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Χωρίς περίσκεψιν…
…χωρίς αιδώ
Υπέγραψαν και ψήφισαν
το ΜΝΗΜΟΝΙΟ
κτίζοντας μεγάλα και υψηλά
τριγύρω μου τείχη
Α, όταν έκτιζαν τα τείχη
Πώς να μην προσέξω!...
…Αλλά δεν άκουσα ποτέ
Κρότον κτιστών ή ήχον
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν…
…Και μου την φέρανε προσυνενοημένα και μπαμπέσικα, για να θυμηθούμε και τον Καβάφη, παραλλάζοντάς τον ελαφρά.
Τώρα να δούμε πώς μπορούμε να
γκρεμίσουμε τα τείχη. Πώς ν’ απελευθερώσουμε την Ελλάδα και
τους άλλους λαούς, γι’ ακόμη μια
φορά, από την ύπουλη και δόλια
ιδιότυπη κατοχή – ναι ΚΑΤΟΧΗ –
των «αγορών» και των οργάνων
του Κώστα τους – Δ.Ν.Τ. , Ε.Κ.Τ., και ΕυρωπαϊΒενετσάνου κή Επιτροπή.
Για το «πώς» μπαίνω κατευθείαν στην πρόταση
και μετά θα αιτιολογήσω τους «σκληρούς» χαρακτηρισμούς μου για την ενεστώσα ΚΑΤΟΧΗ.
Το καπιταλιστικό σύστημα έχει κι αυτό ειδοποιές
ποιοτικές διαβαθμίσεις.
Αυτό δεν το έχει καταλάβει ή δεν το έχει αξιολογήσει δεόντως το ΚΚΕ και οι εκτός εισαγωγικών,
σοσιαλιστές.
Συνέχεια στη σελ. 2

Παρουσίαση έργου
Προοπτική νίκης
του
Δημάρχου
Γέρακα

Αθανάσιου
Ζούτσου
Απολογισμός ενός έργου τεσσάρων ετών, εξελίχθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Γέρακα, από τον δήμαρχο Θανάση Ζούτσο. Πολύς ο κόσμος στην αίθουσα και μακρύς ο λόγος
του Δημάρχου, αφού αναφέρθηκε σε όλες τις γειτονιές της πόλης και για έργα που έγιναν και που βρίσκονται σε εξέλιξη.
“Εχουμε ολοκληρώσει το 100% των προγραμματικών μας δεσμεύσεων και προβαίνουμε σε ορισμένες επιπλέον παρεμβάσεις”, γράφει στο σχετικό έντυπό του ο Δήμαρχος και δηλώνει έτοιμος για τον ενοποιημένο νέο Δήμο Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα, Παλλήνη).

Σελ. 13

Σαμαράς: Διέξοδος απ’ το φαύλο κύκλο της ύφεσης... σελ.24
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ

Αριστείδης Γκίκας

Μια αξέχαστη παράσταση
με τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ
“Δηλώνουμε παρών”

Σελίδα 3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
“Μαζί βάζουμε
Σελ. 15

Ανέδειξε η “Αναγέννηση”

τους στόχους”
Σελίδα 15

ο νέος υποψήφιος
Δήμαρχος Κορωπίου
Γόνος οικογένειας με προσφορά στο Κορωπί,
ακολουθώντας τα χνάρια της επιταγής προσφοράς, που του εμφύσησε η οικογένεια,
μπαίνει στο στίβο της διεκδίκησης του Δήμου, μέσα από την “Αναγέννηση”. Σελ. 12
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Χωρίς περίσκεψιν …χωρίς αιδώ

υπέγραψαν και ψήφισαν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Άλλο είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο, άλλο το εμπορικό και άλλο το χρηματοπιστωτικό. Είναι αδιανόητο λογικά και δεοντολογικά η Mercedes International με κεφάλαια κοντά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η SIEMENS – ασχέτως σκανδάλων – με
600 εκατομμύρια κεφάλαιο, να κερδίζουν 2,63% και 2,5% αντίστοιχα, αλλά και ο κολοσσός της αντίπερα πλευράς του Ατλαντικού η G.M. 3,786%1 και οι «αγορές» να εισπράττουν τοκογλυφικό κέρδος 6,7%, ακόμα και 4,5% ή «μόνο» 3%, έστω.
Κι αυτές τις διακυμάνσεις αισχροκέρδειας να τις επιτυγχάνουν
με μοχλό τους «οίκους αξιολόγησης» που μόνον ως «οίκους
ανοχής» της ληστρικής κερδοφορίας του τοκογλυφικού κεφαλαίου θα τις χαρακτήριζα και ως εργαλείο διάλυσης των κρατών2 και της εθνικής τους κυριαρχίας, χάριν του υπερεθνικού
τοκογλυφικού, μη παραγωγικού και ληστρικού κεφαλαίου.
Βέβαια οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα πετύχαιναν τους στόχους
τους αν δεν έβρισκαν πρόθυμους και δημιουργημένους προς
τούτο «ρεαλιστές» πολιτικούς εφιάλτες. Αν δεν έβρισκαν κυβερνήσεις και κοινοβούλια Kουίσλιγκς. Μόνο εμπόδιο, οι αντιδράσεις των λαών που προσπαθούν να τις ελέγξουν με κατασταλτικούς μηχανισμούς, τρομοκράτηση και «έξυπνη» προπαγάνδα.
Ας επανέλθουμε στο συσχετισμό κερδοφορίας βιομηχανικού
κεφαλαίου και χρηματοπιστωτικού – τοκογλυφικού κεφαλαίου.
Ο βιομήχανος κεφαλαιούχος, επενδύει κεφάλαια σε μηχανικό
εξοπλισμό παραγωγής και λειτουργίας, χτίζει εγκαταστάσεις,
προσλαμβάνει προσωπικό, κάνει έρευνα αγοράς για αγορά
πρώτων υλών και μεταφορές υλών και προϊόντων, ανιχνεύει και
δημιουργεί πελατεία, διαφημίζεται, πουλάει και... προσδοκά
ένα 2,5 ή 3%, άντε και 4%, αλλά και την πιθανότατη ζημία, την
οποία προσπαθεί με σωστή οργάνωση και μάρκετινγκ ν’ αποφύγει, όχι πάντοτε επιτυχώς.
Αυτά ο βιομήχανος, απλά - απλά.
Ο τοκογλύφος τι κάνει; Έχει το κεφάλαιο – δεν μας ενδιαφέρει, στο παρόν, πώς – ψάχνει για αδύναμα και διεφθαρμένα
κράτη, με ανίκανη και διεφθαρμένη ή φοβισμένη «ηγεσία» και
φροντίζει, στην προηγμένη παρούσα φάση, με διάφορους μηχανισμούς, να τα δημιουργεί. Στη συνέχεια δανείζει στέρφο
χρήμα – το χρήμα από μόνο του δεν παράγει τίποτα – και στη
συνέχεια εισπράττει τα διπλάσια και τα τριπλάσια κέρδη απ’
ότι ο βιομήχανος παραγωγός αγαθών. (Αφήνω την πρωτογενή
παραγωγή των αγροτικών κυρίως προϊόντων, για άλλη φορά,
χωρίς να ξεχνάμε βεβαίως ότι απ’ αυτήν τρεφόμαστε).
Πού οδηγεί ο παραπάνω συσχετισμός;
Στην πρόταση: Στην αναθεώρηση και τροποποίηση της συνθήκης της Λισσαβόνας, των άρθρων εκείνων που εξασφαλίζουν
και θεσμοθετούν την ασυδοσία της αγοράς.
Αντί να επιβάλλουν οι «αγορές» το ύψος των μισθών και των
συντάξεων, το ύψος της αποστράγγισης των εργαζομένων και
γενικά των παραγωγών, μέσω των φορολογικών μέτρων και μηχανισμών.
Αντί να εξευτελίζουν οι «αγορές», δηλαδή οι «άκαρποι» τοκογλύφοι, τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τα κράτη επιβάλλοντας τους «αγορανομικό» έλεγχο στους μισθούς και στα
κέρδη των παραγωγών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλει αγορανομία στο δανεισμό προς τα κράτη, με ανώτατο όριο
το 2%. (Πώς να το κάνουμε κα Μέρκελ; Δεν γίνεται η Ντόιτσε
Bank να κερδίζει ποσοστιαία τα υπερδιπλάσια απ’ ότι κερδίζει η
Mercedes).
Αν δεν τους αρέσει, οι διάφοροι Σκρουτζ ας τα βάλουν τα λε-

φτά τους όπου θέλουν. Να δούμε τι γέννημα, τόκο «γεννάει» το
αδρανές κεφάλαιο.
Κι επειδή αυτοί μπορούν ν’ αντέξουν αρκετά, χάνοντας βεβαίως, ενώ τα κράτη πιέζονται και βιάζονται να δανειστούν, υπάρχει και η δυνατότητα φορολόγησης αδρανούς κεφαλαίου. Αυτό το είχε πει και το ‘χε γράψει, για παρεμφερή τομέα - την
αδρανή γη - ο Ανδρέας Παπανδρέου προδικτατορικά.
Τα κράτη έχουν εξ’ ορισμού τη δύναμη επιβολής του δικαίου
κοινού συμφέροντος. Όχι οι οποιοιδήποτε ιδιώτες που αποκτούν τη δύναμη αυτή εξ’ υφαρπαγής με τον εκμαυλισμό, την
εξαγορά και τον έλεγχο αδύναμων και ενδοτικών πολιτικών
που ικανοποιούνται στο ρόλο της μαριονέτας!

Το Μνημόνιο – Συνθηκολόγηση παράδοσης
Κι έρχομαι στις οφειλόμενες εξηγήσεις για τους «σκληρούς»
χαρακτηρισμούς, που έκανα στην αρχή, περί δόλιας ιδιότυπης
ΚΑΤΟΧΗΣ κλπ.
Δεν γνωρίζω πόσοι πολίτες έκαναν τον κόπο να διαβάσουν το
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής με τα
παραρτήματά του προκειμένου να μας δανείσουν με δόσεις μέχρι το 2014, 110 δισεκατομμύρια ευρώ – αλλά είμαι πεπεισμένος(;) ότι οι Υπουργοί και οι βουλευτές που το ψήφισαν, το μελέτησαν και δεν ντράπηκαν(;).
Το Μνημόνιο είναι ΜΝΗΜΕΙΟ αυταρχισμού σκληρότητας και περιφρόνησης των πολιτειακών θεσμών. Αποτελεί μέγιστη προσβολή, για τις διακεκριμένες εξουσίες του κράτους, του Συντάγματος, του Λαού και της εθνικής κυριαρχίας. Αυτά που
έλεγε η τότε Πρόεδρος της Βουλής Ψαρούδα-Μπενάκη στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, για απώλεια της εθνικής κυριαρχίας
και άλλες μορφές διακυβέρνησης.
Αυτά που επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο και
ανέλαβε να εφαρμόσει.

Είμαστε Κράτος κατεχόμενο

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

――――――――――
1. Οικονομικά στοιχεία από τους ισολογισμούς χρήσης 2009.
2. Όπως την αναλύει ο απολογητής της παγκοσμιοποίησης και της «διάλυσης
των κρατών» Ρόμπερτ Κούπερ, στο ομώνυμο βιβλίο του. Ο κύριος αυτός που
ήταν και σύμβουλος του Τόνυ Μπλερ, για ν’ αποζημιωθεί για τη θεωρητική του
στήριξη στην παγκοσμιοποίηση, είναι διευθυντής της αμυντικής και εξωτερικής
πολιτικής της Ε.Ε. (ήταν τουλάχιστον μέχρι το έτος 2005).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η Γαλλική Επανάσταση του 1789
Σελ. 8

γ. κορναράκης

Απο-γραμμένοι κι εκβιασμένοι
Σελ. 9

Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι
Σελ. 9

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο
Σελ. 6
Δίλοφο

Ανοιχτή εκδήλωση της
Χρ. Χριστοφάκη
ΟΤΕ -Conn-έξω

Ρυθμίσεις
φοιτητών

Σελ. 7
Σελ. 10

μετεγγραφής
Σελ. 16

Στο αυτόφορο ξανά
η Νικολέττα Καπερώνη
Εκτοπίζονται οι ΟΤΑ

Σελ. 7
Σελ. 17

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Δεν κατάλαβα στ’ αλήθεια πώς υποδουλωθήκαμε ανεπαισθήτως, χωρίς αντίσταση της κυβέρνησης, χωρίς αιδώ.
Ποιο έπος, σε ποιες μάχες, ποιο Ρούπελ… «Χουν και
ύδωρ» έδωσαν στους κατακτητές τοκογλύφους, χωρίς περίσκεψιν και ανεπαισθήτως.

Γρ. Ρώντας

Το Μνημόνιο αυτό, ως προς τους όρους και την αυταρχική διατύπωση (δεν διαφέρει σε τίποτα από το έγγραφο συνθηκολόγησης ενός ηττημένου κράτους. Σαν αυτό που υπέγραψε το
1941 ο στρατηγός Τσολάκογλου και τον έκαναν οι Γερμανοί
πρώτο κατοχικό πρωθυπουργό – όργανο των στρατευμάτων
κατοχής. Τηρουμένων των αναλογιών και των περιστάσεων, είναι ταυτόσημο.
Δυο-τρεις αναφορές-φράσεις του Μνημονίου για τον νοήμονα,
ευαίσθητο και καλόπιστο αναγνώστη αρκούν:
«Οι “αρχές” δεσμεύονται (πέραν των όρων και δεσμεύσεων του
μνημονίου) να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ε.Κ.Τ. και το Δ.Ν.Τ. για την υιοθέτηση πολιτικών που δεν συνάδουν με αυτό το μνημόνιο. Θα τους παρέχουν επίσης όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες (παράρτημα 1).
Κι αφού απαριθμεί ένα – ένα τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση (καθ’ υπαγόρευση και διαταγή της «ανωτάτης αρχής» της
τρόικας δηλαδή), και θέτει τους αγορανομικούς όρους για τη
μείωση των μισθών και των συντάξεων, την αύξηση του ΦΠΑ
κλπ. Διατυπώνει και τα εξής προσβλητικά για την εθνική κυριαρχία, το πολιτειακό καθεστώς και το κοινοβούλιο:
«…Το Κοινοβούλιο υιοθετεί […] ένα Νόμο…»
(1.ι περιπτ.7&8) πού ακούστηκε σε ελεύθερη χώρα, να διανοείται οποιοσδήποτε φορέας, να υπαγορεύσει στη Βουλή τι θα ψηφίσει!
Αυτό αποτελεί θρασύτατη προσβολή του Συντάγματος που ορίζει ότι οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του έθνους, των πολιτών
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και ψηφίζουν ελεύθερα σύμφωνα με τη συνείδησή τους.
Αυτό σημαίνει βάναυση κατάργηση του καθεστώτος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και το λέει και το ξαναλέει:
«Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει […] έναν νόμο…» (παράρτημα 2)
«Το Κοινοβούλιο εγκρίνει νομοθεσία… και ξανά και ξανά.
«Η Κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή μέτρα […]
Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα»…
Τέρμα, γιατί η υπερηφάνεια μου με εξωθεί να σκίσω το κατάπτυστο αυτό κείμενο, όχι για τα μέτρα που απαριθμεί – πολλά
των οποίων όφειλε να πάρει η κυβέρνηση από μόνη της – αλλά
για τον τρόπο και το ύφος της διατύπωσης.

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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σω τους πρόσωπα, μοντέλα και πρακτικές ξεπερασμένες.
Οι νέες δομές του Καλλικράτειου δήμου που δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση του δημότη,
είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν από πρόσωπα
που ούτε το παρελθόν τους, ούτε η αποτελεσματικότητά που επέδειξαν είτε στο παρόν είτε στο
παρελθόν, μπορούν να το εγγυηθούν.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλες και φίλοι,
Το βαρύ κλίμα που διαπερνά τη χώρα μας, εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που την
πλήττει και τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα
που καλούνται να σηκώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, επισκιάζουν δικαιολογημένα τις διεργασίες που συντελούνται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο «Καλλικράτης», δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον στις τοπικές κοινωνίες, που άλλαξε αμέσως τα μέχρι
σήμερα γνωστά και παραδοσιακά δεδομένα,
που ευνοούσαν πρακτικές και νοοτροπίες, που
αποδεδειγμένα οδήγησαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μεγάλα αδιέξοδα.

Γι’ αυτό το λόγο, η φιλοσοφία του «Καλλικράτη» ξεπερνά τα στενά τοπικά πλαίσια και δημιουργεί συνθήκες για την ανάδειξη νέων
προσωπικοτήτων, ανεξάρτητα του πληθυσμιακού μεγέθους των δήμων που συνενώνονται.
Με άλλα λόγια, η εφαρμογή του «Καλλικράτη»
επιδιώκει την ανατροπή των κατεστημένων,
από τα οποία τόσο υπέφεραν οι τοπικές κοινωνίες, αφού δε μιλά για συγχωνεύσεις δήμων, αλλά για ευρείες συνενώσεις που θα βοηθήσουν
στην απελευθέρωση νέων υγιών και ικανών δυνάμεων.
Ιδιαίτερα όμως στις σημερινές συνθήκες, η ίδια
η κοινωνία πρέπει να επιβάλλει να αναδειχθούν πρόσωπα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που έχουν να κάνουν με το ήθος, την εντιμότητα, τις γνώσεις, την ικανότητα στη διοίκηση και γενικότερα πρόσωπα που έχουν την
«έξωθεν καλή μαρτυρία».

Σήμερα με τις αλλαγές που επαγγέλλεται ο νέος
νόμος της Αυτοδιοίκησης, φαίνεται ότι υπάρ- Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξή μας παρακολουχουν οι προϋποθέσεις στις τοπικές κοινωνίες για θεί από κοντά τα δημοτικά δρώμενα, σέβεται
να κάνουν βήματα μπροστά και να αφήσουν πί- τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη,
συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες που συντε-

Δεσμευόμαστε για μια
πόλη αποκλειστικής κατοικίας
Αγαπητοί συνδημότες,

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας
κάνουμε γνωστές ορισμένες σκέψεις μας και
να διατρανώσουμε τη θέλησή μας για τον αγώνα που μας περιμένει μετά την ενοποίηση των
τριών πόλεων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Η πρόκληση είναι μεγάλη. Τα προβλήματα που
θα αντιμετωπίσουμε σημαντικά.
Το γνωρίζουμε και δε μας φοβίζει.
Μαθημένοι στους αγώνες είμαστε έτοιμοι να
δώσουμε άλλον ένα, νικηφόρο και αυτόν, όπως
τόσοι άλλοι. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε γιατί η ευκαιρία είναι μοναδική.

Οι τρεις πόλεις μας-στολίδια της Αττικής και,
γιατί όχι, όλης της Ελλάδας-θα εξακολουθήσουν να είναι στην πρωτοπορία, θα διατηρήσουν και θα βελτιώσουν όπου χρειάζεται την
ενιαία πλέον φυσιογνωμία τους και θα παραμείνουν αποκλειστικής κατοικίας. Αυτό είναι
αδιαπραγμάτευτο και το εγγυώμεθα με αίσθημα ευθύνης και βαθειά πίστη.

Πόλη αποκλειστικής κατοικίας
Για μας στη Δ.Α.Δ.Α, δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Αποτελεί δέσμευση αλλά και υποχρέωση
στον τόπο που μας γέννησε και μας ανάστησε,
μέριμνα και κληρονομιά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της αποκλειστικής κατοικίας που ισχύει και θα εξακολουθήσει να ισχύει, είναι πλήρως κατοχυρωμένο
και προϋποθέτει ρητά ότι στους οικοδομήσιμους χώρους όλου του νέου ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται χρήση μόνο κατοικίας. Το καθεστώς της αποκλειστικής κατοικίας είναι προνόμιο και δικαίωμα που επιτρέπει στην πόλη

λούνται και διαβουλεύεται σε προγραμματικό
πάντα πλαίσιο, με άλλες δημοτικές παρατάξεις
και προσωπικότητες.
Στόχος μας είναι να υπάρξουν οι απαραίτητες
και ιδανικότερες συγκλίσεις και συνεργασίες
στους δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
που θα μπορέσουν να οδηγήσουν το νέο δήμο σε
τροχιά του μέλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση όμως, δηλώνουμε παρόντες
και σε αυτές τις δημοτικές εκλογές και έτοιμοι
να αναλάβουμε το βάρος των ευθυνών που θα
μας εμπιστευτούν οι δημότες μας.

Δημήτρης Κυπριώτης

Στρατηγός ε.α
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης
Δήμου Βάρης

να διατηρεί τη φυσιογνωμία της και να εξασφαλίζει στους κατοίκους της μια ζωή ποιοτική, αλλά και στους επισκέπτες να απολαμβάνουν ευχάριστες ώρες.
Καμία κανονιστική πράξη ή απόφαση της κεντρικής διοίκησης δεν μπορεί να ανατρέψει το
συνταγματικά κατοχυρωμένο καθεστώς της
αποκλειστικής κατοικίας, χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ας το
έχουν υπ’ όψιν τους όσοι ενδεχομένως έχουν
άλλες σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού
τους. Εμείς πάντως-το επαναλαμβάνουμε για
μια ακόμη φορά-εγγυώμεθα απολύτως και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα
και τη φυσιογνωμία της Πόλης, όπως την προίκισε η φύση και τη διασφάλισε ο νομοθέτης.

Πόλη αποκλειστικής κατοικίας
Σας ευχαριστώ από καρδιάς και θα χαρώ να
έχω τις σκέψεις και τις προτάσεις σας για το
μελλοντικό μας Δήμο.

