
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 664
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

11

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

άρθρων του 2010 

για την Οικονομία

και το Μνημόνιο
Πλούσια σε ειδήσεις, καταθλιπτική

για την οικονομία και την πορεία

της χώρας, η χρονιά που πέρασε.

Επιδρομή της “ξένης ακρίδας”, που

ενδιμεί πλέον στον τόπο μας. Δυ-

στυχώς επτωχεύσαμε και σπεύδουν

να διαμοιράσουν τα “ιμάτιά” μας,

αλλά δεν πτωχεύσαμε! (το κράτος

δεν πτωχεύει· δυσπραγεί!.

Η “βοήθεια” που μας δίνουν με τη

μορφή δόσεων και αυστηρότατων και μονοσήμα-

ντων ετεροβαρών δεσμεύσεων, είναι “χαρτοπαικτι-

κό” δάνειο της Τρόικας με 5,7% και εξευτελιστικούς,

επαχθέστατους όρους επί κατεχομένης χώρας.

Δεν μιλάω για τα διάφορα μέτρα που παίρνει η κυ-

βέρνηση καθ’ υπαγόρευση της γνωστής οικονομι-

κής τρόικας. Κάποια απ’ αυτά - το ‘χω ξαναγράψει

- έπρεπε να τα είχαμε πάρει προ πολλού. Το πρό-

βλημά μας είναι ότι τα μέτρα αυτά δεν αποβλέ-

πουν στην οικονομική ανάκαμψη, αλλά στην εξα-

σφάλιση των κερδοσκόπων. Των αρχιερεών του

Μαμωνά, των συμφερόντων του διεθνούς χρημα-

τοπιστωτικού κεφαλαίου.

Ηταν λογικό λοιπόν η οικονομία και το περίφημο ΜΝΗ-

ΜΟΝΙΟ να μονοπωλήσει σχεδόν την αρθρογραφία μας

στη διάρκεια του περασμένου έτους, που έκλεισε την

πρώτη δεκαετία της τρίτης μ.Χ. χιλιετίας.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

2 Ιανουαρίου όλοι οι Δήμοι

εκλέγουν προεδρεία. 

Διαδικασία και τρόπος

εκλογής.            Σελίδα 22

Αναδρομή 2010 μέσα απ’

τις σελίδες μας. Σελ. 7

Εύστοχο και αιχμηρό το “ακό-

ντιο” της Σ. Σακορά-

φα στη Βουλή.

Σελ. 14

Δημαιρεσίες 

στους ΟΤΑ

Η ΣΠΙΘΑ του Μίκη

γίνεται φωτιά!
ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιτροπή Πρωτοβουλίας

Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

γραμμή επικοινωνίας 210 8992.237

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΕ ΚΟΡΩΠΙ, 3Β, ΣΑΡΩΝΙΚΟ και ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ σελ. 3, 12,13

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ, Κορωπίου ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ, 3Β ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Σαρωνικού ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, Μαρκοπούλου

Οι τόσες πολλές δυσοίωνες προβλέψεις που έχουμε ακούσει ότι θα φέρει το 2011, μας κάνουν να θέλου-
με να μείνουμε στο 2010, παρά το ότι αυτό έφερε το Δ.Ν.Τ.
Ο χρόνος όμως προχωρεί και δεν γυρίζει πίσω· ας οπλιστούμε επομένως με δύναμη και ελπίδα για να τον
περάσουμε όσο λιγότερο γίνεται ανώδυνα...
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Η Κερατέα 19η ημέρα αγώνα Σελ. 8

Χαρμολύπες Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Τα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Γιατί φτάσαμε ως εδώ. Τι πρέπει
να κάνουμε  Σοφία Σακοράφα Σελ. 14

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 15

Βραβεύθηκε ο Στυλιανός Ράπτης
για ηλεκτρονική σχεδίαση Σελ. 16

Kallikratis.ypes.gr Σελ. 18

Δημαιρεσίες και πώς γίνονται Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ άρθρων του 2010 

για την Οικονομία και το Μνημόνιο
Συνέχεια από τη σελ. 1

Βέβαια, μη ξεχνάμε ότι ήταν και έτος

εκλογών του πρόσφατου διοικητικού

πειράματος, που κι αυτό εντάσσεται

στις μεταρρυθμίσεις συγκεντρωποίη-

σης για λόγους οικονομίας και αποτε-

λεσματικότερης(;) οργανωτικής δομής.

