούλας ως περιοχή κατοικίας, ανα-

πτύσσοντας παράλληλα τις υποδομές

που απαιτούνται για μια σύγχρονη λει-

τουργική πόλη, γι’ αυτό και τόνισε ότι θα

προωθήσει την ψήφιση Πολεοδομικού

Σχεδίου Πόλης, με τη γνώση της επιστή-

μης, που άλλοι επιμένουν να το κρύβουν

κάτω από το χαλί.

Αυτοκριτική και μάθημα

Τη συγκέντρωσή του χαιρέτισε πρώ-

τος ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, ο οποί-

ος δήλωσε ότι θα παρευρίσκεται σε

όσους τον καλούν και συμβούλευσε

τον υποψήφιο Δήμαρχο, να μη χάνει

την ψυχραιμία του ομολογώντας πως

“όσες φορές έχασα την ψυχραιμία μου
έκανα λάθη”.

(Σ.Σ.: μήπως η παρουσία, οι παραινέ-

σεις και οι ευχές του Μάντεση ήταν αι-

τία για την αποχή της μερίδας Κάσδα-

γλη από το Δ.Σ. της επομένης ημέρας;)

Ευχές έστειλαν πολλοί πολιτικοί· ορι-

σμένοι των οποίων μάλλον κακό του

κάνουν.

Εξώ από τη δημοσιογραφική δεοντο-

λογία θα κάνω κι εγώ μια παραίνεση

στο Γρηγόρη επειδή διαθέτει το χάρι-

σμα ν’ ακούει: Να προσέχει να μη φορ-
τώνει το “αεροπλάνο” μονόπαντα...

Κ. Βενετσάνος

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού

Οι πρώτοι υποψήφιοι που ανακοινώθη-

καν κατά αλφαβητική σειρά είναι: 

Δημήτρης Αναστόπουλος τραπεζικός

υπάλληλος, Αρβανιτάκη Μαίρη, συνταξι-

ούχος Δημοσίου, Βαμβασάκης Δημοσθέ-

νης επιχειρηματίας και αντιδήμαρχος, Βέρ-

γος Πάνος σύμβουλος καινοτομίας, Γιαν-

νοπούλου-Μαραγκουδάκη Εύα καθηγήτρια

Γαλλικών, Ζερβός Φίλιππος πιλότος, Καγε-

ώργης Γρηγόρης χρηματοοικονομικός σύμ-

βουλος, Καστάνης Δημήτρης ιδιωτ. υπάλ-

ληλος, Κορρές Νεκτάριος ιατρός ορθοπε-

δικός, Κουράκος Βασίλης φυσικοθεραπευ-

τής, Κυριακού Ηρακλής Επιχειρηματίας,

Κωνσταντινίδης Γιάννης σύμβουλος πω-

λήσεων, Μακεδόνας Κώστας μουσικός,

Μαλτέζος Δημήτρης Εκδότης, Παπαβραμί-

δης Κώστας επιχειρηματίας, Ράπτης Δη-

μήτρης-Μάριος ηλεκτρονικός μηχανικός,

Σαρικλής Μιχάλης επιχειρηματίας, π. Αντι-

πρόεδρος στο Δ.Σ. Βούλας, Στεργιόπου-

λος Δημήτρης στέλεχος ΕΛΤΑ, Συμεωνί-

δου Λίνα, εργοθεραπεύτρια, Χατζηστεφά-

νου Φιλάρετος ηλεκτρολόγος εγκαταστά-

σεων και Χατζηφώτη Πόπη δασκάλα, π.

δημοτική σύμβουλος.

Ο Δήμος Καλυβίων συνεχίζει και φέτος για τρίτη

χρονιά την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το

Νοέμβριο του 2007 για την αποκατάσταση του φυ-

σικού περιβάλλοντος στις καμένες εκτάσεις του

Πάνειου Όρους και την αναδάσωση της πληγείσας

περιοχής. 

Με δεδομένη την επιτυχία που είχε μέχρι σήμερα η

πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Καλυβίων πριν

τρία χρόνια, προχωρά και το φετινό χειμώνα, σε συ-

νεργασία και πάλι με τον Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό

ΣΚΑΪ, στη διοργάνωση μιας ακόμα μεγάλης εκστρα-

τείας αναδάσωσης που ξεκινά την Κυριακή 6 Δε-

κεμβρίου 2009 και ώρα 10 π.μ. Σημείο συνάντησης

έχει οριστεί το Δημαρχείο Καλυβίων. 

Από το Δημαρχείο οι εθελοντές και οι ομάδες που

θα προσέλθουν, θα οδηγούνται με λεωφορεία του

Δήμου στις τέσσερις προκαθορισμένες περιοχές

όπου θα πραγματοποιηθεί η δενδροφύτευση. 

Συνολικά πρόκειται να φυτευτούν 15.000 δέντρα

που θα ξαναδώσουν ζωή στο δάσος. 

Εντυπωσιακή απογείωση
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου ώρα 10 π.μ.

Αναδάσωση στο Πάνειο Όρος για τρίτη χρονιά