Άγγελος Αποστολάτος
Υποψήφιος Δήμαρχος

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΟ 2Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Πάνω από 100 καλλιτέχνες, και την παράσταση “Χωματερή στο Οβριόκαστρο; Αγαμοι θύται”
29, 30, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ & 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
«Το 2010 υποσχόμαστε ότι θα είμαστε
όλοι εδώ για το 2ο Φεστιβάλ Οβριοκάστρου δεν πρόκειται να περάσουν οι
μπουλντόζες και τα ΜΑΤ. Θα είναι εδώ
πάλι οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές, τα
νεανικά συγκροτήματα, οι φορείς της
Κερατέας». Έτσι υποσχέθηκαν οι διοργανωτές του 1ου Φεστιβάλ Οβριοκάστρου, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, ο Άλκης Κωνσταντόπουλος, ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού και η υπόσχεση
τηρείται.
Την Πέμπτη 29, την Παρασκευή 30, το
Σάββατο 31 Ιουλίου και την Κυριακή 1
Αυγούστου, διοργανώνεται το 2ο Φεστιβάλ Οβριοκάστρου Κερατέας με κεντρικό σύνθημα «ΤΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ» και την αφιλοκερδή
συμμετοχή 100 και πλέον καλλιτεχνών
επαγγελματιών ερασιτεχνών και άλλων
σε μια τετραήμερη γιορτή που καθιερώθηκε πλέον και είναι στις καρδιές όλων
των κατοίκων της περιοχής.
Μια γιορτή σ’ ένα εξαιρετικό χώρο της
φύσης όπου οι θεατές που θα πάρουν
μέρος συνδυάζουν το τερπνόν μετά του
ωφελίμου: Τα πολιτιστικά δρώμενα (συναυλίες, χορός, θέατρο, κιν/φος) και
συγχρόνως την αντίσταση κατά της
εγκατάστασης ΧΥΤΑ στον Αρχαιολογικό
χώρο του Οβριοκάστρου.
Το πρόγραμμα ξεκινάει κάθε βράδυ στις
8 μ.μ με ελεύθερη είσοδο και την Πέμπτη
29 Ιουλίου είναι η βραδιά των νέων συγκροτημάτων με την συμμετοχή 10 συγκροτημάτων (ροκ, χιπ-χοπ, κτλ.) από
την Αθήνα την Κερατέα και γειτονικούς
Δήμους. Την ίδια βραδιά θα υπάρχει και
Θέατρο δρόμου ενώ το πρόγραμμα πα-

γραφές Ταξιάρχη Χάνο, Μπέσσυ Μάλφα,
Αλκιβιάδη Κων/πουλο, Γιώργο Χατζή,
Θανάση Τσαουσέλη θα βρεθούν στην
σκηνή του Οβριοκάστρου.
Συμμετέχουν: Νίκος Ζούκας-μπουζούκι,
Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος πιάνο
ακορντεόν.
Το Σάββατο 31-7-2010 μια ορχήστρα νέων παιδιών της Κερατέας τραγουδάνε
στην αρχή του προγράμματος και στη
συνέχεια το Θεατρικό Εργαστήρι του
Δήμου Κερατέας «Θέσπις» παρουσιάζει
για 5η φορά το έργο του Αλεσάντρο Κασόνα «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» σε
σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη.
Την Κυριακή 1η Αυγούστου ξεκινούν το
πρόγραμμα χορευτικά συγκροτήματα
του Λυκείου Ελληνίδων Κερατέας και
του Λαογραφικού Ομίλου «Απόλλων Κερατέας»
Στη συνέχεια η συναυλία «Όλοι μαζί με
μια κιθάρα στο Οβριόκαστρο» που γίνεται για 3η χρονιά (έγινε για πρώτη φορά
τον Αύγουστο του 2008). Ήταν μια ιδέα
του συντονιστή του φεστιβάλ τραγουδοποιού Άλκη Κων/πουλου και ήταν η
αφορμή το 2009 να γίνει το 1ο Φεστιβάλ
Οβριοκάστρου.
Στην φετινή συναυλία δήλωσαν συμμετοχή οι: Σπύρος Γραμμένος, Στέλιος Δάβα-

ρουσιάζει ο Κουβανέζος καλλιτέχνης Mc
Τσούτσο h.a.s.
Την Παρασκευή 30 Ιουλίου, το πρόγραμμα ανοίγει ένα σύνολο της Δημοτικής
Φιλαρμονικής Κερατέας με την δ/νση Γ.
Οικονομάκη, ακολουθεί η προβολή του
ντοκιμαντέρ «Οβριόκαστρο» (παραγωγή

LOUISE BOURGEOIS
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φιλοξενεί, έως τις
12 Σεπτεμβρίου 2010, έκθεση με έργα της διεθνούς
φήμης καλλιτέχνιδας Louise Bourgeois.
Η παρουσίαση του έργου της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης επικεντρώνεται στη γνωστή σειρά έργων Personages
(Πρόσωπα). Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων γλυπτά με
σουρεαλιστική αναφορά και τοτεμική εμφάνιση, που σκαλίστηκαν την περίοδο 1947-1953, αρχικά σε ξύλο, για να αποδοθούν αργότερα σε μπρούντζο. Αυτά τα ανθρωποκεντρικά
έργα σχεδιάστηκαν για να παρουσιαστούν ως σύνολα κοινωνικών ομάδων από ιστάμενες μορφές, σε αντιδιαστολή
με οποιαδήποτε ιδέα πατριαρχικής ‘μνημειακότητας’. Τα συγκεκριμένα έργα μαζί με ορισμένα νεότερα κιονόσχημα
γλυπτά από ατσάλι και ύφασμα, αποτελούν σημαντική συνεισφορά στη γλυπτική του 20ού αι., καθώς αναμοχλεύουν
κεντρικά θέματα και εμμονές στο κοσμο-όραμα της καλλι-

2010 Δήμου Κερατέας-Νομαρχίας Αν.
Αττικής) και το πρόγραμμα κλείνει με την
μουσικοθεατρική παράσταση «Χωματερή στο Οβριόκαστρο; Άγαμοι Θύται».
Δύο από τα ιδρυτικά μέλη των «Άγαμων
Θυτών» Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Δημήτρης Σταρόβας μαζί με τις νέες μετεγ-

τέχνιδας.
Στην έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει
και το περίφημο γλυπτό Avenza Revisited II (1968-1969) που
εντάσσεται στη σειρά των “ανθρωπομορφικών” τοπίων, με
τις οποιεσδήποτε προεκτάσεις, εμπνευσμένο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την Avenza, την πλούσια σε μάρμαρο περιοχή της Καράρα στην Ιταλία, όπου η Bourgeois
επεξεργάστηκε την πέτρα.
Παρουσιάζονται στο σύνολο οχτώ αντιπροσωπευτικά γλυπτά έργα της Louise Bourgeois. Δύο ακόμα gouaches από τη
νεότερη σειρά ζωηρών, χρωματικά, ζωγραφικών έργων
αποκαλύπτουν την εμφατική ενασχόληση της δημιουργού
με τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης σεξουαλικότητας
και αναπαραγωγής.
Γεννημένη το 1911 στο Παρίσι, η Louise Bourgeois θεωρείται κορυφαία εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής δημιουργίας της μοντέρνας τέχνης. Ανταποκρίθηκε και επεξεργάστηκε στα έργα
της τα περισσότερα καλλιτεχνικά ρεύματα της πρωτοπορίας του
20ού αι. από την αφαίρεση ως τον ρεαλισμό. Έφυγε από τη ζωή
στις 31 Μαΐου 2010.

ρης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, Ευριπίδης Ζεμενίδης, Νίκος Ζουρνής, Βασιλική Καρακώστα,
Λαμπρινή Καρακώστα, Βαλέρια Κουρούπη,
Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Λεωνίδας
Μαριδάκης, Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, Νατάσα Μηνδρινού, Νάντια Μπουλέ, Νατάσα
Μποφίλιου, Νίκος Ξύδης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μύρωνας Στρατής, Ηλιάνα Τσαπατσάρη, Χατζηφραγκέτα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
H Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης έχει ξεκινήσει τις θερινές προβολές της που γίνονται κάθε Τετάρτη στις 9:00 μμ και 11:00 μμ στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης,
Άνω Ηλιούπολη, τηλ.210-9919818, 210-9941199,
210-9914732,
ιστοσελίδα:
www.klh.gr,
email:cineclubilioupolis@gmail.com)
Στην ιστοσελίδα της μπορείτε να παρακολουθείτε
τις αλλαγές των έργων. www.klh.gr,

ΕΒΔΟΜΗ

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις στη Βάρη
Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βάρης και του Πνευματικού Κέντρου της (ΠΚΔΒ). Το πρόγραμμα συνεχίζει:
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ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
23, 24 Ιουλίου, έναρξη: 9.30 μ.μ.
Κριστίνα Μπράνκο
Αφιέρωμα στην Αμάλια Ροντρίγκες

Chocolate Quintet
Κυριακή 18 Ιουλίου Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την ορχήστρα του. Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00
Δευτέρα 19 Ιουλίου Μουσική βραδιά στο Κόρμπι δίπλα στην παιδική χαρά, 21.00

Μαρία Ζοάο – Μάριο Λαγκίνια
Δύο σπουδαίες φωνές από διαφορετικές γενιές, που αναδεικνύουν το βάθος και την εσωτερική δύναμη της πορτογαλικής μουσικής συναντιούνται για δύο διπλές συναυλίες.

Είσοδος 15€. Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο Βάρης.
Εισιτήρια θα πωλούνται και την ημέρα της συναυλίας
στα ταμεία του σταδίου Βάρης.

Εκδηλώσεις στην Π. Φώκαια
Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας συνεχίζει τις πολιτιστικές
της εκδηλώσεις, στην παραλία της πόλης.
Μια δροσερή βόλτα στην παραλία, στα στημένα περίπτερα, μπορείτε να βρείτε από βιβλία, παιχνίδια έως μαλλί της
γριάς και ψημένο καλαμπόκι.
Ακόμη κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται προγραμματισμένες
εκδηλώσεις από την Κοινότητα όπως παρακάτω:
Σάββατο 17/7 Θέατρο λιμανιού: Χορευτική παράσταση με
το παράρτημα Λυκείου Ελληνίδων Π. Φώκαιας.
Κυριακή 18/7: Συνάντηση χορωδιών
Σάββατο 24/7: Χορευτική παράσταση από το συγκρότημα
του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Π. Φώκαιας
“Αγία Ειρήνη”.
Κυριακή 25/7 θέατρο λιμανιού: Μουσική παράσταση από
το μουσικό εργαστήρι του δημοτικού Σχολείου.

Σάββατο 31 Ιουλίου
Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη
Πρεβενιού “Ακούρδιστοι”, Παιδική χαρά Χέρωμα, 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
«Ο ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ»
Στο πέτρινο θεατράκι 300 θέσεων, έργο ιδιώτη κοντά
στις κατασκηνώσεις του Διονύσου Κερατέας, επέλεξε
το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου να παρουσιάσει την
παράσταση «Ο απελπισμένος σύζυγος» σε σκηνοθεσία
Λεωνίδα Βαρδαρού και ελεύθερη είσοδο.
Ο “Απελπισμένος σύζυγος” είναι το πρώτο έργο του Δημοσθένη Μισιτζή (1826-1911) και γράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1868. Είναι μια κοινωνικοπολιτική σάτιρα που διακωμωδεί τα ήθη της εποχής, με μεταφορά του κειμένου στην
εποχή μας. Το κείμενο χρησιμοποιείται σαν μέσο για να καυτηριάσει τις πρακτικές της σύγχρονης εξουσίας.
Οι αντιστοιχίες μεταξύ ρόλων και προσώπων αλλάζουν και ο
λόγος των Δημόφιλων και του Ιπποκράτη που προτάσσουν την
ολιγάρκεια και την αρετή έναντι της σπατάλης, τώρα δεν σηματοδοτεί παρά το δημαγωγικό λόγο της εξουσίας στην προσπάθεια να περιορίσει τα δικαιώματα της ανθρώπινης εργασίας.

Στην παράσταση παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί Πάνος Ξενάκης, Κωνσταντίνα Κούτσιου, Κώστας Τζουβάρας, Δέσποινα Πόγκα, Λεωνίδας Βαρδαρός, Γιάννης Νικολάου.
Τα σκηνικά είναι του Μπάμπη Δαραδήμου, τα κουστούμια της Μπέτυς Λυρίτη, η μουσική επιμέλεια του Γιάννη
Νικολάου, οι φωτισμοί του Ξενοφώντα Βαρδαρού, η κίνηση της Αγνής Παπαδέλη.
Η αναχώρηση του πούλμαν για το κοινό από το δημοτικό πάρκινγκ Κερατέας θα γίνει στις 8:30 το βράδυ
του Σαββάτου.

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
30 και 31 Ιουλίου
Εταιρεία Θεάτρου Χώρος

Ερωφίλη-Άσκηση 2 / 30 & 31
Γλέντι Ερωτόκριτος / 31

Σάββατο 24 Ιουλίου, 9μ.μ. Συναυλία

με Ελένη Τσαλιγοπούλου
– Δήμητρα Γαλάνη & Imam Baildi
Στάδιο Βάρης

με την

Κυριακή 1/8 θέατρο λιμανιού: ”Μια παράξενη ιστορία” θεατρική παράσταση, από την ομάδα “Ανοιχτά πανιά”.
Κυριακή 29/8: Θέατρο λιμανιού, 15 χρόνια προσφοράς
από το ΚΑΠΗ Κοινότητας Φώκαιας. Συμμετέχει η μικτή χορωδία του ΚΑΠΗ Καλυβίων.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Εξόρμηση στις παραλίες
για ενημέρωση H.I.V./Aids
O Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Δήμου
Αναβύσσου σε συνεργασία με τη M.K.O. PRAKSIS, πραγματοποιεί ημερίδα ενημέρωσης και πρόληψης για τον
H.I.V. με την Κινητή Μονάδα στις παραλίες της Αναβύσσου
την Πέμπτη 22/7 από τις 11.00 το πρωί έως και τις 5μ.μ.
Το εξειδικευμένο προσωπικό (γιατρός, κοιν. λειτουργός, ψυχολόγος) της μονάδας θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το H.I.V./AIDS ενώ θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να κάνει το γρήγορο
τεστ, με εξέταση σιέλου, για τον H.I.V. δωρεάν και
ανώνυμα. Η Κινητή Μονάδα είναι εξοπλισμένη, έτσι
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται συνεδρίες
συμβουλευτικής πριν και μετά το διαγνωστικό τεστ.

Σκηνοθεσία Σίμος Κακάλας
Επεξεργασία κειμένου Μαργαρίτα Κρανά
Ειδική Σύμβουλος – Φιλόλογος Ναταλία Δεληγιαννάκη
Σκηνικά – Κοστούμια Μάρθα Φωκά
Κίνηση Δημήτρης Σωτηρίου
Φωτισμοί Περικλής Μαθιέλλης
Παίζουν οι Σίμος Κακάλας, Δήμητρα Κούζα Έλενα Μαυρίδου, Γιάννος Περλέγκας, Χρήστος Σαπουντζής
Μουσικοί Κωστής Κυριτσάκης, Χρήστος Μπάρμπας, Γιάννης
Παπαδόπουλος, Χάρης Πορφυρίδης

Η πρωτοποριακή ομάδα Χώρος από τη Θεσσαλονίκη,
συμμετέχει φέτος στο Ελληνικό Φεστιβάλ με μία πρόταση που βασίζεται πάνω στα αριστουργήματα της κρητικής λογοτεχνίας και θυμίζει μεγάλη γιορτή. Η Ερωφίλη και ο Ερωτόκριτος, προσεγγίζονται με μία ανανεωτική ματιά από τους καλλιτέχνες της ομάδας, που στήνουν γλέντι στη Μικρή Επίδαυρο και προσκαλούν όποιον θέλει να συμμετάσχει.
Ερωφίλη - Άσκηση 2
Η δεύτερη προσέγγιση της Ερωφίλης ασχολείται με τη θεατρικότητα του κειμένου του Χορτάτση και κατά πόσο αυτή μπορεί
να έλκει στοιχεία από την κρητική παράδοση ιδιαίτερα όσον
αφορά στα ζητήματα εκφοράς του λόγου. Η πρώτη εκδοχή
της, Ερωφίλη - Άσκηση 1 παρουσιάστηκε στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2009 και ήταν μια προσπάθεια να ερμηνευτεί το κείμενο ρυθμικά και χορευτικά μέσα από το πρίσμα της κρητικής
παράδοσης. Στην Άσκηση 2 η ομάδα αποδομεί το κείμενο ακόμα περισσότερο ώστε να ξεπεράσει την άκαμπτη δομή του και
να ερευνήσει νέους, πιο τολμηρούς δρόμους στη σκηνοθεσία
και τη σκηνογραφία. Ο χορός, που έλειπε από την πρώτη εκδοχή, εδώ ενσωματώνεται και συντελεί στην μεγαλύτερη ευελιξία στις θεατρικές τεχνικές απεικόνισης και αφήγησης.

Γλέντι Ερωτόκριτος
Η Ερωφίλη – Άσκηση 2 θα παρουσιαστεί στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου για δύο βραδιές. Τη δεύτερη παράσταση θα
ακολουθήσει κρητικό γλέντι, στο οποίο θα ακουστεί ολόκληρος
ο Ερωτόκριτος, με έναν ξεχωριστό τρόπο. Η παράσταση θα είναι ανοιχτή στον οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει, είτε ως
τραγουδιστής είτε ως αφηγητής είτε ως οργανοπαίχτης. Αυτή
η διπλή παράσταση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 12 ώρες,
από το μεσημέρι έως το βράδυ, σε έναν μαραθώνιο με δεκαπεντασύλλαβους, τραγούδι, χορό, τσικουδιά και φαγητό. Ένα
γλέντι με αυτοσχέδιο χαρακτήρα, στο οποίο το κοινό θα μπορεί να προσέλθει οποιαδήποτε ώρα και να υπάρχει έτσι διαρκής ανανέωση των παραβρισκόμενων και κορύφωση του γλεντιού. Το κείμενο του Ερωτόκριτου θα προβάλλεται με προτζέκτορα, ώστε όλοι να μπορούν να τραγουδήσουν. Στο γλέντι θα
συμμετάσχουν και οι ηθοποιοί της ομάδας ως αφηγητές, αλλά
και κρητικοί σύλλογοι από την Αθήνα που θα αναλάβουν να καλύψουν τις παραδοσιακές γευστικές απαιτήσεις του γλεντιού,
να προετοιμάσουν και να παρασκευάσουν επιτόπου τους μεζέδες. Στο τέλος οι εναπομείναντες βραβεύονται με ειδικό ονομαστικό τίτλο που θα συνοδεύεται παράλληλα από ένα μπουκάλι τσικουδιά.
Τιμές εισιτηρίων
€ 30 (Ζώνη Α’)
€ 20 (Ζώνη Β’)
€ 10 (φοιτητικό, ΑΜΕΑ)
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Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Βάρης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δίλοφο Βάρης
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της
Βάρης (5/7) εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν στο Δίλοφο Βάρης. Τις ρυθμίσεις αυτές τις είχαν θέσει σε διαβούλευση για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, για 20 περίπου ημέρες, και
όπως ελέχθη δεν κατατέθηκε καμία
ένσταση. Ετσι την Δευτέρα (5/7) ψηφίστηκαν από το Δ.Σ.
Η πρόταση του μελετητή λοιπόν για
την κυκλοφορία στο Δίλοφο, η οποία
ψηφίστηκε και από την Δημαρχιακή
Επιτροπή περιλαμβάνει αναλυτικά:
― Οδός Πανός θα είναι πρωτεύουσα
συλλεκτήρια διπλής κατεύθυνσης,
από την οδό Λήμνου (φανάρι της
Βάρης - Κορωπίου), έως την οδό
Φολεγάνδρου. Στη συνέχεια από
την Παπανδρέου μέχρι την οδό Λήμνου και με κατεύθυνση προς τη
Λήμνου γίνεται μονής κατεύθυνσης. Ακόμη μονής κατεύθυνσης γίνεται από Αμοργού προς Καλύμνου
μέχρι Καλύμνου.
― Οδός Αμοργού συλλεκτήρια πρωτεύουσα οδός μονής κατεύθυνσης

από Δήλου προς Δραγατσανίου.
― Οδός Δήλου πρωτεύουσα συλλεκτήρια μονής κατεύθυνσης από
Δραγατσανίου μέχρι Αμοργού.

“Νηρηίδων” συνέχεια
Οι “Νηρηίδες” στο Καβούρι της Βουλιαγμένης, που αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο της ομώνυμης πόλης να τις γκρεμίσει, έχουν συνέχεια.
Είχαμε γράψει ότι πολλοί κάτοικοι και φορείς προσέφυγαν στην Περιφέρεια,
προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση αυτή.
Προσφυγή έχει κάνει ακόμη η Ηλέκτρα Τσιριγώτη και ο Σωτήρης Ελευθερίου,
πλην των Διον. Γεωργουλόπουλου, Νίκου Παπαϊωάννου, Γ. Σκουμπούρη που
είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο φύλλο μας.
Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη κρίνει ως κύριους λόγους προσφυγής,
1) ότι το εν λόγω κτήριο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Βουλιαγμένης, μελετήθηκε, επιβλέφθηκε και παρελήφθη από τις υπηρεσίες του
Δήμου και σήμερα είναι καθ’ όλα νόμιμο,
2) Το εν λόγω κτήριο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες
του Δήμου Βουλιαγμένης, αλλά και στα πλαίσια του νέου Καλλικράτειου
Δήμου (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης) για πολιτιστικές ή άλλες δημοτικές
δραστηριότητες και η κατεδάφισή του θα αποτελέσει πλήγμα για το Δήμο,
αφού δεν διαθέτει άλλα ελεύθερα κτήρια για ανάλογη χρήση και
3) Το εν λόγω κτήριο είναι πλήρως ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον χωρίς
να θίγει την αισθητική της περιοχής.