Η ...νεκροψία των Δήμων θα δείξει...

Στο πρώτο άρθρο μου της χρονιάς που

πέρασε, στις 2 Ιανουαρίου 2010, με τίτ-

λο «Σιχάθηκα και το κεραμίδι μου»,

έλεγα μεταξύ άλλων:

«... πρώτοι υπεύθυνοι για την οικονο-

μικη κατάντια της χώρας και για τη

διαφθορά είναι οι πολιτικοί που κυ-

βέρνησαν αυτή τη χώρα τα τελευταία

65 χρόνια. Να πληρώσουν λοιπόν

πρώτοι αυτοί. Και απευθυνόμενος

στον Πρωθυπουργό Γεωργ. Παπαν-

δρέου, τον καλούσα ν’ αρχίσει από το

κεφάλι για να πείσει, δίνοντας πρώ-

τος αυτός το παράδειγμα.

«κόψε 20% από τις δικές σου απολα-

βές, τους Υπουργούς, τους Διοικητές

μέχρι και τους αντιδημάρχους και πε-

ριόρισε τον αριθμό των βουλευτών

στους 210!».

Τώρα το θυμήθηκε ο Ρέππας και σε

συνέντευξή του στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ-

ΠΙΑ της περασμένης Κυριακής προτεί-

νει να γίνουν 200.

Στο επόμενο φύλλο (8/1/2010), την

παραπάνω τεκμηριωμένη πρόταση

την παρουσιάσαμε με εξάστηλο τίτ-

λο: «Οι 300 βουλευτες να γίνουν

200» (φ. 615/9.1.2010). Για την ακρι-

βεια και για πρακτικούς λόγους προ-

τειναμε να οριστούν στους 210. 

Μέχρι και μηδενισμός της

“αποζημίωσης”

Σήμερα προτείνω, εκτός από τη γενι-

κή μείωση 20% επί του συνόλου των

απολαβών τους (αποζημίωση τη λέ-

νε), η μειωση να φθάσει μέχρι το

100%, ανάλογα με τα περιουσιακά

τους στοιχεία και τα εν γένει εισοδή-

ματά τους.

Αυτό είχε ζητησει και ο Ιωάννης Κα-

ποδίστριας στην Δ’ εθνοσυνέλευση

στο Αργος, την 4η/8/1829. «...θέλω

αποφεύγει, {...} εν όσω τα ιδιαίτερά μου

χρηματικά μέσα μού εξαρκούν, από το

να εγγίσω μέχρι και οβολού τα δημόσια

χρήματα... (και ευθύς αμέσως). Ελπίζω

ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την

Κυβέρνησιν, θέλουν γνωρίσει{...} ότι

δεν ειναι δυνατον να λαμβάνουν μι-

σθούς αναλόγους με το βαθμό του υψη-

λού υπουργήματός των...».

Αυτόν τον ανιδιοτελή ηγέτη δολοφό-

νησαν, για να φέρουν μετ’ ολίγον τον

ανήλικο Οθωνα με τους Βαυαρούς

του που ελάμβανε πάνω από το

7,5%(!) του προϋπολογισμού του κρά-

τους! Εκτοτε η “ξένη ακρίδα” με τα

ντόπια λαμόγια κατατρώγουν το βιός

και απομυζούν κάθε ικμάδα αυτής της

΄χωρας. Πώς ν’ ανθίσει, λοιπόν, πώς

να καρποφορήσει!

Και επανέρχομαι: εφ’ όσον τα εισοδή-

ματά τους τους επαρκούν να μη λαμ-

βάνουν καμία βουλευτική “αποζημίω-

ση”. Ευνόητο είναι ότι η πρόταση περι-

λαμβάνει και τις βουλευτικές συντά-

ξεις και μάλιστα αναδρομικά. Κι αν θε-

ωρούν ότι “ζημιώνουν”, να μη “ξεσκίζο-

νται” για να εκλεγούν. Κάποιοι άλλοι

θα το θεωρούσαν μεγαλη τιμή και διά-

κριση να προσφέρουν αμισθί.

Κωφάλαλοι

Στις 30 Ιανουαρίου (φ. 618) με αφορ-

μή επιστολή αναγνώστριας και δεκά-

δων τηλεφωνημάτων, δημοσιεύουμε

πρόσκληση προς τους βουλευτές της

περιοχής μας (συμπεριλαμβάνονται ο

πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της Κυ-

βέρνησης) και προς τους Δημάρχους-

Αντιδημάρχους, αλλά και προς τις

κομματικές οργανώσεις να τοποθετη-

θούν πάνω στην πρότασή μας. Ουδείς

ανταποκρίθηκε. Εκώφευσαν και εσιώ-

πησαν άπαντες.

Στις 6 Φεβρουαρίου (φ. 619) επιμείνα-

με και καταθέσαμε νέες προτά-

σεις:«ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΙΣΘΟΣ στο Δημό-

σιο πάνω από 3000ευρώ καθαρά. Κα-

μιά απολαβή αξιωματούχου, πάνω

από 8.000 € μικτά και συνολικά. Σ’

όποιον ΔΕΝ του αρέσει, Να φύγει!

Οποιον ΔΕΝ τον συμφέρει, να ιδιω-

τεύσει.

Ο καλός ο νοικοκύρης, στα δύσκολα

μειώνει τις πολυτελείς, τις μη άκρως

αναγκαίες δαπάνες. Δεν κόβει τα

φάρμακά του, που ίσως του κόψουν

τη ζωή. Παράλληλα, αυξάνει τα εισο-

δήματά του εργαζόμενος εντατικότε-

ρα, παραγωγικότερα, αποδοτικότερα.

Αν είσαι επαγγελματίας ΔΕΝ αυξάνεις

τις τιμές, γιατί ο τζίρος σου θα πέσει.

Αν είσαι κράτος ΔΕΝ αυξάνεις τους

φόρους γιατί ο επενδυτής θα ψάξει για

άλλο “μαγαζί” και οι “υπήκοοί” σου, θα

“μνησικακούν” και δεν θα υπακούουν.

Με πραιτωριανούς ΔΕΝ επιβάλλεις τη

θέλησή σου. «Αν ο λαός δεν σε θέλει,
τα κάστρα δεν σε σώζουν». 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2010 (φ.622) με

το άρθρο μου “Πώς φτάσαμε (εκεί

που φθάσαμε) Ποιος θα...ματώσει»,

προσπάθησα ν’ ανατάξω, να ιχνηλα-

τήσω τα αίτια της σημερινής μας κα-

τάντιας.

«...Μας επέβαλαν τεχνηέντως ένα

μοντέλο καταναλωτικής κοινωνίας

(όπου ευημερούν οι παραγωγοί, οι

διαφημιστές και οι έμποροι και δυστυ-

χούν οι δυσανάλογης αγοραστικής

δύναμης καταναλωτές), όπου με ψευ-

δαισθήσεις εύκολου κέρδους, χρημα-

τοδοτήσεων των “κουτόφραγκων” της

ΕΟΚ-ΕΕ, με το χρηματιστήριο, με τις

κομπίνες, με τις αρπαχτές, με “απλές

κινήσεις” και “έξυπνες” χρήσεις 

Συνέχεια στη σελ. 6

Κατά την ορκομωσία της νέας Δημοτικής Αρχής του τριυβριδικού

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (3Β) τη Δευτέρα 27/12, η

«εκκλησία» έλαμψε δια της απουσίας της, αν και είχε κληθεί ο ίδιος

ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος. Όπως δήλωσε ο νέος Δή-

μαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας, του είχε πει ο Μητροπολίτης,

πως αν δεν τα καταφέρει να παραστεί ο ίδιος, θα χοροστατούσε άλ-

λος ιερέας ως εκπρόσωπός του, αλλά επί τρία τέταρτα περίπου της

ώρας περίμεναν ματαίως. Ουδείς παρέστη μέχρι τέλους  της τελε-

τής. «Αν δεν έρθει, σε 2 λεπτά αρχίζουμε», είπε κάποια στιγμή ο δή-
μαρχος. Και άρχισαν… ορθώς!

Η δήλωση πίστης στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους, με

γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, είναι πολιτική πράξη κι όχι θρη-

σκευτική, αν δεν είναι και αντίθετη. «Ου λήψει το όνομα Κυρίου του

Θεού σου επί ματαίω» (3η εντολή). Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «εγώ
δε λέγω ημίν μη ομόσαι όλως. […] έστω δε ο λόγος υμών ναι, ναι,
ού, ού» (Ματθ. Κεφ.ε’ 34-37). Ο «λόγος της τιμής» εκάστου, είναι

και ανάλογη της τιμής αυτού που την εκφράζει. 