Η Περιφέρεια ενεργοποιήθηκε
Μετά το “βομβαρδισμό” των προσφυγών η Περιφέρεια ενεργοποιήθηκε και
διαβίβασε προς το Δήμο Βουλιαγμένης έγγραφο με ημερομηνία 30 Ιουνίου και
αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/οικ.10553, όπου ζητάει εντός 5 ημερών από την παραλαβή
του εγγράφου να αποστείλουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προσφυγές.

― Οδός Ζαλόγγου διπλής κατεύθυνσης από Λήμνου μέχρι Σάμου και
μονής κατεύθυνσης από Σάμου
προς Αμοργού.

― Οδός Κέας γίνεται κάθοδος από Ζαλόγγου μέχρι Πανός.
― Οδός Ικαρίας γίνεται άνοδος από
Πανός μέχρι Ζαλόγγου.
― Οδός Ιθάκης κάθοδος
― Οδός Λέρου κάθοδος
― Οδός Λήμνου άνοδος
― Οδός Θήρας άνοδος
― Οδός Πάρου άνοδος
― Οδός Ανάφης κάθοδος
― Οδός Σκοπέλου άνοδος
― Οδός Λέσβου κάθοδος
― Οδός Σάμου κάθοδος
― Οδός Καρπάθου άνοδος
― Οδος Καλύμνου κάθοδος
― Οδός Γραβιάς μονής κατεύθυνσης
από Αμοργού προς Ικαρίας
― Οδός Σίφνου διπλής κατεύθυνσης
― Οδός Ταϋγέτου μονής κατεύθυνσης
προς Δραγατσανίου
― Οδός Μυκόνου διπλής κατεύθυνσης
― Οδός Φολεγάνδρου διπλής κατεύθυνσης
― Οδός Σερίφου διπλής κατεύθυνσης
― Οδοί Σοφίας, Αγ. Αποστόλων, Πυθαγόρα και Ευνομίας πεζόδρομοι

Οδοποιΐα στη Λαθούριζα
Εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας
Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου Οδοποιΐα στη Λαθούριζα, με προσαυξήσεις λόγω αρχαίων και
ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα η μελέτη
του έργου της οδοποιΐας
στη Λαθούριζα συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και
προϋπολογίστηκε στα
996.369,40€ με Φ.Π.Α.,
το 2006.

Το έργο χρηματοδοτείται
100% από το Δήμο και
δημοπρατήθηκε από τη
Δημαρχιακή Επιτροπή
(Δ.Ε.) το 2006 (132/06).
Μειοδότης έχει αναδειχθεί η Ασφαλτοεμπορική
Α.Ε. με έκπτωση 31,32%
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε από τη
Δ.Ε. το 2007.
Η εργολαβική σύμβαση
υπογράφηκε
την

Επιχορηγήσεις αθλητικών
και άλλων Σωματείων
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης,
επιχορηγούνται τα αθλητικά σωματεία και Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης, με συνολικό ποσό
71.000€. Αναλυτικά:
ΝΑΟΒΒ
15.000€
Κυανούς Αστήρ Βάρης
25.000
Α.Ο. Αναγυρούς
25.000
Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης
5.000
Αθλητικός Κολυμβητηρικός Ομιλος
1.000

16/9/2008, 684.306,50€
με Φ.Π.Α.
Ο πρώτος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
(ΑΠΕ) εγκρίθηκε από το
Δ.Σ. το 2009. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου είναι 360 ημέρες.
Στο παρόν συμβούλιο
εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ
γιατί έπρεπε να διαμορφωθεί η τιμή λόγω της
αναθεώρησης του ΦΠΑ
από 19% σε 23%.
Ηδη το έργο έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε
ισοζύγιο δαπάνες - έργο.
Κατά την εκτίμηση όμως
προβλέπεται αύξηση δαπάνης λόγω αύξησης του
ΦΠΑ αυξημένη κατά
88.734,00€ σε σχέση με
το αρχικό ποσόν.
Ακόμη προβλέπεται δαπάνη
αρχαιολογίας
80.000, αφού προέκυψαν
απρόβλεπτες εργασίες
λόγω αρχαίων που βρέθηκαν.
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Προεκλογική ανοιχτή συζήτηση
με κομματικό μανδύα
της Χριστοφάκη στη Σαρωνίδα
Την περασμένη Δευτέρα, η υποψήφια δήμαρχος Σαρωνικού πλέον (Καλύβια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Π. Φώκαια) Χριστίνα Χριστοφάκη-Παγκάλου, πραγματοποίησε
προεκλογική ανοιχτή συζήτηση
με θέμα την “Ανάπτυξη των συγκοινωνιών στο νέο Δήμο Σαρωνικού”. Η εκδήλωση έγινε στο ανοιχτό θέατρο της Παλαιάς Φώκαιας,
στην παραλία.
Στο πάνελ ο Κακουλίδης, η Χρ.
Χριστοφάκη, ο Ι. Αγγελόπουλος
και ο Ν. Κουτσόγιωργας.
Συντόνιζε ο Κακουλίδης, ο οποίος
έπαιξε αρκετά καλά “μπάλα”, με
το μανατζάρισμα της υποψηφίας.
Ηταν μια καθαρά προεκλογική συνάντηση με πεντακάθαρο κομματικό μανδύα, αφού ο μεν Ι. Αγγελόπουλος (οικονομολόγος, συγκοινωνιολόγος) είναι μέλος του
Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ, ο δε Ν. Κουτσόγιωργας (νομικός) άρτι τοποθετηθείς ως μέλος Δ.Σ. του ΟΑΣΑ.
Επίσης ο δήμαρχος Λαυρίου στο
πάνελ, μίλησε για τους Δήμους
που πιθανόν να ενοποιηθούν,
όπως πολλοί ήθελαν και οι 8(!).

του τοπίου της περιοχής, που από
εξοχική έγινε αστική περιοχή.

Ο Δήμος Αναβύσσου
πήρε πίσω την απόφαση
για την καντίνα
Με νέα απόφασή της η Δ.Ε. μπροστά στην γενική κατακραυγή, προφανώς, ακύρωσε την αρχική απόφασή
της ( 28/6) να δώσει άδεια λειτουργίας στην καντίνα
στο Μαύρο Λιθάρι (έχουμε γράψει γι’ αυτήν).
Σε μια διαδικασία προ ημερησίας, με την απειλή της
εξώδικης διαμαρτυρίας της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης, που ζητούσε την ανάκληση της απόφασης, η
Δ.Ε. παρά τις αντιρρήσεις του Δημάρχου Σ. Γκέραλη,
συζήτησε το θέμα και ανακάλεσε την απόφασή.
Ως αιτία της ανάκλησης τα μέλη της Δ.Ε. προέβαλαν
την άγνοια των εγγράφων που αφορούσαν τον χαρακτηρισμό του αναψυκτηρίου ως αυθαίρετου και το πρωτόκολλο κατεδάφισης.

Ενιαίος Μητροπολιτικός
Φορέας Συγκοινωνιών
Αττικής
“Οι αστικές συγκοινωνίες δεν
μπορούν να αντιμετωπίζονται
αποσπασματικά”, είπε, γι’ αυτό
έγινε σύσκεψη με τα μέλη του
ΟΑΣΑ και του ΚΤΕΛ. Μίλησε για
δύο κυκλικές κυκλοφοριακές

Ξανά η Καπερώνη,
στο αυτόφορο

κής”, λέγοντας ότι “θα τ’ ακούσατε από τον κ. Υπουργό αλλά και
από τον κ. Ρέππα”.
“Στόχος οι συντονισμένες - σχεδιασμένες συγκοινωνίες. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα συγκοινωνίας
συνολικά για όλη την Αττική δεν
μπορεί να γίνει κάτι”, τόνισε.

“Μακριά από κάθε
κομματική σκοπιμότητα”!

«Χωρίς πρόγραμμα δεν έχεις πολιτικό στίγμα και χωρίς πολιτικό
στίγμα δεν έχεις τίποτα», είπε ο
Δ. Λουκάς γιατί το «40% παίζει ο
δήμαρχος, γύρω στο 30 οι σύμβουλοι και το υπόλοιπο το καθορίζει το πρόγραμμα!»
Ετσι την επιβράβευσε που μοίραζε στο κόσμο εκείνη την ώρα το
πρόγραμμά της για την ανάπτυξη
των συγκοινωνιών.
Ο Αγγελόπουλος εξέθεσε στοιχεία για τις ελλείψεις των συγκοινωνιών, για την κακή εικόνα των
“φορτωμένων” από κυκλοφορία
δρόμων και τόνισε την αλλαγή

Δικαιώθηκε η Καπερώνη

γραμμές, μία αριστερόστροφη και
μία δεξιόστροφη. Μπορώ να πω
ότι επικεντρώθηκε στο θέμα.
Ο Ν. Κουτσόγιωργας (δεν γνωρίζω αν το όνομα παραπέμπει), μίλησε ωσάν να βρισκόταν μπροστά
σε ένα ακροατήριο κυβερνητικό,
όπου εξηγούσε το πρόγραμμά του
για τις συγκοινωνίες.
“Θα έχετε ακούσει αυτές τις ημέρες ότι κάνουμε προσπάθεια να
μειώσουμε τα ελλείματα. Σ’ αυτή
την προσπάθεια βρήκαμε αρωγό
την κα Χριστοφάκη”, τόνισε και
προανήγγειλε “Ενιαίο Μητροπολιτικό Φορέα Συγκοινωνιών Αττι-

Την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουμε
με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κατέληξε ο Ν. Κουτσόγιωργος, και έως τις αρχές Νομεμβρίου θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου του
Ενιαίου Μητροπολιτικού Φορέα
Συγκοινωνιών Αττικής. Μακριά
από κάθε κομματική σκοπιμότητα!

Να γελάσουμε
ή να προβληματιστούμε!
Για κάποιο χρόνο, την εκδήλωση
παρακολούθησαν και ο πρόεδρος
Μανώλης Τσαλικίδης και ο Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέραλης.
Αννα Μπουζιάνη

Μια νύχτα στα υπόγεια του Αστυνομικού Τμήματος
Βουλιαγμένης πέρασε η Νικολέττα Καπερώνη, υποψήφια για το νέο Δήμο Σαρωνικού.
Αιτία για άλλη μια φορά οι ημέρες και έργα της Δημοτικής Αρχής Αναβύσσου.
Συγκεκριμένα την περασμένη Τετάρτη, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αναβύσσου ματαιώθηκε με «τεχνητό offsite», αφού δεν παραβρέθηκε η πλειοψηφία, για προφανείς λόγους, αφού
έπρεπε να αποφασιστεί η τύχη των καντινών της παραλίας, που τόσα έχουν γραφτεί και στον τοπικό αλλά και
στον ημερήσιο τύπο.
Λίγο πριν τη λήξη της μη συνεδρίασης λόγω απαρτίας,
όπως μας ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία, η Νικολέττα Καπερώνη, μπήκε στην αίθουσα γνωστός επιχειρηματίας συνοδευόμενος από φουσκωτούς φωνάζοντας και βρίζοντας την ίδια με ακατανόμαστες φράσεις.
Η συνεδρίαση λύθηκε, και οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν έξω πλέον στο δρόμο, μεταξύ της Καπερώνη και
του Προέδρου Α. Κωνσταντέλλου, με αποτέλεσμα η Ν.
Καπερώνη να προσφύγει στο Τμήμα μαζί με πολίτες για
να υποβάλει μήνυση στον με τη διαδικασία του αυτόφορου.
Περίμενε ότι θα συλληφθεί ο μηνυθείς αλλά εις μάτην.
Σε επικοινωνία της – πάντα κατά τα λεγόμενά της – με
το Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσσου γιατί δεν συλλαμβάνεται (αφού κινδυνεύει η ζωή της), της απάντησαν ότι
δεν διαθέτουν περιπολικό. Το ίδιο και την επομένη.
Ετσι η Καπερώνη επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα
για να υποβάλλει γραπτή διαμαρτυρία, όπου κρατήθηκε
από τα αστυνομικά όργανα για εξύβριση Αστυνομικού
οργάνου. Οπως μας ενημέρωσε είχε πάει μόνη της…
Μετέπειτα οδηγήθηκε στα Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης, από όπου και μας τηλεφώνησε λέγοντάς μας ότι
βρίσκεται σε υπόγεια κρατητήρια!! (υπάρχουν ακόμη
υπόγεια κρατητήρια και δη στη Βουλιαγμένη;)
Ολη η ιστορία θυμίζει θέατρο παραλόγου ή καφκική
ιστορία…
Την ώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές, η Ν. Καπερώνη, περνάει από αυτόφορο. Τα νεότερα στο επόμενο
φύλλο…
Α.Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ποδοσφαιρικό τερέν
Λέγαμε εδώ και χρόνια ότι η πολιτική απαξιώνεται, ότι ο
κόσμος απογοητεύεται με τους αιρετούς που καλούνται
να τους εκπροσωπήσουν στη Βουλή, ότι η πολιτική ποδοσφαιροποιείται, ότι οι πολίτες γίνονται οπαδοί και όχι
υπεύθυνοι, ενημερωμένοι, μετέχοντες στα κοινά πολίτες.
Τώρα επιβεβαιωθήκαμε περίτρανα, πέραν όλων των άλλων, αφού ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος
Κωνσταντόπουλος έγινε πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
Ολέ...

Εχουν τα γένια, έχουν και τα χτένια
Στον ορυμαγδό της κοινωνικής παραλυσίας που έχει περιέλθει στο λαό, με τις περικοπές, τις στερήσεις, τις καταργήσεις στοιχειωδών κανόνων επιβίωσης, έρχονται
προκλητικά κάποια νούμερα και ταρακουνάνε.

Ενώ οδεύουμε σε μία εξαθλίωση, χωρίς υγεία και συντάξεις, οι αιρετοί μας, αυτοί που εμείς ψηφίζουμε να μας εκπροσωπήσουν, αλλά και οι σφουγγοκολάριοι που τους περιτριγυρίζουν έχουν τις υψηλότερες αμοιβές και τις καλύτερες παροχές. Εις υγείαν των κορόιδων, δηλαδή.

Αντιθέσεις - Παραβολές
Γενικός διευθυντής Βουλής (μετά από 38,5 χρόνια υπηρεσία) 5.169 €
Οι υπάλληλοι της ελληνικής Βουλής είναι 1.700, ενώ
ίσως να προσεγγίζουν τους 1.900, μετά τις προσλήψεις
των τελευταίων μηνών.
Ως την ώρα των αλλαγών που ανακοίνωσε αυτή την
εβδομάδα ο Α. Λοβέρδος, οι υπάλληλοι της Βουλής
έπαιρναν πλήρη σύνταξη στο 100% του μισθού τους.
Λίγο πριν βγουν στη σύνταξη οι υπάλληλοι της Βουλής
παίρνουν μία επιπλέον προσαύξηση του ήδη προσαυξημένου μισθού τους κατά 15%, ενώ από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής λαμβάνουν ένα εφάπαξ ίσο με
δύο μηνιαίους μισθούς για κάθε έτος ασφάλισης. Δηλαδή με 28.5 χρόνια υπηρεσίας υπηρεσίας, οι αποχωρούντες υπάλληλοι της Βουλής λαμβάνουν εφάπαξ ίσο με
58 μισθούς. Αν υπολογίσει κανείς τις συντάξιμες αποδοχές από 1.898 έως 2.540 ευρώ, τότε το εφάπαξ κυμαίνεται από 110.084 έως 147.320 ευρώ ανάλογα με την κα-

Η Γαλλική επανάσταση του 1789
Τα αποσιωπούμενα και παρελκόμενα
«Η επανάσταση δεν οφείλεται στους ανθρώπους, όπως και η παλίρροια δεν οφείλεται στα
κύματα. Η επανάσταση είναι μια πράξη που
οφείλεται στο άγνωστο. Η δύναμη ώθησης έρΒ. Ουγκώ
χεται από πάνω»
Η Γαλλική Επανάσταση εξελίχθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας 1789 -1799 και συγκεκριμένα τερματίστηκε με την επικράτηση του Ναπολέοντα. Από τότε όμως, ποτέ δεν έπαψε να είναι στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Σαν αίτιο
υπήρξε ένα προηγούμενο σαθρό καθεστώς, με
μια διακυβέρνηση απαράδεκτη, με νόμους που
αποτελούσαν το νομικό στήριγμα της κατεστημένης τάξης.
Οι επαναστατικές ιδέες, από μακρού είχαν προετοιμαστεί από τους Μοντεσκιέ, Ρουσώ, Βολταίρο και είχαν από πιο παλιά ειπωθεί, από τους
Ντεκάρτ και Σεν Τομά, όταν ξεσήκωναν τον κόσμο για τη βασιλεία του ατόμου και την αποτίναξη παντός δεσμού με τις αρχές του Μεσαίωνα.
Η Γενική Συνέλευση του Μαΐου του 1789, ήταν
η ημέρα της έναρξης της κοινωνικής ανατροπής. Η Τρίτη τάξη* των 600 περίπου αντιπροσώπων, που απαρτιζόταν κατά βάση από αστούς
διανοουμένους απαιτεί την αλλαγή των πάντων.
Γρήγορα η συνέλευση μετονομάζεται σε Εθνική
και μια νέα εξουσία, ανεξάρτητη από το βασιλιά, αρχίζει να αναδύεται. Η Νέα Εξουσία συγκατοικεί με τον βασιλιά για 42 μήνες, αλλά αυτή η συγκατοίκηση αποδεικνύεται αιματηρή,
λόγω και της επικρατούσας φτώχειας και εξαθλίωσης.
Οι γυναίκες του Παρισιού, με μια μεγάλη πορεία απόγνωσης προς το παλάτι, εξωθούν το

βασιλιά να αυτομολήσει με την οικογένειά του
και κατά τη διαφυγή του ο ίδιος να συλληφθεί.
Ο Λουδοβίκος είναι ο διστακτικός, ο αδύναμος,
το μηδενικό. Η Μαρία Αντουανέττα, είναι το κορίτσι που έχει δεν έχει ακόμα συμπληρώσει τα
είκοσί του χρόνια, όταν ξαφνικά ξεφεύγει από
την ανεμελιά της μετριότητας και εξελίσσεται
σε μια δυναμική έκπτωτη βασίλισσα, που απαιτεί το “όλα ή τίποτα”. Πράγμα ολέθριο, που αργότερα θα την οδηγήσει στη λαιμητόμο, θύμα
εξιλαστήριο όλων των δεινών της Γαλλίας. Ο
βασιλιάς προσπαθεί να δραπετεύσει για να ηγηθεί αντι-κινήματος, αλλά συλλαμβάνεται και
οδηγείται στη θανάτωση. Προηγουμένως ο Σαιν
Ζυστ, του έχει καταλογίσει εκείνο το ιστορικό
«Κρίνεται ένοχος και εγκληματίας και μόνο εκ
του γεγονότος ότι είναι βασιλιάς».
Συνηγορεί και ο Ροβεσπιέρος και οι δυό μαζί
υποστηρίζουν πως πρέπει να επακολουθήσει
θανατική καταδίκη, χωρίς καν το δικαίωμα εισαγωγής σε δίκη και απολογία. Ο Μαρά επιμένει στη διεξαγωγή της δίκης για την διαπαιδαγώγηση του λαού, σε ένα παραδειγματικό διασυρμό. Προσάγεται τελικά σε δίκη, με τέλος
προδιαγεγραμμένο. «Αναζητώ μεταξύ σας δικαστές», θα αναφωνήσει στη διαδικασία της δίκης, ο συνήγορός του, Ντε Σεζ «αλλά δεν βρίσκω παρά μόνο κατηγόρους».
Τελικά ο Λουδοβίκος αποκεφαλίζεται αναφωνώντας «Λαέ πεθαίνω αθώος», ενώ το πλήθος όχλος αλαλάζει από ευτυχία και εθνική έπαρση.
Μέσα σε 14 μήνες εκτελούνται επισήμως 17.000
Γάλλοι και ο Δαντών δηλώνει στο Επαναστατικό
Δικαστήριο: «Άς είμαστε τρομεροί εμείς, για να
μη χρειαστεί να γίνει τρομερός ο λαός».
Στην πραγματικότητα η υποταγή των μεγάλων

τηγορία του υπαλλήλου.
Η αποζημίωση του Ελληνα βουλευτή είναι 5.700€
Οι βουλευτές παίρνουν 270€ ανά συνεδρίαση, έχουν
ατέλεια τηλεφωνικών συνδέσεων έως 13.500€ ετησίως,
λογαριασμό κινητού έως 250€ τον μήνα, εξοπλισμό γραφείου έως 5.500€ ανάλογα με την παλαιότητα του βουλευτή, επίδομα ξενοδοχείου ή δεύτερης κατοικίας
1.000€ τον μήνα, έξοδα κίνησης από 450 έως 1.000€ για
οργάνωση γραφείου από 1.200 έως 1.500€, αυτοκίνητο
Leasing με οδηγό. Εχουν έναν επιστημονικό συνεργάτη
πλήρους απασχόλησης κάθε βουλευτής, τέσσερις συνεργάτες από δημόσιες υπηρεσίες που μισθοδοτούνται
από τη Βουλή.

Και δύο συντάξεις!
Με νόμο του 2008 δεν τέθηκε κανένας περιορισμός στην
ταυτόχρονη πληρωμή της βουλευτικής σύνταξης με άλλη
σύνταξη που παίρνουν. Έτσι οι πρώην βουλευτές θα εξακολουθήσουν να παίρνουν δύο τουλάχιστον κύριες συντάξεις, σε αντίθεση με όλους τους άλλους ασφαλισμένους.
Φυσικά εξακολουθεί να συνυπολογίζεται «ταυτόχρονα» ο
συντάξιμος χρόνος και από περισσότερους του ενός φορείς.

τρομοκρατών της εξουσίας, δεν ήταν τίποτα άλλο από υποταγή στα κελεύσματα και στο ανεξέλεγκτο πάθος ενός λαού, που ζητούσε ισότητα και τιμωρία.
Στέκομαι για λίγο στην ισότητα. Κάθε επαναστατικό κίνημα, εκτός από παρελκόμενα έχει
και αποσιωπούμενα.
Στη Γαλλική Επανάσταση, οι γυναίκες και τα
ακτιβιστικά φεμινιστικά κινήματα γνώρισαν τον
διωγμό και την απαξίωση του φύλου, όταν ζητούσαν δικαίωμα ψήφου, όταν επιζητούσαν, ο
σύζυγος να παύσει επιτέλους να είναι ο κύριος
του προσώπου, της προίκας και των δικαιωμάτων της γυναίκας. Ακόμα να προστατεύεται ο
γάμος και η πατρότητα του τέκνου άγαμης μητέρας και ο άνδρας, όταν και οσάκις θέλει να
ξεφορτωθεί τη γυναίκα του, να μη μπορεί να
την κλείνει σε μοναστήρι, να καταργηθεί το ατιμώρητο και νόμιμο συζυγικό ξυλοκόπημα. Τις
δημοκρατικές αυτές, υπέρ της γυναίκας θέσεις,
θέλησε να τις περάσει ο επαναστάτης βουλευτής Κοντορσέ στη νομοθετική συνέλευση,
όπως μαζί και την κατάργηση της θανατικής
ποινής. Τελικά γι’ αυτές του τις ιδέες, συνελήφθη, φυλακίστηκε και βρέθηκε αιφνίδια νεκρός
στο κελί του κατά τα ειωθότα.
Η Μαρί Ζαν Φλωμπέρ, γνωστή και ως Μανόν,
φανατική επαναστάτρια και φεμινίστρια κατέληξε και αυτή στη λαιμητόμο για την ιδεολογία
της, για τους υπέρ της γυναίκας αγώνες της,
για των έλεγχο που έκανε στα στραβά της επανάστασης.
Η Ολυμπία Ντε Γκούζ, δεν ήταν αριστοκράτισσα, δεν ανήκε σε κανένα κόμμα, αλλά ήταν
ακτιβίστρια στο φεμινιστικό κίνημα που υποστήριζε την αναγνώριση της πατρότητας σε μια
εποχή που η κοινωνία καταλόγιζε ευθύνες και
ενοχές μόνο στη γυναίκα. Αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλες γυναίκες την 3η Νοεμβρίου του
1793.
Η Μαρί Ανν Σαρλότ ντε Κορνταί ντ Άρμόν, όταν
μαχαίρωσε στο μπάνιο τον Μαρά (επειδή τον
θεωρούσε υπαίτιο της επαναστατικής εξαθλίωσης) καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Το αποκομένο κεφάλι της, το αλαλάζον πλήθος το άρπαξε και άρχισε να το ραπίζει, το δε ακέφαλο
πια σώμα της παραδόθηκε στον εξευτελισμο
για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παρθένα. Στο νο-

Στοιχεία από Καθημερινή

σοκομείο της Σαριτέ, ο ονομαστός ζωγράφος
της επανάστασης Ντάβιντ και ο Σαμπώ πρώην
καπουτσίνος, διερεύνησαν τα αποκρυφα μέρη
της και αποφάνθηκαν προς απογοήτευση του
όχλου ότι όντως ήταν παρθένα. Ο μόνος που
έμεινε ικανοποιημένος ήταν ο μαρκήσιος ντε
Σαντ, ο οποίος σε δήλωσή του, είπε πως «ο
βάρβαρος φονιάς του Μαρά, ήταν το ερμαφρόδιτο τέρας που είχε ξεράσει η κόλαση».
Και προχωρώ στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων
του ανθρώπου. Τα μέλη της συντακτικής συνέλευσης του 1789, που έθεταν τις βάσεις της
σύγχρονης Γαλλίας, δεν θεώρησαν ότι έπρεπε
να καταργήσουν τη “μαύρη” δουλεία που ήταν
μέρος του γαλλικού πλούτου. Συνεννοήθηκαν
με τα μέλη της Αμερικανικής Εθνοσυνέλευσης,
που είχε λάβει χώρα το 1787 στη Φιλαδέλφεια
και είχε υπογράψει τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και πήραν την απάντηση” «Η
δουλεία των μαύρων δεν μπορεί να καταργηθεί.
Ο μαύρος αποτελεί παραγωγικό εμπόρευμα».
Και οι επαναστάτες Γάλλοι, πάλι συμφώνησαν
και αυτό συνεψήφισαν.
Παρ’ όλες αυτές τις “αποσιωπημένες” παραγράφους και τις παρελκόμενες συμπεριφορές, η
Γαλλία κατάφερε, εκτός από επαναστάσεις να
δημιουργήσει και ιδέες που είχαν παγκόσμια
απήχηση και αποτέλεσαν οικουμενικό ορόσημο.
΄Εγραψε το όνομά της στο λεξιλόγιο του “εθνικισμού”, όπως γράφει ο Ερικ Χομπσπάουμ. Ηταν
μια αστική επανάσταση, που από τους κόλπους
της Τρίτης Τάξης του 1789, θα γεννηθεί η νέα
Αριστοκρατία της Ναπολεόντειας περιόδου, για
να αναφωνήσει ο Φλωμπέρ: «Δηλαδή το όνειρο της Δημοκρατίας, ήταν όλο και όλο να ανέβει ο εργάτης στο επίπεδο του αστού, του εκμεταλλευτή αστού». Εσείς τι λέτε: Έτσι δεν
συμβαίνει πάντα;
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Οι κοινωνικές τάξεις ήταν τρείς: των Ευγενών, των Κληρικών, η Τρίτη Τάξη που ήταν ο λοιπός λαός, μαζί και οι διανοούμενοι.
Βοηθήματα
1) Περιοδικό Νέα Εστία: 1989 “Από την Γαλλική Επανάσταση”, Αφιέρωμα
2) “Γαλλική επανάσταση” Ιστορικά, Ελευθεροτυπίας τεύχ. 91
/ 2001
3) E .J. Hobsbawm “Η Εποχή των Επαναστάσεων”, Εκδ.
ΜΙΕΤ 2005

ΕΒΔΟΜΗ
Δεν είναι πιά στην εξουσία. Εφυγαν μέσα στην
γενική κατακραυγή, την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, που τους ψήφισε. Πήραν
μαζί τους και τα ψεύτικα συνθήματά τους για
την ανασυγκρότηση της χώρας και την πάταξη
της διαφθοράς, με σεμνότητα και ταπεινότητα,
αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια, που τους έκαναν πλουσιότερους, άνευ νομίμου αιτίας. Ρήμαξαν τα πάντα, όσα δεν πρόλαβαν να ρημάξουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και παράτησαν την Ελλάδα, όλοι τους μαζί, πράσινοι και γαλάζιοι, στο χείλος της καταστροφής! Μπορεί να μην ασχολήθηκα επί μακρόν μ’ αυτούς, γράφοντας, μια και η επικαιρότητα άλλα επέτασσε! Ομως δεν θέλουμε και
δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε. Αλλωστε
ούτε κι αυτοί, οι γαλάζιοι δαίμονες της συμφοράς, μας αφήνουν να το κάνουμε!
Σε πρόσφατο πόρισμα του σώματος ελεγκτών-επιθεωρητών δημοσίας διοίκησης, που
εξεδόθη επί διαχειριστικού ελέγχου στον
ΕΟΤ, διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες εισιτήρια
κοινωνικού τουρισμού είχαν εκδοθεί υπεράριθμα και κατά πάσαν πιθανότητα είχαν διατεθεί παρανόμως σε μη δικαιούχους. Κανείς
δεν γνωρίζει ποιοί έπαιρναν αυτά τα δελτία.
Φαίνεται απροσδιόριστος και ο αριθμός των
δικαιούχων και ο αριθμός εκείνων που τα
έπαιρναν λάθρα, με αποτέλεσμα να υποστεί
το δημόσιο ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, όπως
διαπιστώνει το προαναφερθέν πόρισμα.
«Τουρισμός για όλους» ή δελτία χωρίς καν
αρίθμηση, που στη συνέχεια τα πήγαιναν οι
δικαιούχοι προς είσπραξη. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον έλεγχο,
υπολογίζεται ότι η οικονομική επιβάρυνση,
που επήλθε από την έκδοση των επιπλέον εισιτηρίων, είναι δυνατόν να φθάσει στο πο-

Όχι, δεν πρόκειται για παλιά ταινία με τον Νίκο Ξανθόπουλο και την Μάρθα Βούρτση.
Στην ιλαροτραγωδία της ηλεκτρονικής απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρομαι. Όπου η σύμφυτη του ελληνικού κράτους
προχειρότητα, έστησε χορό με την σατραπική ιταμότητα των σοσιαλιστών κυβερνώντων
μας και κάπου εκεί είδαν τινές καχύποπτοι
και την δολιότητα να κόβει τις βόλτες της.
Τω καιρώ εκείνω, μηνί Ιουλίω του σωτηρίου
έτους 2010 μΧ., ή κατ’ άλλους του έτους 1
μ.Γ. (μετά Γιωργάκη), ο έπαρχος της Νέας
Ρώμης στην Ελλάδα, Γεώργιος-Τζέφρυ Παπανδρέου έδωσε διαταγή να απογραφούν οι
Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, όμως, με
την αποστολή στην κεντρική διοίκηση του καταλόγου των αμοιβομένων υπαλλήλων από
την κάθε υπηρεσία, με όλα τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία (Φ.Ε.Κ. προσλήψεως, ειδικότητα, οργανική θέση, μισθολογικό κλιμάκιο
κλπ...κλπ). Όχι, όχι τέτοιοι αναχρονισμοί! Η
προοδευτική εξουσία απέδειξε και σ’ αυτό το
θέμα ότι προτιμά την άμεση επαφή με τον πολίτη. (Πονάς πολίτη; Πονούν ορέ τα παλληκάρια;).
Έτσι, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος παρέλαβε
από την υπηρεσία του ένα έντυπο με τα απαιτούμενα στοιχεία και αφού θα το συμπλήρωνε, έπρεπε να το αποστείλει ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα της απογραφής. Χωρίς τη
δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των υπολογιστών της υπηρεσίας του. Είπαμε: αμεσότητα επαφής του υπηκόου με την εξουσία.
Έπρεπε, λοιπόν, ο υπόχρεος απογραφής να
κόψει τον λαιμό του για να βρει υπολογιστή
με σύνδεση στο διαδίκτυο. Διότι είναι εξωφρενικό να έχουμε έναν άρχοντα, λάτρη των
υπολογιστών και του διαδικτύου κι εσύ κοινέ
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΝΑΙ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΟΧΙ!
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική αναλύτρια
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

σόν των 3.680.000€, ενώ οι ήδη ανειλλημένες υποχρεώσεις του οργανισμού (ΕΟΤ) για
το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”, πιθανολογείται μετά βεβαιότητος, ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 17.000.000€. Επίσης διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των δελτίων, που είχαν ανατεθεί
προς εκτύπωση, σε ιδιωτική εταιρία, ήταν
27.000 κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι είχαν
εκτυπωθεί και δελτία με αύξοντα αριθμό από
27.001 έως 28.000. Τον έλεγχο διενήργησαν
τρείς γυναίκες επιθεωρήτριες με προισταμένη την κ. Μαργαρίτα Θωμαΐδου και αναμένονται και δύο ακόμη πορίσματα για την διαφημιστική δαπάνη του ΕΟΤ και τα οικονομικά
των Ολυμπιακών ακινήτων. Ο προηγηθείς μάλιστα, έλεγχος στα πεπραγμένα του ΕΟΤ
απεκάλυψε σκάνδαλο με αδήλωτα τιμολόγια,
ύψους άνω των 120 εκατομ. ευρώ, τα οποία
δεν είχαν καν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία του οργανισμού και αφορούν έξοδα διαφήμησης και δημοσίων σχέσεων.
Και δεν είναι μόνον αυτά! Μακάρι να ήταν!
Αλλα τρία πορίσματα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης έφεραν στο φως της δημοσιότητας παράνομες προεκλογικές προσλήψεις

σε τρείς διαφορετικές περιπτώσεις, ήτοι: 1)
στην εταιρία Αγροτικός Τουρισμός και ήπιες
μορφές Αναψυχής (ΑΓΡΟΤΗΜΑ ΑΕ), η οποία
είναι ανώνυμη εταιρία με σκοπό την προαγωγή του αγροτοτουρισμού. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι μισθοί και αποζημιώσεις δίνονταν
παράνομα. Οι προσλήψεις έγιναν εκτός
ΑΣΕΠ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας
έμεινε από 450.000 ευρώ, 18,68 ευρώ. 2) μέσα σε διάστημα μιάς εβδομάδος 39 προσλήψεις στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και 3) στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, άλλες 25 προσλήψεις, χωρίς να προηγηθεί προκήρυξη των θέσεων, ούτε και πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε καμιά από τις
ανωτέρω περιπτώσεις! Και βέβαια περιήλθε
στη γνώση μας και το σκάνδαλο της ΑΓΡΟΓΗΣ, όπου προσελήφθησαν προεκλογικώς,
σεμνά και ταπεινά, 269 άτομα, πολλά από τα
οποία, παιδιά και συγγενείς, υπουργών, βουλευτών και συνδικαλιστών της γαλάζιας απόχρωσης, χωρίς την τήρηση της απαιτούμενης
προδικασίας! Βλέπετε, αυτή ισχύει μόνον για
τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του κοσμάκη,
τον οποίον μονίμως γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους οι κυβερνήτες μας,

Απο-γραμμένοι κι εκβιασμένοι
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
χαχόλε να τολμάς ακόμα, καθυστερημένε, να
μην έχεις ίντερνετ. Έπρεπε να έχεις.
Από 1ης Ιουλίου έως και την 11η θα μπορούσαν οι πάντες να απογραφούν. Μετά θα απογράφονταν ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό
του Α.Φ.Μ. τους, με προθεσμία μίας μόνο
ημέρας για κάθε αριθμό από το 1 έως το 0.
Ποιός είπε ότι το ελληνικό κράτος δεν είναι
γρήγορο; Όταν θέλει, μπορεί να τρέξει με
απίστευτη ταχύτητα, όπως επίσης μπορεί να
κατρακυλήσει στο δυσθεώρητο βάθος αθλιότητας ενός κοινού εκβιαστή. Διότι ο άρχων
βγήκε στο χαζοκούτι και απείλησε ευ-θρασώς τους μέχρις αποδείξεως του εναντίου,
λαθρόβιους –πλην χιλιοφακελωμένους- δημοσίους υπαλλήλους: «όποιος δεν απογραφεί, δεν θα πληρωθεί». Έχει μιά μανία με τα
διλήμματα αυτό το παιδί. Θα θυμάστε, βέβαια
το προεκλογικό «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», που υλοποιήθηκε μετεκλογικά σε σοσιαλισμό με βαρβαρότητα και τα άλλα ποιηματάκια «ή αλλάζουμε, ή βουλιάζουμε», «ή μνημόνιο, ή χρεοκοπία», (ή πεθαίνετε, ή σας πεθαίνω).
Έσπευσαν πανικόβλητοι από την 1η κιόλας
του Ιουλίου ν’ απογραφούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Με μιά διαδικασία εξώφθαλμα παράνομη, αφού καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και με μεγάλο αριθμό
των υποχρεούμενων σε απογραφή, να απου-

σιάζουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Κι έβλεπες ανθρώπους αλλόφρονες να κατακλύζουν τα ιντερνετ-καφέ, τα λογιστικά γραφεία και τα σπίτια συγγενών και φίλων: «Να
χαρείς ότι αγαπάς Βαγγέλη μου, βοήθησέ με
να το στείλω, γιατί είπε ο ...(διαγράφεται μιά
λέξη) ότι όσοι δεν προλάβουν ν’ απογραφούν, δεν θα πληρωθούν». Εκεί, όμως, τους
περίμενε μιά οδυνηρή έκπληξη, τους δυστυχείς. Η apografi υπερφορτώθηκε και κατά την
διάλεκτο των χρηστών των Η/Υ ...»κράσαρε».
Καλά κρασιά, δηλαδή και το γκουβέρνο έβγαλε ντελάλη να ζητήσει συγνώμη για το πρόβλημα, αλλά και να τονίσει ότι οι προθεσμίες
δεν αλλάζουν, με την γνωστή, απειλητική
επωδό: «όσοι δεν απογραφούν, δεν θα πληρωθούν».
Νέος πανικός, αλλά κάπου είχε και το γούστο
του, να βλέπεις γνωστούς ψηφοφόρους του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τρέχουν πέρα δώθε τρελαμένοι
από αγωνία και να λούζουν με ακατονόμαστο
υβρεολόγιο την κυβέρνηση που είχαν ψηφίσει. Έφτασε και η 12η Ιουλίου, ημέρα απογραφής όσων το Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,
μπουκάρησαν κι όλοι οι άλλοι πριν καλά-καλά
ξημερώσει και «κράσαρε» πάλι η απογραφή,
κατεβάζοντας ρολά μέχρι τ’ απομεσήμερο
που ο καύσωνας έστειλε τους τρελαμένους
στις παραλίες.
Καλή απογραφή, λοιπόν συνέλληνες του Δη-

εντεύθεν και εντεύθεν, είτε γαλάζιοι είτε
πράσινοι! Το ίδιο και στην ΕΤΑ Α.Ε. (Ελληνικά Τουριστικά ακίνητα). Και να μη ξεχάσουμε
και το Ιδρυμα μεταναστευτικής Πολιτικής,
όπου άλλο πόρισμα διαπιστώνει, ότι την τελευταία διετία ξοδεύτηκαν πάνω από
650.000€ για ταξίδια! Ούτε και τους κουμπάρους! Θέλετε να σας αναφέρω κι άλλα; Δεν
φτάνουν ούτε τρείς σελίδες ακόμη. Των
σκανδάλων, ουκ έστιν αριθμός! Γιατί για το
μόνον που ενδιαφέρθησαν και φρόντισαν να
καλλιεργήσουν κατ’ εξοχήν, ήταν οι πελατειακές τους σχέσεις μεταξύ των ψηφοφόρων
τους και των ιδίων, αποβλέποντες αποκλειστικά στην επανεκλογή τους και τίποτε άλλο.
Ρουσφέτια, ρουσφέτια, ρουσφέτια! Λες και
το δημόσιο ήταν το δοβλέτι τους, όπου μπορούσαν να χαλούν όσα ήθελαν, για την δική
τους εξυπηρέτηση, αλλά και των βολεμένων
κολλητών τους! Αφησαν κληρονομιά, τεράστιες μαύρες τρύπες, για το μπάλωμα των
οποίων απαιτούνται κάθε μήνα χιλιάδες ευρώ
από τον κρατικό προυπολογισμό! Και για τις
οποίες σήμερα χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι περνούν ακόμη χειρότερες μέρες!
Πρωτοστατούντων φυσικά και των νύν, που
επίσης φρόντισαν με τον επάρατο Νόμο τους
περί ευθύνης υπουργών, να εξασφαλίσουν
τα δικά τους μετέπειτα και να χαρίσουν και
στους γαλάζιους εθνοσωτήρες την απαλλαγή και την άφεση! Ομως εμείς δεν θα σας χαρίσουμε τίποτε! Είστε γραμμένοι στη μνήμη
μας και στην καρδιά μας με τα μελανότερα
χρώματα! Και σας έχουμε ήδη καταδικάσει
με τον δικό μας Νόμο! Αυτόν του Λυντς, τον
έχετε ακουστά; Φροντίστε, λοιπόν να μη συναντηθούμε ποτέ! Μα ποτέ όμως! Για την δική σας ασφάλεια!