Εκτός αυτού όμως η απουσία του Μητροπολίτη, μάς θύμισε την ορ-

κωμοσία του Δ.Σ. Βούλας το 2006, όταν ο Μητροπολίτης Παύλος

στηλίτευσε στην ομιλία του τον Δήμαρχο Ελληνικού Χρήστο Γκορ-

τζίδη, γιατί τον κάλεσε στην ορκωμοσία ως εκπρόσωπο της εκκλη-

σίας, αλλά όχι για να χοροστατήσει. Να υποθέσουμε ότι πήρε το

«μάθημα», γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η απουσία του

σηματοδοτεί στάση κατά του Κασιδόκωστα. 

Εμείς όμως θέλουμε να θυμόμαστε και τα καλά. Κυρίως τα καλά!

Ο ίδιος ο Μητροπολίτης λοιπόν σε μια αποστροφή του λόγου του,

κατά την ορκωμοσία του 2002, είχε πει: «Δεν ήρθα για να με υπη-
ρετήσουν, αλλά να υπηρετήσω» («ουκ ήλθον διακονηθείναι, αλλά
διακονείσαι»).

Θέλοντας με τα λόγια του Χριστού να νουθετήσει τους δημοτικούς

άρχοντες και να τους παροτρύνει να υπηρετούν τον πολίτη κι όχι να

περιμένουν να τους υπηρετήσουν οι πολίτες.

«Χριστιανικές κουβέντες», θα μου πείτε! Ναι. Εάν δεν τις εφαρμόζου-

με όμως, τι την θέλουμε την θρησκεία; Για να παριστάνουμε τους «κα-

λούς Σαμαρείτες»; «ουαί υμίν, Φαρισαίοι υποκριτές», λοιπόν.

Κώστας Βενετσάνος

Το ιερατείο παραδέχθηκε ότι είναι περιττό 

στις πολιτικές πράξεις
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Ορκίστηκε η Νέα Δημοτική αρχή του 3Δημου Βούλα - Βάρη

- Βουλιαγμένη, την Δευτέρα 27/12 το πρωί παρουσία πλή-

θους κόσμου που είχε γεμίσει την αίθουσα “Ιωνία”. 

Ολοι οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι

παρόντες, εκτός του Άγγελου Αποστολάτου που έλειπε στο

εξωτερικό. 

Ορκίστηκαν πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στους νόμους του

Συντάγματος και να εκπληρώνουν τίμια και ευσυνείδητα τα

καθήκοντά τους. (Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης,

Κ. Πασακυριάκος ορκίστηκε στο λόγο της τιμής του).

Ο νέος Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας, ευχήθηκε κα-

λή τύχη(;) σε όλους και δήλωσε πως από αύριο αρχίζει κιό-

λας η δουλειά, ενώ υπήρχε από όλους κλίμα ενότητας και

συνεργασίας. 

Το λόγο πήρε αμέσως μετά, ο αρχηγός της μείζονος αντι-

πολίτευσης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος δήλωσε

ότι θα στηρίξουν την δημιουργία του νέου Δήμου και θα

προσπαθήσουν για όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη

αντιπολίτευση. Ενώ επισήμανε ότι θα περιμένουν όλοι να

δουν την Βάρη και τη Βούλα να μεταμορφώνονται σε Βου-

λιαγμένη, όπως είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο Γρ. Κασι-

δόκωστας. 

Αμέσως μετά μίλησε ο Αντρέας Κάσδαγλης και ο Πανα-

γιώτης Καπετανέας, ευχόμενοι χρόνια πολλά σε όλους

και καλή επιτυχία στη νέα Δημοτική Αρχή.

Την στήριξη της νέας δημοτικής αρχής σ' αυτήν την νέα

κουτσουρεμένη θητεία - όπως την ονόμασε - (3 χρόνια και

6 μήνες) επικαλέστηκε και ο Δημ. Αναστασίου.

Τέλος, ο Γεώργιος Μάντεσης, παρέδωσε τα ηνία του Δή-

μου και παρακάλεσε όλους, να κάνουν υπομονή με το νέο

σύστημα του “Καλλικράτη”, αφού όπως είπε ούτε το ίδιο

το Υπουργείο δεν ξέρει τί συμβαίνει και δήλωσε κι εκείνος

με τη σειρά του ότι όλοι θα είναι κοντά στον νέο Δήμαρχο

Γρ. Κασιδόκωστα.                                Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ορκωμοσία στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
«από αύριο αρχίζει κιόλας δουλειά»
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Κάλεσμα για βασιλόπιτα

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος “ΛΥ-

ΚΟΥΡΙΖΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ” καλεί τα μέλη και

τους φίλους του στην καθιερωμένη βασιλόπι-

τα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011 στις 11 το

πρωί στο παραλιακό κέντρο “Φωλιά” στην

Αγία Μαρίνα.