μοσίου. Οφείλετε άπαντες ν’ απογραφείτε
ευσυνείδητα, ούτως ώστε η κυβέρνησή μας
να γνωρίζει πόσους δημοσίους υπαλλήλους
απασχολεί το κράτος μας, διότι τώρα λέει ότι
δεν το γνωρίζει, αλλά –όπερ και σημαντικότερο- να μπορέσει και το Δ.Ν.Τ. ν’ αποφασίσει πόσους θα πετάξει στην ανεργία. Μέχρι
να μας εφοδιάσει το Υπουργείο Παιδείας με
το πράσινο βιβλιαράκι «Οι σκέψεις΄του Γιώργου», παρηγορηθείτε με την επίγνωση ότι
ζούμε σε μιά χώρα, όπου κάθε ημέρα όλο και
κάτι συμβαίνει. Ναι μεν πεινάμε και πονάμε,
αλλά δεν πλήττουμε βρε αδερφέ. Κάτι είναι
κι αυτό.
ΥΓ: Τελικά, σε όλους τους δημόσιους φορείς
ξεσπάθωσε η ενοχλητική στους ολετήρες
μας, ελληνική ψυχή. Στήθηκαν επιτροπές
υποστήριξης των πελαγωμένων συναδέλφων
με την συνδρομή των διοικητικών υπαλλήλων, που βοήθησαν χιλιάδες χιλιάδων να
απογραφούν μέσω των υπολογιστών της
υπηρεσίας τους. Να ‘ναι καλά. Σφύριξαν και
οι επικοινωνιολόγοι στους κυβερνητικούς ξερόλες ότι έχουν τσιτωθεί επικίνδυνα τα νεύρα του κόσμου με τις προθεσμίες, τις απειλές
και τα «κρασαρίσματα» κι έτσι ανακοινώθηκε
παράταση των προθεσμιών για όσους δεν
προλάβουν ν’ απογραφούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Μέσα σ’ όλον αυτό τον πανικό πέρασε σχεδόν στα μουλωχτά και η –κάθε άλλο παρά λιτοδίαιτη- αύξηση της κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα. Ψίχουλα, δηλαδή· κάτι δεκάδες εκατομμυριάκια ευρώ επιπλέον, προφανώς σε αναγνώριση του εθνοσωτήριου έργου τους και για μικρή ανακούφιση του πόνου που περνάνε μαζί μας.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

1ο βραβειο καινοτομίας της
Microsoft 2010, σε Έλλληνες
Οι φοιτητές Γιώργος Καρακατσιώτης και
Βαγγέλης Πτερνέας δημιούργησαν μια πλατφόρμα (Touring Machine), η οποία παράγει
αυτόματα εξατομικευμένες ξεναγήσεις, που
είναι πολύτιμοι αρωγοί στην διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Βασίζεται στην μηχανή παραγωγής φυσικής
γλώσσας NaturalOWL, που αναπτύχθηκε από
την Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συγκεκριμένα, συντάσσει περιγραφές οι
οποίες, αντί να είναι στατικά προαποτυπωμένες, συντίθενται δυναμικά βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χρήστη (ηλικία, ενδιαφέροντα, προσανατολισμός και τοποθεσία στο χώρο, ιστορικό περιήγησης).
Το σύστημα αποφεύγει την επανάληψη πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα, κάνοντας χρήση
συγκρίσεων μεταξύ των εκθεμάτων που παρουσιάζονται και των εκθεμάτων που έχουν
ήδη περιγραφεί, δίνεται μια αίσθηση συνέχειας και ζωντάνιας στην ξενάγηση. Οι περιγραφές μπορούν να παραχθούν αυτόματα σε
πολλές γλώσσες, ενώ η έκφρασή τους αλλά-

ζει ανάλογα με την ηλικία του χρήστη (π.χ. οι
προτάσεις για παιδιά είναι πιο απλές και πιο
σύντομες από τις αντίστοιχες για ενηλίκους).

Μόλις λίγο πριν κλείσω τη σελίδα μου, άκουσα ότι εξαγοράζεται
η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από την
Τράπεζα Πειραιώς με 700 εκατ. ευρώ. Θυμάστε τα 2 δισ. που είχε δώσει η κυβέρνηση στις τράπεζες;
Ακουσα επίσης ότι τα κόμματα έχουν πάρει μεγάλα δάνεια από
την Αγροτική και την Πειραιώς. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 96 εκατομμύρια ευρώ - η Ν.Δ. 105 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό με βάζει σε σκέψεις· βάζω και σε σας έναν προβληματισμό...

Έναν ξεναγό στο κινητό σας
Η πλατφόρμα υποστηρίζει δύο εφαρμογές:
Μία για σταθερούς υπολογιστές και μία για
κινητά τηλέφωνα. Η έκδοση για σταθερούς
υπολογιστές αναπαριστά τον τρισδιάστατο
χώρο της ξενάγησης, προσδίδοντας μία ρεαλιστική
περιήγηση
στον εικονικό κόσμο.
Για όσους προτιμούν να επισκέπτονται τον
ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, η έκδοση για κινητά τηλέφωνα αποτελεί τον ιδανικό συνοδό
στις περιπλανήσεις τους. Το κινητό αναλαμβάνει να τους ενημερώσει σχετικά με τα γύρω εκθέματα και να δημιουργήσει μία, μοναδική για τον κάθε επισκέπτη, διαδρομή προσαρμοσμένη στις προσωπικές επιλογές του.

ΟΤΕ

CONN

Αν ζούσα στην Αμερική,
πιστεύω ότι θα είχα βγάλει λεφτά απ’ αυτή την
ιστορία. Πόσο, όμως
μπορεί να κοστολογήσει
κανείς την ψυχική φθορά και την επαγγελματική ζημία που σου προκαλούνε;
Αναφέρομαι στις εται-

Ήλιος· η πηγή όλων
Μετά την αντικατάσταση την ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια, στα κινητά και σε άλλες μικροσυσκευές η επιστήμη έρχεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε κάτι πιο... μεγάλο.
Το πρώτο αεροπλάνο ηλιακής ενέργειας, άνοιξε τα φωτοβολταϊκά φτερά του και πέταξε με σκοπό να κάνει το
γύρο του κόσμου.
Το ηλιακό αεροσκάφος Solar Impulse, αναμένεται να φτάσει στα 8.500 μέτρα, οι φωτογραφίες από την παρθενική του πτήση το αποθανατίζουν να πετά πάνω από τις Άλπεις!
Την ημέρα, το αεροπλάνο χρησιμοποιεί ως μοναδική πηγή ενέργειας τις περίπου 12.000 φωτοβολταϊκές κυψέλες που καλύπτουν τα φτερά του και τροφοδοτούν με ενέργεια τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες ισχύος 10 ίππων

φωτογρ. από το newsbeast.gr

έκαστος, οι οποίοι φορτίζουν επίσης τις μπαταρίες του αεροπλάνου για τη νυκτερινή πτήση.
Η μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες είναι το αεροσκάφος να καταφέρει να πετάξει όλη τη νύχτα χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που έχει στις μπαταρίες του.

ρείες παροχής internet,
που τον τελευταίο καιρό
(έτυχε σ’ εμένα;…) με
έχουν αφήσει χωρίς
internet – και χωρίς δουλειά αφού η δουλειά μου
εξαρτάται άμεσα απ’ αυτό – για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Και μια ωραία πρωία,
ημέρα Κυριακή, ανακαλύπτουμε ότι το ADSL
δεν συγχρονίζεται άρα
δεν έχουμε internet. Δηλώνουμε λοιπόν στον
ΟΤΕ την βλάβη και περιμένουμε με ανυπομονησία να περάσει το 48ωρο
που απαιτείται για τον
έλεγχο. Τους παρακαλώ
μάλιστα να το επισπεύσουν γιατί πρόκειται για
επιχείρηση και το έβαλαν στα επείγοντα,
όπως μου είπαν.
Περνάει η 1η μέρα και
υποψιασμένη επικοινωνώ ξανά με τις βλάβες
για να ανακαλύψω ότι
έχουν δηλώσει βλάβη σε
λάθος γραμμή. Πάει η
πρώτη χαμένη μέρα.
Ξαναδίνουν βλάβη, αυτή
τη φορά στο σωστό νούμερο. Κι επειδή δεν θέλω να σας κουράσω,
έφτασε η μέρα Πέμπτη,
η μέρα που πρέπει να
κλείσει το φύλλο της

εφημερίδας κι ακόμη παλεύαμε με τα τηλέφωνα
να βρούμε κάποιον αρμόδιο να μας λύσει το
πρόβλημα. Από το 1242
στο 121 και τούμπαλιν,
από την θέση 20 στη θέση 23 και από τον αναρμο-αρμόδιο στο τηλέφωνο των τεχνικών που δεν
απαντά.
Έξι μέρες σύνολο πέρασαν χωρίς σύνδεση και
«έλυσα» το πρόβλημά
μου αγοράζοντας από
ιδιωτική εταιρεία καρτοκινητή σύνδεση για το
internet…
Ενώ μέχρι την Παρασκευή το πρωί χρειάστηκε να περιμένω από την
«προηγμένη τεχνολογία» του conn-x να με
συνδέσει.
Το δίκιο μου δύσκολα θα
το βρω, ακόμα κι αν το
κυνηγήσω
δικαστικά,
γιατί κι αυτή η διαδικασία ψυχοφθόρα είναι.
Τώρα που το ξανασκέφτομαι στην Αμερική
ίσως να μην είχε συμβεί
καν αυτή η ιστορία γιατί
την επόμενη μέρα η
εταιρεία θα είχε κλείσει.
Υ.Γ. Φανταστείτε να μην είχαμε δηλώσει ότι πρόκειται
για επιχείρηση και είναι
επείγον.
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αγαπητέ αναγνώστη,
Οφείλουμε να σε ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε
ταυτόχρονα την τακτική η οποία ακολουθείται από την
παράταξη της πλειοψηφίας στη Νομαρχία Ανατολικής
Αττικής σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων. Δυστυχώς από την αρχή που συμμετέχουμε στην παραπάνω επιτροπή διαπιστώσαμε και
καταγγείλαμε κατά καιρούς την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα οι
λέξεις δημοπράτηση και ανοιχτός διαγωνισμός έχουν
εγκαταλειφθεί για να μην πούμε ότι είναι έννοιες οι
οποίες έχουν κλειδωθεί στην απομόνωση. Η πλειοψηφία των συμβούλων του κου Κουρή είτε με τη δικαιολογία του κατεπείγοντος, είτε χωρίς κανένα πρόσχημα
,ακολουθεί την τακτική των απευθείας αναθέσεων ή την
πιο προσφιλή τακτική του περιορισμένου αριθμού προσκλήσεων. Με ποιο κριτήριο και ποιο μέτρο καλούνται
οι εργολάβοι αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε. Ενδεχομένως να γνωρίζουν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ποιους επιλέγουν και ποιους προσκαλούν. Το βέβαιο είναι
ένα, ότι σε πάρτυ απρόσκλητος δεν πας.
Εμείς οι σύμβουλοι της μειοψηφίας καταγγέλλουμε αυτού του είδους τις τακτικές και αισθανόμαστε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τους πολίτες του νομού μας, γιατί
σε όλες αυτές τις διαδικασίες των απευθείας αναθέσεων
και του περιορισμένου αριθμού προσκλήσεων τα ποσοστά
έκπτωσης περιορίζονται σε μονοψήφιο αριθμό.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 4Η ΝΟΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Μέτρηση ρύπων στις Αφίδνες
Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με την Κοινότητα Αφιδνών
με σκοπό την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης η Νομαρχία θα καλύψει το συνολικό κόστος των
σχετικών μετρήσεων, που υπολογίζεται σε 20.000€
πλέον ΦΠΑ, και η Κοινότητα Αφιδνών αναλαμβάνει την
υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης των σταθμών μέτρησης.

Σήμανση
μονοπατιών στο Τατόι
Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για την μελέτη και τοποθέτηση σήμανσης σε επιλεγμένες διαδρομές-μονοπάτια
στο κτήμα Τατοϊου.
Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής επεσήμανε ότι
με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα καταστεί δυνατή η
προσέγγιση των πολιτών σε ένα τόπο με μοναδικό ιστορικό, αρχιτεκτονικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον.
Με βάση τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης η
Νομαρχία αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του εγχειρήματος με το ποσό των 40.000 € και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, την συντήρησή τους καθώς
και όλες τις διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγκριτικών αποφάσεων.

Τα παιδιά του ΚΕΔΔΥ παραμένουν
ακάλυπτα από βασικές ανάγκες
Για το ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διάγνωσης
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης)
Ανατ. Αττικής έχουμε γράψει, μετα
από ενημέρωση που είχαμε από το
νομαρχιακό σύμβουλο και εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής Δημοσθένη Μπαρούτα. Είχαμε γράψει γιατί η ΔΕΗ
έκοβε το ρεύμα, από ανικανότητα να
πληρωθεί από το ΚΕΔΔΥ, και προτρέπαμε τη Νομαρχία να καλύψει κάποια
έξοδα. Οχι, ότι δεν έχει προσφέρει,
αλλά δυστυχώς, πάντα κάποιος πρέπει “να βγάζει το φίδι απ’ την τρύπα”,
αφού οι αρμόδιοι κωφεύουν.
Μετά από αίτημα της παράταξης “Δυναμική Πορεία Αλλαγής”, που ανήκει
και ο Δ. Μπαρούτας, το ζήτημα της
κάλυψης των λειτουργικών δαπανών
του ΚΕΔΔΥ ήρθε στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο προς συζήτηση.
Εισηγούμενος το θέμα ο Δ. Μπαρούτας, ιδιαίτερα ευαίσθητος με το θέμα
ως εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο
που επιτελούν τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα
Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και
Υποστήριξης) και τόνισε την ανάγκηνα καλύψει η Νομαρχία τις λειτουργικές δαπάνες τους, όπως καλύπτει
τις δαπάνες ενοικίασης κτηρίου για
την στέγασή τους στην περιοχή Κορωπίου.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής, αφού συμφώνησε για την σημασία του έργου
που προσφέρουν τα ΚΕΔΔΥ στην διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών
που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
της Νομαρχίας που εκδηλώθηκε με
την στέγασή του σε ένα σύγχρονο
κτήριο 225 τετρ. μέτρων, για το οποίο
η Νομαρχία καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα 21.000 €.
Στη συνέχεια επεσήμανε ότι αντίστοιχο ενδιαφέρον δεν επεδείχθη από
την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας διαχρονικά, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο
ΚΕΔΔΥ να αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων.

σχολικών αιθουσών, εξαιτίας της σοβαρής υστέρησης του ΟΣΚ στην ανέγερση σχολικών μονάδων. Η αύξηση
αυτή των δαπανών γίνεται μάλιστα
την στιγμή που η χρηματοδότηση της
Νομαρχίας από τον τρέχοντα κρατικό
προϋπολογισμό έχει μειωθεί κατά
35% περίπου”.
Τέλος ο Νομάρχης κάλεσε τη φυσική
κα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας να αντιμετωπίσει με ευαισθησία τα κρίσιμα θέματα της Παιδείας στην Ανατολική Αττική και να προωθήσει ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο.
Η Ι. Στεργίου πρότεινε να καταγγελθεί η πρακτική της Πολιτείας για την
μη καταβολή των εξόδων του ΚΕΔΔΥ.

“Έτσι στο βασικό λειτουργικό πρόβλημα του ΚΕΔΔΥ, που είναι η ελλειπής στελέχωσή του με αποτέλεσμα
την πρωτοφανή ταλαιπωρία παιδιών
και γονιών, ήρθε να προστεθεί και η
έλλειψη βούλησης για αντιμετώπιση
ακόμη και μικροπροβλημάτων, όπως η
αποπληρωμή των λειτουργικών εξόδων” τόνισε ο Νομάρχης Λ. Κουρής
και έκανε εκτενή αναφορά στα οξυμένα προβλήματα στην παιδεία που
αντιμετωπίζει η περιοχή επισημαίνοντας ότι η Νομαρχία “έχει διπλασιάσει τις δαπάνες για την ενοικίαση

Το Ν.Σ. αποφάσισε:
• Να καταγγείλει την πρακτική της
Πολιτείας που αρνείται να καταβάλει
τα έξοδα λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ
• Να απαιτήσει από την υπηρεσιακή
και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας να αντιμετωπίσει με ευαισθησία τα οξυμένα προβλήματα παιδείας που αντιμετωπίζει η Ανατολική
Αττική (σχολικά κτήρια, στελέχωση,
λειτουργία μονάδων κλπ) και να αναζητήσει λύσεις μέσα από ειλικρινή και
ουσιαστικό διάλογο με την αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
απερρίφθη, αλλά το Υπουργείο
προχωράει το φυσικό αέριο
Η επιδεικτικη αδιαφορία μιας ομόφωνης απόφασης του Νομαρχιακού
Συμβουλίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σηματοδοτεί και την τύχη των καλλικράτειων περιφερειών,
όσον αφορά την παρέμβασή τους
στις αποφάσεις.
Συγκεκριμένα η μελέτη της διαδρομής του φυσικού αερίου από τη Βοιωτία στο Βαρνάβα, είχε κατατεθεί,
ως έχει υποχρέωση, στη Νομαρχία
για να την εγκρίνει ή να την απορρίψει βάσει στοιχείων. Η Νομαρχία
λοιπόν την είχε απορρίψει με ομόφωνη απόφασή της.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
όμως αγνοώντας τη Νομαρχία, προχωράει σ’ αυτή τη διαδρομή και
εγκαθιστά αγωγούς φυσικού αερίου από την Βοιωτία στην παραλία
Βαρνάβα για να καταλήξει στη συνέχεια στο σταθμό της ΔΕΗ στο
Αλιβέρι.

Μετά ταύτα, το θέμα συζητήθηκε
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο (5/7).
Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης
Λ. Κουρής ενημέρωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο για την πρόσφατη αυτή απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ
Ι. Μανιάτη με την οποία ορίστηκε η
διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή Στεφάνη της
Βοιωτίας μέχρι την παραλία του Ευβοϊκού και ειδικότερα από τους Δήμους Αυλώνα και Καλάμου και τις
Κοινότητες Μαλακάσας, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Καπανδριτίου και
Βαρνάβα.
Ηδη ξεκίνησαν οι σχετικές εργασίες
σε διάφορα σημεία, και όπως ήταν
φυσικό, προκάλεσαν έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων.
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής υπενθύμισε
την ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που ελήφθη τον
Απρίλιο του 2009 για την απόρριψη

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο αυτό, απόρροια της λεπτομερούς και τεκμηριωμένης εισήγησης της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Νομαρχίας.
Μετά τις τοποθετήσεις νομαρχιακών συμβούλων το Νομαρχιακό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:
• Να ζητήσει την αναθεώρηση της
χάραξης και επιλογή άλλων λύσεων
που η ίδια η ΔΕΣΦΑ έχει εξετάσει
και που λόγω μικρότερου μήκους
αγωγού έχουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και σαφώς
μειωμένο συνολικό κόστος.
• Να ζητήσει άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας της αυτοδιοίκησης με
τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ Ι. Μανιάτη
για το πρόβλημα που δημιουργεί η
επιλογή της ΔΕΣΦΑ.
• Να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση των σχετικών πράξεων.
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Αριστείδης Γκίκας
ο νέος υποψήφιος Δήμαρχος της “Αναγέννησης”
Μέσα σε μια συναινετική ατμόσφαιρα, συνεχίστηκε η Γενική Συνέλευση της «Αναγέννησης», που είχε ξεκινήσει πριν δεκαπέντε ημέρες και διεκόπη, προκειμένου η Συντονιστική Επιτροπή, να φέρει πρόταση για την
ανάδειξη του νέου υποψηφίου, που θα διεκδικήσει τη Δημοτική Αρχή στο Δήμο Κορωπίου στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές.
Η συμμετοχή, όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σημεία των καιρών, και μουδιασμένοι οι συμμετέχοντες.
Ανακοινώθηκε από το προεδρείο, ο νέος υποψήφιος. Αριστείδης Γκίκας, οικονομολόγος.
Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Σ.Ε. είχε καταθέσει αίτηση υποψηφίου και ο Ιωνας Στεριώτης, τον οποίον
όμως για κάποιους λόγους δεν αποδέχθηκε η Σ.Ε.
Ο Αριστείδης Γκίκας ανέβηκε στο πάνελ δίπλα στον νυν
δήμαρχο Θ. Αθανασόπουλο και απευθύνθηκε στο κοινό
που τον άκουσε με προσοχή.

νους μου, στην παρούσα δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την
πόλη μας εκτιμώ ότι πληρώ τις προϋποθέσεις να συνεισφέρω στα
κοινά και να ανταποκριθώ με επιτυχία στις υποχρεώσεις της Δημαρχίας.

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Η πατρίδα μας έχει περιέλθει στη δίνη της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης στην πρόσφατη ιστορία της. Στην κοινωνία διαχέεται μελαγχολία και αποστροφή για την πολιτική εξουσία καθώς
οι πολίτες αισθάνονται χρεωμένοι, απογοητευμένοι και ανίκανοι
να αντιδράσουν. Η διαμορφωθείσα αρνητική ψυχολογία των πολιτών οδηγεί σε αδιέξοδο. Πιστεύω ότι μοιρολατρικές σκέψεις
δεν ταιριάζουν στο λαό μας και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς να περιμένουμε παθητικά τη σωτηρία μας από το κράτος. Έχουμε υποχρέωση προς τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας
και τις επόμενες γενιές να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, να θέσουμε αρχές που πρέπει να τηρήσουμε και στόχους που πρέπει
να επιτύχουμε προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα της
ζωής στην πόλη μας.
Ο Δήμος μας έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες και προκλήσεις
για τη συμβίωση των δημοτών σε μια σύγχρονη ανθρώπινη πόλη.
Για την αντιμετώπισή τους και την υλοποίηση του οράματος μας
χρειάζεται η συνένωση όλων μας. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια
άσκησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και προσωπικών πολιτικών.
Ιστορικά η οικογένεια μου προσέφερε πολιτικό και κοινωνικό έργο στην πόλη μας. Ο συνονόματος παππούς μου τίμησε το λειτούργημα του ιατρού και του Προέδρου της τότε Κοινότητας Κορωπίου και ο πατέρας μου Ανδρέας δώρισε στο Δήμο μας μέρος
της περιουσίας του εις μνήμην του αειμνήστου πατέρα του και
παππού μου. Έχω την πεποίθηση ότι οι σημερινές συνθήκες αναδεικνύουν την ανάγκη επιλογής Δημάρχου με τεχνογνωσία στη
Διοίκηση. Η επαγγελματική μου εμπειρία σε θέσεις ευθύνης έχει
αναδείξει την ικανότητα μου σε αυτόν τον τομέα. Συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης που κληρονόμησα από τους προγό-

Στο πλαίσιο αυτών των ιδεών σας ανακοινώνω την πρόθεσή μου
να ηγηθώ του υπερκομματικού ψηφοδελτίου της Αναγέννησης
Κορωπίου για το κρίσιμο διάστημα της επόμενης θητείας, ώστε
να εδραιωθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη του δήμου μας. Δεσμεύομαι ότι η υποψηφιότητά μου θα υπηρετήσει τις αξίες της
Αναγέννησης, τη διαφάνεια, τη δημοκρατία, την αξιοκρατία, τη
συλλογικότητα και το σεβασμό της αντίθετης πολιτικής άποψης.
Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω τη συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε η Αναγέννηση από την ίδρυση της. Παρακολούθησα από
κοντά τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής τα τελευταία πέντε
χρόνια και διαπίστωσα την πραγματοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων προς τους δημότες και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων πολλών δεκαετιών με αποκορύφωμα την αξιοποίηση
δωρεάς της οικογένειας μου μετά από 45 χρόνια γεγονός που
έδρασε καταλυτικά στην απόφαση μου να υποβάλλω την παρούσα υποψηφιότητα.

Στη συνέχεια μίλησε ο νυν Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος
ο οποίος υποστήριξε την 8ετή θητεία των αιρετών σε όλα
τα επίπεδα της πολιτικής ζωής. Κατηγόρησε την κατ’
επάγγελμα πολιτική τονίζοντας τις αγκυλώσεις που δημιουργεί.
Η πόλη του Κορωπίου, είπε, κέρδισε αυτή τη δεκαετία την
δημοκρατία. Την προώθηση της παιδείας και της δημοκρατικής διαδικασίας, τονίζοντας ότι «κι αυτό που κάνουμε
σήμερα είναι δημοκρατία, αθηναϊκή δημοκρατία».
Η ιδιαιτερότητα αυτής της τετραετίας που έρχεται είναι
ότι ξεκινάει το στήσιμο της δομής του νέου Δήμου. Θα αλλάξουν αρμοδιότητες, εξήγησε και έφερε ένα παράδειγμα
πολυνομίας.
Ο Δήμαρχος για να κάνει τη δουλειά του σήμερα έχει 5000
νόμους. Ο πρώτος ξεκινάει το 1914 με τον πρώτο Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, γι’ αυτό δεν προχωράει τίποτα.
Στην Τουρκία έχουν 12 νόμους για να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους οι Δήμαρχοι. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε, τόνισε.

Η αποδοχή του Αριστείδη Γκίκα έγινε με ανάταση της χειρός ομόφωνα από τα μέλη της Αναγέννησης, που αριθμούσαν περί τους εκατό.
Στη συνέχεια εξελέγη η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία
έχει το βαρύ έργο της προετοιμασίας του συνδυασμού,
έτσι που να τον προετοιμάσει για να διεκδικήσει νικηφόρα
τις εκλογές.

Για τους λόγους αυτούς καλώ όλους τους πολιτικούς φορείς του
κοινοβουλίου, τα Νομαρχιακά τους όργανα καθώς και τους βουλευτές και τους πολιτευτές της περιοχής να υποστηρίξουν την
υποψηφιότητα μου χωρίς κομματικές σκοπιμότητες με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των δημοτών.

«Παραμύθι χωρίς όνομα» με το Γενικό Λύκειο Βάρης
Το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Παραμύθι χωρίς όνομα» ανέβασε η θεατρική
ομάδα του ΓΕΛ Βάρης. 27 μαθητές υποδύθηκαν με κέφι, ζωντάνια και ταλέντο
τους ήρωες του αλληγορικού και συμβολικού αυτού παραμυθιού, που αποτελεί
διασκευή του ομώνυμου παιδικού μυθιστορήματος της Πηνελόπης Δέλτα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία του.
Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Συγχαρητήρια σε όλους!

Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να συσπειρωθούν στον αγώνα
μας για να διοικήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές και να καθοδηγήσουμε όλοι μαζί τη μοίρα του τόπου μας. Ας ενωθούμε λοιπόν
με ότι καλύτερο διαθέτει η τοπική κοινωνία, ας δώσουμε στο
εκλογικό σώμα την ευκαιρία άριστων επιλογών και ας υπηρετήσουμε όλοι στη συνέχεια την πόλη μας με εντιμότητα, συνέπεια
και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.

Την «Αναγέννηση» εμείς τη γνωρίσαμε στα πρώτα της βήματα, πλαισιωμένη με νέους και φιλόδοξους ανθρώπους,
έτοιμους να προσφέρουν για την πόλη τους.
Δούλεψαν όλοι μαζί «ένα μελίσσι». Τους είχα θαυμάσει
και ακριβώς γι’ αυτό πέτυχαν, κάτι πρωτόγνωρο για τα μέχρι τότε δεδομένα, με τους μαυρογιαλούρους…
Κι αυτό ίσως ονόμασε ο Δήμαρχος, τη δημοκρατία που
κέρδισε η πόλη.
Εμείς θα ευχηθούμε στο νέο υποψήφιο «καλό αγώνα»,
γιατί έχει έναν δύσκολο αγώνα μπροστά του.
Αννα Μπουζιάνη

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Παρουσίαση έργου & προοπτική νίκης

του Δημάρχου Αθ. Ζούτσου
Σε μια γεμάτη αίθουσα από πολίτες, ο Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος έκανε απολογισμό της 4ετίας που διοίκησε το Δήμο παρουσιάζοντας ένα πλούσιο έργο. Εργο που έγινε και έργο που έχει ήδη μπει στα σκαριά
για να γίνει, και έργο που παρέλαβε και συνέχισε από τον προηγούμενο Δήμαρχο, όπως επεσήμαναν από
τα έδρα της μειοψηφίας.
Αφού ολοκλήρωσε τον απολογισμό έργων, συνέχισε με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, που τον παρουσιάζει με πλεόνασμα, πράγμα που ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ. Βελιώτης, προσπάθησε να
καταρρίψει.
Ο Δ. Βελιώτης κατά την ομιλία του δεν έτυχε της καλύτερης αποδοχής, αφού από το ακροατήριο ακούγονταν ειρωνικά σχόλια και διαψεύσεις των λεγομένων του. Εμείς αυτού του είδους πρακτικές δεν το επικροτούμε. Ισως έπρεπε να παρέμβει και ο ίδιος ο Δήμαρχος…
Στη συνέχεια μίλησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Αρης Βίτσιος, ο οποίος κι αυτός δεν έπεισε το ακροατήριο. Ακολούθως μίλησαν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, οι σύμβουλοι της μειοψηφίας και τέλος ο λαός. Αυτή η διαδικασία είναι πολύωρη και κουραστική. Ετσι που όταν φτάνει πλέον ο λόγος στο λαό,
ο λαός έχει αποχωρήσει.
Όταν γίνεται ανοιχτός απολογισμός, πρέπει να έχει κυρίαρχο λόγο ο λαός, αφού ακούσει το Δήμαρχο και
τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Ολο το σώμα, μπορεί να τους παρακολουθεί στα τακτικά τους συμβούλια, που επιβάλλεται άλλωστε, αν θέλει να έχει γνώμη.
Το 2008 με αφορμή την κατάρτιση του 4ετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου μας ήταν η πρώτη χρονιά που καθιερώσαμε, σε οργανωμένη ετήσια βάση, τον άμεσο και ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες. Ένα διάλογο σε κάθε γειτονιά, κοντά στα προβλήματα των κατοίκων με γνώμονα την
πραγματική συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του
στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου μας και στη λήψη των
αποφάσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκαμε δυνατότεροι, πιο έμπειροι και πιο αποφασιστικοί.
Πριν από τέσσερα χρόνια παρουσιάσαμε στους δημότες του
Γέρακα ένα ολοκληρωμένο προεκλογικό πρόγραμμα έργων
και δράσεων.
Δεσμευτήκαμε για παρεμβάσεις σε μια σειρά από τομείς:
 Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής  Σχέδιο Πόλης  Οδοποιία 
Αποχέτευση  Οδική Ασφάλεια - Συγκοινωνία  Πολιτιστικό Ιστορικό Πάρκο  Διεκδίκηση Ελεύθερων Χώρων - Λόφος Κεραίας  Διοικητική Οργάνωση  Καθαριότητα
 Ανακύκλωση  Κοινωνική Μέριμνα - Υγεία  Παιδεία

Στο ακροατήριο και οι υποψήφιοι δήμαρχοι, επίσης της Νέας
Παλλήνης, Σπ. Κωνσταντάς και Ν. Εξαρχος


Πολιτισμός  Αθλητισμός  Προστασία Αδέσποτων Ζώων

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κοιτάξουμε στα
μάτια και να σας πούμε ότι οι δεσμεύσεις μας υλοποιήθηκαν
και είμαστε στην ακόμη πιο ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε και μια σειρά παρεμβάσεων που υπερβαίνουν τις
αρχικές μας δεσμεύσεις.

Η πρώτη μας τετραετία χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα δημιουργικό έργο στους τομείς των υποδομών με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, στο πράσινο και στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα κατευθύναμε τις ενέργειες μας στις δράσεις εκείνες που εξυπηρετούν όλους τους πολίτες και απαλύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Δώσαμε έμφαση στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική πολιτική, την αναπτυξιακή στρατηγική, τομείς που συνεχίζουμε να υπηρετούμε με αμείωτη ένταση.
Κοντά στον πολίτη, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στα προβλήματα του, με τόλμη μπροστά στις προκλήσεις, με χρήσιμο έργο,
με αποφασιστικότητα αδιαπραγμάτευτη για όσα αξίζουν,
χρειάζονται και δικαιούνται οι γενιές των συμπολιτών μας
που έρχονται.
Για εμάς ο Γέρακας δεν είναι απλά ένα προάστιο της Αττικής.
Είναι ο τόπος που ζήσαμε, που έχουμε τις αναμνήσεις μας,
που τον είδαμε να αλλάζει μέσα στα χρόνια, και είμαστε πια
σε μία φάση της ζωής μας που ξέρουμε και τι χρειάζεται η πόλη και ποια είναι τα όρια της.
Κλείνοντας,
θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω
τους συνεργάτες μου που όλο αυτό το χρόνο δούλεψαν μαζί
μου ατέλειωτες ώρες, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, για
να κάνουμε πράξη το σχέδιο μας, τα κοινά μας οράματα.
Θέλω επίσης να επισημάνω πως όλα όσα έγιναν από το 2007
έως σήμερα, αλλά και όλα όσα πρόκειται να γίνουν στον νέο
"Καλλικρατικό" Δήμο τα επόμενα χρόνια, είναι αποτέλεσμα
ομαδικής δουλειάς αλλά και της δικής σας συμμετοχής και
συμπαράστασης.
Με τη δική σας συμμετοχή, με τη δική σας βοήθεια,
προχωράμε μπροστά.
Επενδύουμε ως Δημοτική Αρχή στην ενότητα όλης της πόλης, μιας πόλης για όλους.
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Σε λειτουργία το
government.gov.gr
Πύλη ενημέρωσης
του πολίτη
Σας ενημερώνουμε ότι, άρχισε πριν από λίγα 24ωρα
η λειτουργία του site government.gov.gr.
Πρόκειται για ένα έργο
που δημιουργήθηκε από
την ομάδα Επικοινωνίας
και Νέων Μέσων του Γραφείου του Πρωθυπουργού,
με τη συμβολή της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας
- Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και την συνεργασία των Γραφείων
Τύπου όλων των Υπουργείων.
Η επιλογή του ονόματος
government.gov.gr σηματοδοτεί την απόφαση να
υπάρξει σταδιακή μετάβαση όλων των δικτυακών
τόπων της κυβέρνησης
στο domain ".gov.gr".
Μέσα από το government.gov.gr ο πολίτης μπορεί να έχει μία συνοπτική
εικόνα των κυριότερων
δράσεων της κυβέρνησης,
να βρει πληροφορίες για
τα Υπουργεία καθώς και
για on-line υπηρεσίες που
προσφέρονται από δημόσιους φορείς. Το government.gov.gr δεν φιλοδοξεί
να αντικαταστήσει τους
επιμέρους διαδικτυακούς
τόπους των υπουργείων
και των δημόσιων φορέων,
ο ρόλος των οποίων γίνεται ακόμη πιο σημαντικός
μετά της ψήφιση του νομοσχεδίου "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".
Πιθανόν να προκύψουν κάποιες διορθώσεις, γιατί
δεν υπήρχε ο χρόνος ώστε
το government.gov.gr, να
λειτουργήσει αρχικά σε
δοκιμαστική περίοδο.
Γι’ αυτό δηλώνουν ότι θα
βρίσκονται στη διάθεση
όλων, προκειμένου να
διορθώσουν οποιαδήποτε
τεχνικά ή άλλα προβλήματα προκύψουν ή και να αλλάξουν λειτουργίες του
site, αν από τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των
χρηστών προκύψουν νέες
ανάγκες.
Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με την λει-

τουργία
του
government.gov.gr μπορείτε να
απευθυνθείτε στον διαχειριστή του site στο email
webmaster@government.gov.gr.
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Μια παράσταση που δεν έπρεπε να χάσει κανείς!
Το περασμένο Σάββατο το βράδυ βρέθηκα στο χώρο του ΠΙΚΠΑ Βούλας (το είχαμε προαναγγείλει στην εφημερίδα),
σε μια παράσταση στο ανοιχτό θεατράκι
του, με “ηθοποιούς” όλα τα παιδιά. Από
τις ελαφρές έως τις βαρύτατες αναπηρίες!
Εμείς τους προσφέραμε μόνο την παρουσία μας και το χειροκρότημά μας.
Εκείνα μας έδωσαν σπουδαίο μάθημα,
αγάπης, ομαδικότητας και πείσμα για τη
ζωή.
Ηταν μια παράσταση “Οι Δροσουλίτες”,
που δεν έπρεπε να χάσει κανείς, στις δύσκολες ημέρες που θα βιώσουμε· ήταν
ένα μάθημα ζωής.

"Ναι στην προσπάθεια”· γνώριζαν όλα
τα παιδιά και σε κάθε φράση τους τα επιβράβευαν με το όνομά τους· κι εκείνα με
το θρίαμβο να λαμποκοπά στα μάτια
τους - γιατί τα κατάφεραν - ολοκλήρωναν το ρόλο τους και αποχωρούσαν!
Ζωντάνια και μεγάλη συγκίνηση έδωσε
το χορευτικό με τη ζωντανή μουσική της
Ενωσης Κρητών Ελληνικού, που προσφέρθηκαν να επενδύσουν με μουσική
και χορό την παράσταση.

Το σούρουπο έδινε μία ακόμη ξεχωριστή εικόνα και πρόσθετε στο σκηνικό της παράστασης.

Οι “Δροσουλήτες” ήταν εθελοντές Ηπειρώτες αγωνιστές στην Κρητική επανάσταση του 1821, που με αρχηγό τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη, έδωσαν τη ζωή
τους υπερασπιζόμενοι - 408 μόνο -, έναντι 8.000 Τούρκων το κάστρο Φραγκοκάστελο στα Σφακιά. Και από τότε κάθε τέτοια ημέρα, εμφανίζονται σ’ αυτούς που
έχουν μάτια για να βλέπουν παραπέρα...
Κι αυτά τα παιδιά τους έβλεπαν και τους
μιλούσαν!

Αυτή τη λάμψη των παιδιών, την πήραν και τα πρόσωπα των ακροατών· αυτή είναι η ψυχική ανάταση.

Αλγεινή εντύπωση η απόλυτη απουσία
της Δημοτικής Αρχής, με εξαίρεση τη
δημοτική σύμβουλο Νανά Καραγιάν.
Σπουδαία η συμμετοχή των εθελοντών

Αξέχαστη εικόνα, ο χορός όλων μαζί,
ακόμη και στα καρότσια επάνω χόρευαν
με ενθουσιασμό τον πεντοζάλι, ενώ η
πόλη κοιμόταν...
Αννα Μπουζιάνη

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
Μαζί βάζουμε τους Στόχους
Μαζί διαμορφώνουμε το Πρόγραμμα 2010-2014
Σε μια διαφορετική πολιτική πρωτοβουλία προχώρησαν ο Σπύρος Κωνσταντάς, Δήμαρχος Παλλήνης και
υποψήφιος Δήμαρχος του νέου ενιαίου δήμου, και οι
συνεργάτες του από την Ανθούσα, το Γέρακα και την
Παλλήνη.
Με έντυπο που διανεμήθηκε πόρτα - πόρτα τις προηγούμενες μέρες επικοινωνεί άμεσα με τον δημότη ζητώντας του την προσωπική του άποψη για τα προβλήματα του νέου δήμου καθώς και για όλα όσα θα ήθελε
ο πολίτης να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα 20102014 του συνδυασμού του Σπύρου Κωνσταντά που θα
καταρτιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Με βασικό μήνυμα το «Ακούμε τον Δημότη»

ΜΑΖΙ βάζουμε τους Στόχους
Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα 2010-2014
ο Σπύρος Κωνσταντάς απευθύνει κάλεσμα σε κάθε δημότη (ανεξάρτητα από ηλικία, κόμματα και κοινωνικές
τάξεις) προκειμένου να εκφράσει δημιουργικές προτά-

σεις, καλόπιστη κριτική και τις παρατηρήσεις του για
κάθε θέμα που απασχολεί τον πολίτη μέσα από μια ειλικρινή και άμεση διαβούλευση για το συνολικό καλό
της τοπικής κοινωνίας.
Ταυτόχρονα προσκαλεί σε συνεργασία κάθε ενεργό
πολίτη που μέχρι σήμερα δεν είχε την ευκαιρία να προσφέρει, κάθε δημότη που δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα
για διάφορους λόγους να εκφράσει το πώς θα ήθελε
την πόλη που ζει.
Αναφέρει ανάμεσα στα άλλα ο Σπύρος Κωνσταντάς:
«Σε καιρούς οικονομικής και πολιτικής κρίσης, η πατρίδα μας, η τοπική μας κοινωνία, όλοι μας δοκιμαζόμαστε καθημερινά.
Με τις παρούσες συνθήκες, οφείλουμε, όσο ποτέ άλλοτε, να ακούσουμε πρώτα και με ιδιαίτερη προσοχή
τον πολίτη, τον δημότη και ιδιαίτερα τους νέους σε
μια ειλικρινή και εφ’ όλης της ύλης διαβούλευση.
Με αυτό το έντυπο γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να ακούσουμε Εσένα και να λάβουμε καθαρό το

μήνυμα για το πώς θέλεις Εσύ τον νέο Δήμο.
Είμαι ανοιχτός σε κάθε εποικοδομητική άποψη, σε κάθε δημιουργική ιδέα απ΄ όπου κι αν προέρχεται, χωρίς
κομματικά στεγανά, χωρίς παρωπίδες, με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις του κάθε πολίτη!»
Όποιος πολίτης από την Ανθούσα, τον Γέρακα και την
Παλλήνη θέλει να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του
Προγράμματος 2010-2014 του συνδυασμού του Σπύρου Κωνσταντά έχει τη δυνατότητα να εκφράσει ή να
στείλει τις προτάσεις του και τις παρατηρήσεις του με
τους εξής τρόπους:
Με mail στο akoumetondhmoth@gmail.com
Με sms στο 6908 678107
Στο τηλέφωνο 210 6600703 (πρωινές ώρες)
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Ζητούνται εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης όλων των κλάδων να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τη
σχετική εγκύκλιο, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου www.minedu.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται μέχρι και 21- 07- 2010.

Ημέρες 1956
Απογραφή Δημοσίων
Υπαλλήλων
“Ολα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα
ίδια μένουν”!!!
Διαβάζοντας την παρακάτω παλιά ανακοίνωση των
Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών του 1956
θα νομίζει κανείς, αν εξαιρέσει την γλώσσα, ότι βρίσκεται σ’ αυτή την εποχή.
Και τότε καλούσαν τους δημοσίους υπαλλήλους να
απογραφούν γιατί αλλιώς δεν θα πληρωθούν. Αλήθεια με τι καταστάσεις πληρώνονται οι υπάλληλοι
σε κάθε δημόσια υπηρεσία; Γιατί αν δεν έχουν καταστάσεις να πάμε κι εμείς στο ταμείο...
Ο δάσκαλος, λοιπόν, Μιχαήλ Παπαντώνης μας έστειλε
ένα ψηφιοποιημένο άρθρο της τοπικής εφημερίδας, Νέος
Αγών (Καρδίτσας), 27 Ιουλίου 1956, με θέμα την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σχετικό κοίτα και σελίδα 9 (Γρ. Ρώντα).

Ευνοϊκές ρυθμίσεις
για μετεγγραφές φοιτητών
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων λόγω των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, προτίθεται να
προχωρήσει σε ρυθμίσεις στο πλαίσιο
των μετεγγραφών που αφενός θα σέβονται τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους και
αφετέρου θα ενισχύουν τη σωστότερη λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Διευκρινίζει δε ότι οι αλλαγές αυτές
δε θίγουν καμία κατηγορία μετεγγρα-

φομένων.
Η τροπολογία αναφέρεται στα εξής:
― Επιτρέπεται η μετεγγραφή νεοεισαχθέντων φοιτητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για οικονομικούς λόγους,
εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος, των
τριών τελευταίων οικονομικών ετών
δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000
€, σε ποσοστό θέσεων 4% επί του
αριθμού των εισακτέων, με βάση το
σύνολο των μορίων που πέτυχαν στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις.

― Στη δυνατότητα αδελφών να μετεγγράφονται ελεύθερα προς τα
αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή
ΤΕΙ εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και
νομού Θεσσαλονίκης, απαλλάσσοντας τις οικογένειες από το βάρος
της συντήρησης τριών νοικοκυριών.
― Στην ομαλότερη λειτουργία των
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με ισοκατανομή των μετεγγραφομένων, βάσει του
συνολικού αριθμού μορίων που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις,
όταν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα
στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια λειτουργίας
των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης,
για την εγγραφή σπουδαστών
Σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες διαφόρων
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, το
Υπουργείο
Παιδείας,
ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο σπουδαστή
που πρόκειται να έρθει
σε επικοινωνία με όσα
είχαν λάβει άδειες ίδρυσης και λειτουργίας το
2009, ότι:
Οι χορηγηθείσες άδειες
ίδρυσης εξακολουθούν
να ισχύουν καθ’ όλο τον
προβλεπόμενο σ’ αυτές
χρόνο διάρκειάς τους –
με την επιφύλαξη της
τυχόν κατά νόμον ανακλήσεώς τους. Μέχρι
σήμερα ουδεμία άδεια
ίδρυσης έχει ανακληθεί.
Οι χορηγηθείσες άδειες
λειτουργίας, ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου
σ΄αυτές χρόνου διάρκειάς τους παύουν να
ισχύουν την 31.08.2010
σύμφωνα με το άρθρ. 45
ν. 3848/2010. Μετά την
31.08.2010 τα ΚΕΜΕ
μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον
έχουν λάβει νέα άδεια
ως Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παραπάνω
νόμο. Τότε και μόνον τότε μπορούν να προχω-

ρήσουν και στην έναρξη
των εγγραφών σπουδαστών για το σπουδαστικό έτος 2010-2011.
Καλούνται οι ιδιοκτήτες
των ΚΕΜΕ, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν τις
νέες άδειες, πέραν της
αυτονόητης διεκπεραιώσεως εκ μέρους τους
των
προβλεπομένων
στον ισχύοντα νόμο δια-

δικασιών, να προβαίνουν
σε προσεκτική και υπεύθυνη ενημέρωση και
αντιμετώπιση των σπουδαστών και του κοινού
γενικότερα, ώστε να
αποφευχθούν παρανοήσεις.
Το ΥΠΔΒΜΘ είναι στην
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για την παροχή
πληροφοριών και κάθε

είδους σχετική συνδρομή (Διεύθυνση Ευρωπαικής Ένωσης, Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, Κεντρική Υπηρεσία, Ανδρ.
Παπανδρέου 3 Μαρούσι
- υπεύθ. Διευθύντρια κ.
Αθηνά-Πλέσσα Παπαδάκη, 2ος όροφος, γραφ.
2160, τηλ. 210 3442470,
210 3443631)

ΕΒΔΟΜΗ

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου
Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων
της Ν. Δ.
«Στο περιθώριο ξαναμπαίνουν από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, για μία ακόμη φορά, οι πολύτεκνοι
και οι οικογένειές τους, όπως είναι φανερό, από
τα νέα μέτρα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που
πληγώνει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
συρρικνώνει το εισόδημά τους.
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, η κυβέρνηση του κ.
Παπανδρέου, αντί να δημιουργεί κίνητρα και να
λαμβάνει μέτρα
αντιμετώπισης της
υπογεννητικότητας, που μπορεί
να εξελιχθεί σε
βασική αιτία κατάρρευσης
του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προχώρησε
στην προώθηση
ενός νομοσχεδίου, που καταδικάζει τους πολύτεκνους. Το νομοσχέδιο εξομοιώνει
τα όρια της ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των
πολυτέκνων με εκείνα των άγαμων.
Οι πολύτεκνοι πρότειναν στην κυβέρνηση μέτρα,
που αφορούν στην πρόωρη συνταξιοδότηση, με
θεμελίωση του δικαιώματος της μειωμένης σύνταξης, το συνυπολογισμό των πλασματικών συντάξιμων ετών για τη λήψη σύνταξης, τη δημιουργία κινήτρων για την παραμονή στην εργασία
μετά τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης,
αλλά και τις άδειες μητρότητας, ανάλογα με τον
αριθμό των τέκνων κάθε οικογένειας.
Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση προκλητικά αγνοεί
τις πολύτεκνες οικογένειες και τις προτάσεις
τους και τις θέτει στο περιθώριο, αδιαφορώντας,
ταυτόχρονα, για τα προβλήματα και τις ανάγκες
τους.
Το νέο νομοσχέδιο δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, αλλά αποδόμηση του συστήματος της κοινωνικής
ασφάλισης. Γιατί προχωρά σε μια λογιστική προσέγγιση περικοπής των συντάξεων, με μόνο στόχο
την εξοικονόμηση χρημάτων. Αγνοεί την κοινωνικά
και συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας για ισονομία, αλλά και πρόνοια υπέρ της οικογένειας και, ιδίως, των πολύτεκνων οικογενειών.
Αλλαγές, όπως ο αριθμός των ετών ασφάλισης,
των ορίων ηλικίας και των ποσοστών αναπλήρωσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπαίνουν σε
ανερμάτιστους, μικροπολιτικούς υπολογισμούς,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πραγματικά εισοδηματικά κριτήρια και κοινωνικές ανάγκες».
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Εξω οι Δήμοι από τα Λιμεναρχεία
Δεν εκπροσωπούνται στα Δ.Σ.!
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Μετά τον Ιππόδρομο, ήρθαν τα Λιμεναρχεία. Κάθε ημέρα ξηλώνεται
η Τοπική Αυτοδιοίκηση από κεκτημένα. Είναι δυνατόν να έχει λιμάνι
στην πόλη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος δηλαδή, να μην έχει
καμία πρόσβαση στο τι γίνεται στην
πόλη; Κι όμως αφού έβγαλαν τον
εκπρόσωπο της Τ.Α. από το Δ.Σ.
του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο,
έρχονται τώρα και βγάζουν τους
εκπροσώπους των ΟΤΑ από τα Διοικητικά Συμβούλια των Λιμεναρχείων Ελευσίνας, Ραφήνας και Λαυρίου.
Για το θέμα αυτό ο ανεξάρτητος
πλέον βουλευτής Βασίλης Οικονόμου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή.
Μετά την καθυστέρηση 9 μηνών με
έκπληξη μάθαμε τα νέα Διοικητικά
Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων Ελευσίνας, Ραφήνας και Λαυρίου καθώς είναι η πρώτη φορά
που στα διοικητικά συμβούλιά τους
δεν μετέχουν οι εκπρόσωποι των
Δήμων της Ελευσίνας, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Η πολιτική αυτή απόφαση δημιουργεί εύλογες απορίες για την σκοπιμότητά της λόγω του ότι οι Οργανισμοί Λιμένων διαχειρίζονται το χώρο των Λιμανιών καθώς και μεγάλα
τμήματα των παραλιών των συγκεκριμένων πόλεων για τα οποία, ουκ
ολίγες φορές στο παρελθόν, υπήρξε διάσταση απόψεων σχετικά με

την χρήση τους και την εκεί επέκταση εταιριών δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, μεταξύ των δημοτών και των επιχειρηματιών. Η εν
λόγω απόφαση μάλιστα έρχεται και
σε αντίθεση με το όλο πνεύμα του
σχεδίου «Καλλικράτης» όπου προβλέπεται συγκέντρωση αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος στους
νέους Δήμους, ώστε να είναι σε θέση να επιχειρήσουν αναπτυξιακά
προγράμματα χωρίς να απαιτείται η
έγκριση της κεντρικής διοίκησης.
Είναι μάλιστα, κατά τη γνώμη μας,
κοινή παραδοχή ότι δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ο παράγοντας
που απέτρεπε την ανάπτυξη των λιμανιών και την βιωσιμότητα των
Οργανισμών Λιμένων. Άλλωστε ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν κατηγορήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση ότι
παρεμποδίζει με την στάση της και
την πολιτική της την ανάπτυξη των
Οργανισμών ή ότι για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας δημιουργεί
προβλήματα λειτουργίας στους Οργανισμούς Λιμένων. Τέλος, οι κάτοικοι της Ελευσίνας, της Ραφήνας
και του Λαυρίου αναρωτιούνται δικαίως γιατί η απόφαση για την συγκρότηση των νέων διοικητικών
συμβουλίων των Οργανισμών Λιμένων χρειάστηκε 9 μήνες προκειμένου να ληφθεί.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σήμερα τουλάχιστον κάποιο αναπτυξιακό σχέ-

Κατάργηση του 50% + 1 ζητούν Δήμαρχοι
επιμένει στο όχι ο Ραγκούσης
Βουλευτές και Δήμαρχοι πιέζουν για την αλλαγή του 50% συν 1, που
προβλέπεται για τις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική Αυτοδιοίκηση. Ζητούν το 42%· θα
τα καταφέρουν;
Ο Ραγκούσης, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θέλει να προχωρήσει στην αλλαγή γιατί όπως είπε ερωτηθείς, αποτελεί προεκλογική
μας δέσμευση. Βέβαια αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για να μην πω
πόρτα· θα ήμασταν θετικοί σε περίπτωση διακομματικής συμφωνίας,
για κοινής αποδοχής εκλογικό σύστημα.
Οι λύκοι όταν χρειαστεί γίνονται αδιάρρηκτη αγέλη· να το θυμόμαστε
αυτό.

διο για τα Λιμάνια της χώρας που
να αποκλείει την συμμετοχή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε εξ’
όσων γνωρίζουμε υπάρχει κάποια
διεθνής δέσμευση της κυβέρνησης
να αποκλείσει την τοπική αυτοδιοίκηση από την διοίκηση των Οργανισμών Λιμένων.
Ερωτά:
1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην πολιτική απόφαση να αποκλειστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση (μέσω των επισήμων εκπροσώπων της και όχι των
γνωστών ή φίλων που πιθανόν να
υπάρχουν στα σχήματα…) από τα
Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων Ελευσίνας, Ραφήνας και Λαυρίου;
2. Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση Ελευσίνας,
Ραφήνας και Λαυρίου ως σημαντικό
κοινωνικό εταίρο, στην Διοίκηση
των Οργανισμών Λιμένων;
3. Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από την μη συμμετοχή των Δήμων της Ελευσίνας, της Ραφήνας
και του Λαυρίου στα Διοικητικά
Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων;
4. Ποια είναι τα σχέδια για την εκμετάλλευση της παραλίας της
Ελευσίνας, της Ραφήνας και του
Λαυρίου που διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Λιμένων;
5. Έχετε υπόψη σας ότι καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης,
πολύ δε περισσότερο όταν απουσιάζει η απαραίτητη κοινωνική συ-

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Ανάβυσσος, 14-07-2010
Αρ.Πρωτ : 4479

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 3812/2009.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση των ΚΕΠ
δεν απαιτείται Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10
του νόμου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου.
5. Την υπ’ αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12-4/6084/18.3.2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εγκριτική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την υπ‘ αριθμ.08/ΔΤΑ/οικ.4844/23.3.2010(ΦΕΚ 484/21.4.2010/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/4-3-2010 (ΦΕΚ 247/9.3.2010/τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ με την οποία ορίστηκε μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Κωδικός ΚΕΠ: 862), που εδρεύει στο Δήμο Αναβύσσου Ν.Αττικής, με αντικείμενο την
εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο
πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Διάρκεια
Αριθμός
απασχόλησης
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101
Δήμος Αναβύσσου
ΠΕ Διεκπεραίωσης
12 μήνες
1
(ΚΕΠ Δήμου Αναβύσσου)
Υποθέσεων Πολιτών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Δήμος Αναβύσσου
ΤΕ Διεκπεραίωσης
12 μήνες
1
(ΚΕΠ Δήμου Αναβύσσου)
Υποθέσεων Πολιτών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Δήμος Αναβύσσου
ΔΕ Διεκπεραίωσης
12 μήνες
1
(ΚΕΠ Δήμου Αναβύσσου
Υποθέσεων Πολιτών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
― Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό: 101, 102, 103
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αναβύσσου (Α‘ βαθμός εντοπιότητας).
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β‘ βαθμός εντοπιότητας).
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ‘ βαθμός εντοπιότητας).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Τίτλος σπουδών και
απασχόλησης
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Τίτλος σπουδών και
απασχόλησης
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
της αλλοδαπής.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας (Γίνεται δεκτή εμπειρία όχι μόνο σε ΚΕΠ).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα υπό στοιχεία 1 και 3 ανωτέρω κύρια προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Τo υπό στοιχείo 1 ανωτέρω κύριo προσόν

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
102
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Το υπό στοιχείο 1 ανωτέρω κύριο προσόν
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Το υπό στοιχείο 1 ανωτέρω κύριο προσόν

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κωδικό θέσης, με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αναβύσσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κρήτης 2, Τ.Κ 190 93, Ανάβυσσος Αττικής, υπόψη κ. Γεωργίου Καστρίτση (τηλ.επικοινωνίας: 22910 41220-21-22 εσωτ.6 ή 115). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
καταστήματος και στο κατάστημα του ΚΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Ο Δήμαρχος Αναβύσσου
ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΡΑΛΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 2010
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠ. : 300.000,00 € (Συμπεριλ. ΦΠΑ 23%)
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12736/13-07-2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 2010»
με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23%, εκ των οποίων τα 29.244,94 € είναι απρόβλεπτα,
τα 11.561,15 € είναι δαπάνη αναθεώρησης και τα
8.130,08 € είναι απολογιστικές εργασίες.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2010 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 13/2010 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ.
134/2010.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επί του από 23/6/2010 υπηρεσιακού σημειώματος του
Αντιδημάρχου σχετικά με επαναφορά της συζήτησης
του θέματος για τις τροποποιήσεις κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων επί της Κυκλοφοριακής Μελέτης.
Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την
5η του μήνα Ιουλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την
5251/23-6-10 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον
Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 12 και συγκεκριμένα:
Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Σκουζής,
4. Α. Λώλος, 5. Ε. Παναγοπούλου, 6. Κ. Καραγεώργος,
7. Π. Κουλουβάρης, 8. Μ. Χόβρη – Σίνα, 9. Γ. Καμπάνης, 10. Α. Φαρμακίδη, 11. Μ. Κακογιαννάκου, 12. Γ.
Τρόντζος
Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Θ. Σταμάτης, 3. Δ. Γεωργουλόπουλος, 4. Ε. Σκουλάξνου, 5. Ι. Κυριακόπουλος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.
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τεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).
4. Σαν μέγιστό χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 3 μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία
ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
4.646,83 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου 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 210
ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το από 23/6/10
υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου σχετικά με
επαναφορά της συζήτησης του θέματος για τις τροποποιήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Κυκλοφοριακής Μελέτης.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Το από 23/6/10 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 71/10 απόφαση της Δ.Ε.
3. Τα σχετικά Σχέδια των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
4. την προγενέστερη με αριθ. 185/09 απόφαση του Δ.Σ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.3463/2006
«Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις κατεύθυνσης κυκλοφορίας
των οδών που φαίνονται στα σχέδια (αρ. σχεδίου
9.1.1.1.,10.1.1,10.2.1,10.3.1.1, 10.4.1.1, 10.5.1, 10.6.1)
με θέμα «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης»
και ημερομηνία Μάρτιος 2010, εκτός της περιοχής
Εμπορίου, του Δήμου Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το
άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ.
71/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 134/10 και
υπογράφεται.
Ο πρόεδρος
Τα μέλη
Δ. Κοντονής
Ως άνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κορωπί 14/7/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 12859
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη Τηλ.: 210-6625682 εσ. 163, fax: 210-6624963
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση
που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.2286/95, για την «Προμήθεια
εφοδίων ύδρευσης και υδρομέτρων 2010» ήτοι:
― Στρόφιγγες, κρούνοι, δικλείδες και παρόμοια είδη,
― Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο,
― Σωλήνες και εξαρτήματα
― Καμπύλες, «ΤΑΥ» και εξαρτήματα σωληνώσεων
― Υδρομετρητές
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Αυγούστου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την
10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
82.642,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου.
Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: σταδιακά, εντός διακοσίων είκοσι (220) ημερών, της ημερομηνίας αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις αποθήκες του Δήμου.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, Τ.Κ. 19400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
- Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
- Συναιτερισμοί
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ίδια παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη
της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η
εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα του
διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682 εσωτ. 163).

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ, Διαμέρισμα 2ου
ορόφου 72τ.μ., 2
υπνοδ., σαλόνι, χωλ,
μπανιο,
κουζίνα,
ηλιακός, κλιματιστικό, τέντες. ΕΥΚΑΙΡΙΑ
λόγω αναχώρησης,
150.000€
Τηλ.
6977225644,
6936845843

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Σεπόλια οροφοδιαμέρισμα κατασκευής 2010
2ου ορόφ. 80τ.μ. με 2
υπνοδωμάτια, λουτρό,
wc, σαλο/τραπεζαρία
και κουζίνα, αποθήκη.
Πλησίον του Metro Σεπολίων.
Τηλ. 210
8955196,
6942409051

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FIAT Barqueta
μοντέλο του 1996,
1800 κυβικά, σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή 4.800 ευρώ.
Τηλ. : 6932466608

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com

HONDA
SHADOW
1100c.c. μοντέλο του
1996, πλήρως εξοπλισμένη, τιμή 5.000 ευρώ.
Τηλ.: 6932466608

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΤΟΜΑ
Ατομα ζητούνται άμεσα.
Δυνατότητα εργασίας στο
σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ φασόν. Υψηλά εισοδήματα.
Μερική απασχόληση. 500€1500€/ μήνα.
Τηλ. 2118001002
www.millionaires.biz

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεα ζητά εργασία
γραφείου ή σεκιούριτι

Τηλ. 210 8959.800
69498009270
6978504490
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

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

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

κιν. 6945 548882

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 17, ΤΡΙΤΗ 20 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 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
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

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.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Συνεδριάζει Δευτέρα 19/7, 7μ.μ.
To Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα
19 Ιουλίου στις 7μ.μ. με 12 θέματα στην ημερήσια
διάταξη.
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...για την υγειά μας
Παχυσαρκία
Η Παχυσαρκία είναι στις μέρες μας η συχνότερη μεταβολική νόσος.
Και είναι νόσος διότι επηρεάζει την ποιότητα της ζωής και ελαττώνει τη διάρκειά της.
Παχύσαρκος είναι κάποιος, όταν έχει Δείκτη μάζας
σώματος μεγαλύτερο από 30. Ο Δείκτης μάζας σώματος προκύπτει από τη διαίρεση του Σωματικού βάρους δια του ύψους στο τετράγωνο. Ένας άνθρωπος
ύψους 1,70m με βάρος 105 κιλά έχει ΔΜΣ:105/1,702
=
36. Δηλαδή παχύσαρκος.
Οι παχύσαρκοι ζουν λιγότερα χρόνια και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη διάρκεια της ζωής τους.
Είναι αποτέλεσμα της αφθονίας, γι' αυτό και αφορά
τις Δυτικές κοινωνίες κυρίως. Προκύπτει από την αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και την ελαττωμένη κατανάλωση. Η αφθονία τροφής, η γευστικότητα και η
ποικιλία των τροφίμων, η ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα, η άνεση και η ευχαρίστηση της καθιστικής ζωής, έχουν κάνει την παχυσαρκία μια πραγματική επιδημία.
Ποσοστό του ενηλίκου πληθυσμού μεταξύ 15 και
30% στις χώρες της Ευρώπης εμφανίζει παχυσαρκία, περισσότερο από 30% στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και περισσότερο από 30% στη χώρα μας.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία αφορά
και τα παιδιά και τους εφήβους και στατιστικά στοιχεία φέρνουν τη χώρα μας, στις πρώτες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας παγκόσμια.
Πρόκειται για νόσο που εμφανίζει πολλές επιπλοκές.

Μακροπρόθεσμα η παχυσαρκία δημιουργεί Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, Αρτηριακή Υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, αρθροπάθειες, αυξάνει
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, χολολιθίαση, διαταραχές
του αναπνευστικού
(σύνδρομο άπνοιας
του ύπνου) και προδιαθέτει σε ορισμένες
μορφές καρκίνου.
Το ότι η παχυσαρκία είναι αιτία άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας φαίνεται από
τη σύγκριση νοσήσεως μεταξύ παχύσαρκων και ατόμων με φυσιολογικό σωματικό βάρος. Έτσι ένας παχύσαρκος έχει διπλάσιες πιθανότητες να αρρωστήσει από Σακχαρώδη Διαβήτη και τετραπλάσιες πιθανότητες να αρρωστήσει από καρδιακή νόσο από ένα
άτομο με κανονικό βάρος.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εμφανισιακό, αλλά συσχετίζεται με πλήθος παθολογικών καταστάσεων
και σαν τέτοιο πρέπει να προσεγγίζεται.
Τα αίτια της παχυσαρκίας αναφέρθηκαν παραπάνω,
ενώ η αντίληψη ότι ενδοκρινικές παθήσεις (θυρεοειδοπάθειες συνήθως) πιθανόν να οδηγούν στην πα-

χυσαρκία είναι λανθασμένες.
Σπάνια η παχυσαρκία οφείλεται σε ενδοκρινικά ή παθολογικά αίτια.
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι δύσκολη, γιατί πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα όπου δεν
υπάρχουν απλές ή μαγικές λύσεις.
Κεντρική θέση στην αντιμετώπιση έχει η αλλαγή των
διατροφικών συνηθειών του αρρώστου (Δίαιτα), η
οποία θα πρέπει να είναι μόνιμη και σταθερή.
Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (περπάτημα, άσκηση) βοηθάει ιδιαίτερα, γιατί ενισχύει τις
καύσεις και την κατανάλωση θερμίδων.
Η βοήθεια με φαρμακευτική αγωγή επίσης προσφέρει
και είναι πάντοτε στην κρίση του θεράποντος γιατρού
αν θα συνδυαστεί με τη δίαιτα και την άσκηση.
Τέλος σε επιλεγμένα περιστατικά έχει θέση και η
χειρουργική αντιμετώπιση (γαστρικός δακτύλιος,
γαστρικό by pass).
Συμπερασματικά πρόκειται για μια συχνή νόσο, η
οποία έχει θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία όμως
απαιτεί επιμονή, υπομονή και στενή συνεργασία με
τον ειδικό Γιατρό.
Η ιατρική από τα αρχαία χρόνια πρέσβευε ότι είναι
καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις.
Έτσι κάποια στιγμή πρέπει να αφυπνισθεί και η Πολιτεία και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και να αναλάβουν
μία συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και
δράσης για την πρόληψη της νόσου που αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα υγείας και ταυτόχρονα κοινωνικό πρόβλημα.
Μισιχρόνης Γεώργιος
Ενδοκρινολόγος
Συνεργάτης του Επιστημονικού web site www.iator.gr
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Πρωτάθλημα Α' Εθνικής κατηγορίας
στο Σκάκι για το 2010
Ολοκληρώθηκε το 38ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Εθνικής κατηγορίας στο Σκάκι
για το 2010.
Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα της Π.Σ. Περιστερίου με δεύτερη την ομάδα του Κύδωνα Χανιών, ανάμεσα σε 22 ομάδες που συμμετείχαν. Παπάγου και
Ιωαννίτες υποβιβάστηκαν.

Η ομάδα του ΣΑΣ Κορωπίου κατέλαβε τη 10η θέση (ισοβάθμισε στις θέσεις 5 -

10) και για 3η συνεχόμενη χρονιά πιστοποίησε τη θέση της ανάμεσα στις 10 καλύτερες ομάδες της χώρας. Κάθε ομάδα στους αγώνες αποτελείται από 12 σκακιστές (άνδρες, γυναίκα, νεάνιδες, έφηβους, παιδιά).
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, είναι:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ομάδα
Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ
Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
Ε.Ο.Α.Ο "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
Α.Ε.Κ.
Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Λ.Π.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ε.ΣΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ
Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ
Σ.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ
Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
Σ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚ.

βαθμοί
14
11
11
9
8
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
3
0

κριτήριο
462,5
381,0
321,5
331,0
339,5
289,0
275,5
271,5
268,5
257,0
259,0
213,0
255,0
229,0
225,0
158,5
147,5
201,0
156,0
190,5
162,5
107,0

πόντοι
62,5
53,0
47,0
43,5
47,0
42,0
42,5
45,0
42,5
46,5
41,0
42,0
39,5
41,0
41,0
36,5
38,5
39,5
35,0
40,0
35,5
22,0

Νικητές και ηττημένοι
απ’ το ποδοσφαιρικό έτος 2009 - 2010
Μετά το τέλος του πρωταθλήματος και του κυπέλλου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., άλλες ομάδες προβιβάστηκαν
σε κατηγορία και άλλες υποβιβάστηκαν. Οι πρωταθλητές, οι κυπελλολυχοι αλλά και πώς διαμορφώθηκε τελικά ο χάρτης των ομάδων για το 2010-1011
παρακάτω.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ
ΒΑΡΗΣ
ανανέωση παικτών

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Δ' ΕΘΝΙΚΗ για τον ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ για τον ΑΠΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ, ΑΧΧΙΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ
και ΑΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ για τους ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ για τους ΑΠΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ,
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ο Αθλητικός Ομιλος “Κυανούς Αστήρ Βάρης” ανανέωσε τη συνεργασία του με τον αμυντικό Θ. ΚΟΖΗ για τη νέα χρονιά.
Επίσης απέκτησε το νεαρό Χαφ Γιάννη Αλούση
από τον Σαρωνικό Αναβύσσου.
Μέσα στους στόχους της ομάδας είναι η ενίσχυση
της επιθετικής γραμμής με έναν αναγνωρισμένης
αξίας σέντερ φορ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ για τους ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ,
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ 2009 - 2010
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

ΑΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0-3
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 0-4
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.
ΑΧΑΡΝΩΝ 1-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ

2ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ-ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ 1-2
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FIAT Barqueta
μοντέλο του 1996,
1800 κυβικά, σε πολύ καλή κατάσταση.
Τιμή 4.800 ευρώ.
Τηλ. : 6932466608
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ
HONDA SHADOW
1100c.c.
μοντέλο
του 1996, πλήρως
εξοπλισμένη, τιμή
5.000 ευρώ.
Τηλ.: 6932466608

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί
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Σχέδιο Σαμαρά: Διέξοδος από το φαύλο κύκλο της ύφεσης…
Το «Σχέδιο Σαμαρά» για έξοδο από την κρίση (και απαλλαγή από το
Μνημόνιο) υπήρξε κατά γενική ομολογία η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση εναλλακτικής λύσης που διατυπώθηκε ποτέ από αντιπολιτευόμενο κόμμα στην Ελλάδα.
Δεν έταξε «λαγούς με πετραχήλια» σε κανένα.
— Εξήγησε ότι ο δρόμος που επιλέχθηκε από την κυβέρνηση– το περιβόητο «Μνημόνιο» - οδηγεί σε περισσότερη ύφεση και μεγαλύτερο
δανεισμό. Και δεν λύνει το πρόβλημα. Δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα…
-- Εξήγησε ακόμα ότι πολλοί διάσημοι Οικονομολόγοι (ακόμα και διαφορετικών σχολών σκέψης) συμμερίζονται την ίδια ακριβώς ανησυχία. Και παρέθεσε συνοπτικά τις απόψεις τους…
— Κατέδειξε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, που οδηγεί σε διέξοδο με
Ανάκαμψη της Οικονομίας στην αρχή (περιορισμός στα λουκέτα και
την ανεργία). Και Ανάπτυξη στη συνέχεια (επενδύσεις, νέες θέσεις
απασχόλησης, αύξηση της ανταγωνιστικότητας).
Έξοδο από την κρίση με Ανάπτυξη! Όχι βύθιση σε μεγαλύτερη κρίση
με φαύλο κύκλο ύφεσης...
— Ανέλυσε τι πρέπει να γίνει, με ποια βήματα – πιο πριν, πιο μετά –
με ποια συμπληρωματικά μέτρα τόνωσης, πόσο θα στοιχίσουν, τι θα
αποδώσουν και σε πόσο χρόνο θα αποδώσουν. Ώστε να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της μιαν ώρα αρχύτερα. Να μην έχει ανάγκη το «Μηχανισμό Στήριξης» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Και να
μπορέσει να απαλλαγεί από το «Μνημόνιο» και τους όρους του.
Ακόμα επισήμανε ότι το πρόβλημα με το Μνημόνιο δεν είναι απλώς
τα μέτρα που ήδη πάρθηκαν. Αλλά κυρίως αυτά που δεσμεύτηκε η Ελλάδα να πάρει στο μέλλον. Και τα οποία είναι άχρηστα και επικίνδυνα (και αρκετά μη καθορισμένα)! Είναι επικίνδυνα γιατί μειώνουν το
έλλειμμα από την μια πλευρά (από τις περικοπές) και το φουσκώνουν
από την άλλη (δημιουργώντας ύφεση).
Τέλος, εξήγησε ότι το Σχέδιο αυτό μπορεί να μηδενίσει τα ελλείμματα, να φρενάρει το χρέος και να απαλλάξει τη χώρα από τους όρους
του Μνημονίου, εφ’ όσον εφαρμοστεί σήμερα. Άμεσα και πλήρως.
Όσο περνάει ο καιρός κι όσο βαθαίνει η ύφεση, τόσο γίνεται πιο δύσκολο, ίσως πιο χρονοβόρο, αλλά και πάλι όχι ανέφικτο…
Το Σχέδιο Σαμαρά έτσι κι αλλιώς αποτελεί καλύτερη λύση. Αλλά η
διάρκειά του εξαρτάται από το πόσο νωρίς θα εφαρμοστεί. Ώστε να
μη γίνει άλλη ζημιά στο μεταξύ…
Το Σχέδιο αυτό περιέχει Πολιτική εκτίμηση, διαφορετική Θεωρητική
βάση, «κτίσιμο» προγραμματισμού και στρατηγικό σχεδιασμό ενεργειών.

Πώς φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 η Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
 Σε ό,τι αφορά την Πολιτική εκτίμηση: Εξηγεί πως και γιατί ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τα σφάλματά της, οι πράξεις και οι παραλείψεις
της, που ανάγκασαν την Ελλάδα να καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι παρέλαβε ένα πρόβλημα ελλείμματος κοινό σε όλη την
Ευρώπη (όμως οι άλλες χώρες δεν πήγαν στο ΔΝΤ…) και δημιούργησε
κρίση δανεισμού μοναδική στην Ευρωζώνη (γι’ αυτό και έγινε απαραίτητη, τελικά, η προσφυγή στο ΔΝΤ).
Κυρίως εξηγήθηκε αναλυτικά πως το έλλειμμα του 2009 διογκώθηκε το
τελευταίο τρίμηνο από τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλιώς θα έκλεινε στο 9,9% του ΑΕΠ, όχι στο 13,6%
που έκλεισε τελικά!
Και το χρέος θα ήταν οριακά μικρότερο.
Άλλωστε – κι αυτό το έδειξε και διαγραμματικά η παρουσίαση Σαμαρά –
τα spreads εκτοξεύθηκαν πολλούς μήνες μετά τις εκλογές…
Όλα αυτά έγιναν επί ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ:
 Το δεύτερο τμήμα της εισήγησης Σαμαρά αφορά την τεκμηρίωση
της άποψής του ότι το Μνημόνιο και τα μέτρα που περιέχει οδηγούν
σε «φαύλο κύκλο ύφεσης», επίμονων ελλειμμάτων, περισσότερων
μέτρων, ακόμα μεγαλύτερης ύφεσης, ακόμα πιο επίμονων ελλειμμάτων και τελικά πολύ μεγαλύτερου χρέους.
Στο σημείο αυτό παρέθεσε μερικές από τις δηλώσεις των πιο γνωστών και έγκυρων αναλυτών, ανάμεσα στους οποίους και Νομπελίστες Οικονομολόγοι, που όλοι τους συμφωνούν (αν και συχνά από
διαφορετικές «σχολές σκέψης») ότι τα μέτρα του Μνημονίου δεν
αποτελούν «λύση» στο πρόβλημα της Ελλάδας, δημιουργούν μάλλον μεγαλύτερο πρόβλημα…

Το «διαρθρωτικό» (από φοροδιαφυγή, διογκωμένο δημόσιο, σπατάλες)
και το «κυκλικό» (που δημιουργείται από το στέγνωμα της αγοράς,
τα λουκέτα την ανεργία, δηλαδή τη μεγαλύτερη ύφεση).
— Και δεύτερον, χτυπάει ταυτόχρονα και το έλλειμμα και το χρέος.
Δεν περιμένει πρώτα να εκμηδενιστεί το έλλειμμα κι ύστερα να αρχίσει να μειώνεται το χρέος, το οποίο στο μεταξύ θα έχει ανέβει πολύ υψηλότερα…
Σε ότι αφορά το διαχωρισμό του ελλείμματος:
— Το «διαρθρωτικό» έλλειμμα αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως αυτά που
ήδη λαμβάνονται (περιστολής των δημοσίων δαπανών και αύξησης των
δημοσίων εσόδων). Αλλά πιο ήπια.
Άλλωστε το «διαρθρωτικό» έλλειμμα είναι γύρω στο 6,7%, ενώ το κυκλικό είναι το (υπόλοιπο) 3,2%...
Κι εδώ προκύπτει μια σημαντική διαπίστωση: Για να αντιμετωπιστεί το
διαρθρωτικό έλλειμμα ύψους 6,7% του ΑΕΠ αρκούν τα μέτρα που ήδη
ελήφθησαν! Δεν χρειάζονται άλλα! Οπότε όλα αυτά που εμπεριέχονται
στο Μνημόνιο, τα πρόσθετα για το 2011, για το 2012, το 2013 και 2014,
είναι περιττά. Κάτι παραπάνω από περιττά: Είναι επιζήμια…
Γιατί δημιουργούν παραπανίσια ύφεση, η οποία τροφοδοτεί και μεγαλώνει το άλλο μέρος του ελλείμματος, το «κυκλικό».
Έτσι με το Μνημόνιο μειώνεται το έλλειμμα από τη μια «συνιστώσα»
του (το «διαρθρωτικό») αλλά μεγαλώνει από την άλλη (το «κυκλικό»).
Οπότε πρέπει να σταματήσουν τα πρόσθετα μέτρα του Μνημονίου από
δω και μπρος και να υπάρξουν άλλου είδους μέτρα τόνωσης της αγοράς, ώστε να καταπολεμηθεί το «κυκλικό» έλλειμμα. Και να εκμηδενιστεί το συνολικό έλλειμμα.
— Το Σχέδιο της ΝΔ παρουσιάζει τέτοια Αντισταθμιστικά μέτρα, που
χρειάζονται για να εκμηδενιστεί το κυκλικό μέσα σε μια διετία…
Τα μέτρα αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δεν κοστίζουν τίποτε
η κοστίζουν ελάχιστα. Αλλά φρενάρουν την ύφεση. Και πυροδοτούν την
ανάκαμψη. Για να αρχίζει και πάλι να δουλεύει η Οικονομία.
Γιατί προκειμένου να εισπράττει το κράτος, πρέπει να δουλεύει η Οικονομία. Όχι να πολλαπλασιάζονται τα «λουκέτα» και οι άνεργοι…
Έτσι, με πολύ λιγότερες ωδίνες θα εκμηδενιστεί και το διαρθρωτικό και
το κυκλικό έλλειμμα. Δεν θα τροφοδοτεί η «συμπίεση» του ενός την
αύξηση του άλλου…

Πρόσθετα «Αντισταθμιστικά» και «Επανορθωτικά» μέτρα
 Στη συνέχεια το Σχέδιο της ΝΔ περιλαμβάνει πρόσθετα Αντισταθμιστικά μέτρα, για να αντιμετωπιστούν οι χρονικές υστερήσεις, αλλά και
οι παρενέργειες του «στραβού δρόμου» που ήδη βρισκόμαστε (επιδείνωση της ύφεσης). Αφού θα γίνει πρόσθετη «ζημιά» (από πλευράς ύφεσης) θα χρειαστεί πρόσθετη «στήριξη» (από πλευράς αντισταθμιστικών
μέτρων)…
 Ακόμα, το Σχέδιο προβλέπει «Επανορθωτικά» μέτρα για την αποκατάσταση μεγάλων αδικιών, όπως η μείωση των συντάξεων στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αλλά προβλέπει και την πηγή εσόδων, ώστε «να κόψουν δαπάνες από αλλού», για να μπορέσουν να δώσουν στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων μπορεί να γίνει από
την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχουμε βγει από το Μνημόνιο, εφ’ όσον
βρεθούν εναλλακτικοί πόροι. Το Σχέδιο πρότεινε αρκετούς «κωδικούς»
του Προϋπολογισμού (που μπορούν να περικοπούν) και εδώ κοστολογημένα, αλλά και εναλλακτικές πηγές εξοικονόμησης πόρων.

Οι δύο συνιστώσες του ελλείμματος

Αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας και
Δημόσιο Χρέος

 Κι ύστερα περιέγραψε το ίδιο το Σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας: το
οποίο έχει δύο καινοτομίες:
— Πρώτον χωρίζει το έλλειμμα σε δύο μέρη:

— Κι ύστερα έρχεται η άλλη καινοτομία του Σχεδίου. Δεν αναφέρεται
μόνο στην περικοπή του ελλείμματος, αλλά χτυπά απευθείας και το Δημόσιο χρέος: Με αξιοποίηση του Δημόσιας περιουσίας…

Για την ακρίβεια, μικρού μέρους της γνωστής ακίνητης περιουσίας του
Δημοσίου. Ή μάλλον μικρού μέρους της «αξιοποιήσιμης» από τη γνωστή. Που αφορά ακίνητα που σήμερα απαξιώνονται, καταπατώνται ή
«κάθονται». Και δεν αποδίδουν τίποτε στο Δημόσιο.
Ένα τμήμα αυτών θα αξιοποιηθούν χωρίς να απωλεσθεί η κυριότητα - με
επιχειρηματικές συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ),
μακροχρόνιες μισθώσεις, leasing κλπ. - και θα αποφέρουν σημαντικά
έσοδα στο κρατικό ταμείο ετησίως (μέχρι τα 5 δισεκατομμύρια κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς).
Ενώ ένα ακόμα πιο μικρό μέρος μπορεί να «αξιοποιηθεί εμπορικά». Μόνο που δεν θα πρόκειται για τα «ασημικά», αλλά για περιουσιακά στοιχεία που σήμερα απαξιώνονται. Και η αντικειμενική αξία αυτών των
«εμπορεύσιμων» ακινήτων μπορεί να φτάνει αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια.
— Στο ερώτημα πώς θα πιαστεί τέτοια τιμή για παρατημένα ακίνητα, η
απάντηση είναι ότι δεν θα πουλήσει το κράτος «οικοπεδάκια», αλλά θα
αναπτύξει τη σχεδιασμένη-συστηματική αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (το real estate development). Που επιτρέπει στο Δημόσιο να οικειοποιηθεί μεγάλο μέρος των υπεραξιών της περιουσίας του. Όχι να τις
χαρίζει σε τρίτους…
— Στο ερώτημα πως είναι δυνατό να πουληθούν τέτοιας αξίας ακίνητα
μέσα σε δύο χρόνια, η απάντηση είναι ότι δεν θα πουληθούν αμέσως.
Αλλά εφ’ όσον καθαρίσουν από νομικές «εκκρεμότητες» (με τη μέθοδο
που ακολουθήθηκε πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή με διαδικασίες μερικών μόνο μηνών), ένα μέρος της αξίας τους μπορεί να προχρηματοδοτηθεί από μεγάλες Τράπεζες του Εξωτερικού με ενυπόθηκα
δάνεια ελαχίστου ρίσκου.
Κι ύστερα από 4-5 χρόνια όταν θα πουληθούν τελικά, το δημόσιο θα εισπράξει το αντίτιμο και θα ξεχρεώσει την προχρηματοδότηση στις Τράπεζες. Και θα περισσέψουν και χρήματα για να μειώσει κι άλλο το χρέος. (γιατί η εμπορική αξία είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική, βάσει της οποίας έγινε ο ενυπόθηκος δανεισμός προχρηματοδότησης).
Έτσι με την προχρηματοδότηση θα μειωθεί αισθητά το υφιστάμενο χρέος (μέχρι 10%), θα καλυφθούν και τα τρέχοντα ελλείμματα για ένα πρόσθετο χρόνο περίπου, κι ύστερα από την πώληση θα εξωφληθεί η προχρηματοδότηση και θα μειωθεί το χρέος κι άλλο.
Στο μεταξύ η επενδυτική αξιοποίηση των υπολοίπων ακινήτων μέσα από
ΣΔΙΤ, leasing κλπ. θα παράγει παράλληλα και ταυτόχρονα ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, δημόσια έσοδα κλπ.

Συνολικός Σχεδιασμός και έξοδος από Μνημόνιο
Κι έτσι χτυπώντας ταυτόχρονα:
 και το διαρθρωτικό και το κυκλικό έλλειμμα,
 και το συνολικό έλλειμμα και το χρέος,
η Ελλάδα μπορεί να μπει σε ένα «ενάρετο κύκλο» ανάπτυξης-εξυγίανσης, αντί για τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, στον οποίο έχει
ήδη μπει τώρα.
Αυτός ο «ενάρετος κύκλος» Ανάπτυξης είναι η απάντηση στο σημερινό «φαύλο κύκλο» ύφεσης του Μνημονίου.
Πρώτα ανάκαμψη για να φρενάρει η ύφεση. Κι ύστερα Ανάπτυξη για
να δημιουργηθούν πρωτογενή πλεονάσματα και να απορροφάται
σταδιακά το χρέος.
Μόλις αποκτήσει πρωτογενή πλεονάσματα ή/και ικανή ρευστότητα
(στο τέλος της πρώτης διετίας), η Ελλάδα μπορεί να πάψει να εξαρτάται από το «Μηχανισμό στήριξης». Άρα να σταθεί στα πόδια της,
να βγει στις αγορές, να δανειστεί με ικανοποιητικούς όρους. Κι έτσι
να απαλλαγεί από τους περιορισμούς του Μνημόνιου (αφού δεν θα
έχει πια ανάγκη τη χρηματοδότησή του).
Όχι για να κάνει πάλι δημοσιονομική χαλάρωση και «παροχές»!
Αλλά για να μειώσει δραστικά τους φορολογικούς συντελεστές.
Που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει νέος κύκλος Ανάπτυξης.
Αρκεί να αντιληφθεί ο κόσμος ότι η ΝΔ έχει σχέδιο που είναι πολύ
διαφορετικό, αποτελεσματικότερο και ηπιότερο ταυτόχρονα, για να
δημιουργηθεί στη συνείδηση του κόσμου η απαραίτητη αντιστροφή.
Που αλλάζει τις τάσεις του εκλογικού σώματος...
Αντίθετα από το φαύλο κύκλο ύφεσης όπου οδηγούν τα μέτρα του
Μνημονίου, ο Σαμαράς πρότεινε Σχέδιο που οδηγεί σε «ενάρετο
κύκλο» Ανάκαμψης αρχικά και Ανάπτυξης αργότερα, εξόδου από
το Μνημόνιο σε δύο χρόνια (αν εφαρμοζόταν σήμερα) και οριστικής
διεξόδου από την κρίση σε μια τετραετία.
Εν πάση περιπτώσει ο Σαμαράς πρότεινε συγκεκριμένο και ρεαλιστικό Σχέδιο.
Δεν ενέδωσε στον πειρασμό να φωνάξει «λεφτά υπάρχουν»…

Νέα Δημοκρατία
Στρατηγική Ελπίδας για την Έξοδο από την Ύφεση