Παραδοσιακοί χοροί

Ο “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ” συνεχίζει την εκμάθηση πα-

ραδοσιακών χορών για ενήλικες και παιδιά.

Πληροφορίες Χρ. Γαλάνης 6979700097

ΑΤΗΕΝΑΕUΜ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ

Το Ωδείο Athenaeum διοργανώνει σεμινάριο για τη μου-

σική στον κινηματογράφο, με τον Νίκο Κυπουργό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε συνθέτες, κινηματογραφι-

στές, σκηνοθέτες, καθώς και σε μουσικούς και ενδιαφε-

ρόμενους ακροατές.

Θα αναλυθούν η τεχνική της σύνθεσης, τα διάφορα είδη

της, οι σύγχρονες τάσεις και θα συζητηθούν παραδείγ-

ματα κινηματογραφικής μουσικής.

Κύριο τμήμα του σεμιναρίου θα είναι η συνεργασία των

ενεργών μελών με στόχο τη σύνθεση πρωτότυπης μου-

σικής για επιλεγμένες σκηνές ή/και για ταινίες μικρού

μήκους.

Το σεμινάριο (συνολικά 36 ώρες) θα διαρθρωθεί σε τέσ-

σερις ενότητες:

Σάββατο- Κυριακή 15, 16 & Σάββατο –Κυριακή 29, 30 Ια-

νουαρίου

Σάββατο- Κυριακή 12, 13 & Σάββατο –Κυριακή 26, 27

Φεβρουαρίου

Για να συμμετέχετε πρέπει να στείλετε έως 10 Ιανουα-

ρίου 2011 στην ηλ. δ/νση contact@athenaeum.com.gr ή

στο Ωδείο Αthenaeum Αδριανού 3, 10555 Θησείο.  

*Συνθέτες: ένα σύντομο βιογραφικό συνοδευόμενο

απαραίτητα από ηχογράφηση κάποιου έργου τους. Πα-

ράκληση να αναφέρετε και την ενδεχόμενη γνώση μου-

σικών οργάνων ή/και μουσικών προγραμμάτων σε ηλε-

κτρονικό υπολογιστή.

*Σκηνοθέτες που αναζητούν μουσική επένδυση για ήδη

υπάρχουσα ταινία τους, ή για ταινία τους που θα ολο-

κληρωθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου σε συνεργα-

σία με συνθέτη: DVD με μία ή δύο ταινίες μικρού μήκους

μεγίστης διάρκειας 20 λεπτών, ή το σενάριο της ταινίας

και το ήδη υπάρχον υλικό σε περίπτωση που η ταινία

βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται η έγκαιρη ολο-

κλήρωσή της.

Η επιλογή εκείνων που θα λάβουν μέρος ως ενεργά μέ-

λη θα πραγματοποιηθεί από τον Νίκο Κυπουργό και θα

κοινοποιηθεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου. Για τους ακροατές δεν απαιτείται αποστολή

βιογραφικού, θα τηρηθεί απλώς σειρά προτεραιότητας.

ΤΙΜΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ενεργά μέλη: 360€              Ακροατές: 150€

Για κάθε πληροφορία ή τυχόν απορίες σχετικά με τη διε-

ξαγωγή του σεμιναρίου παρακαλείσθε για επικοινωνή-

σετε με τη Γραμματεία του Ωδείου Αthenaeum στα τηλ.

210 3211987, 955 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: con-

tact@athenaeum.com. gr

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ

Το Δ.Σ. του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης εύ-
χεται στα μέλη του και στους κατοίκους της πόλης
μας χρόνια πολλά, ειρηνικός και ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος καθώς και γρήγορη διέξοδο
από τα τελευταία αδιέξοδα. Οι προσδοκίες όλων
σας αποτελούν ευχές μας για πραγμάτωσή τους
εντος του 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΗΣ

――――

ΕΞΩΡΑÏΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΠΡΟΦΗ-
ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» εύχεται στα μέλη του χρόνια πολλά,
ειρηνικό και ευτυχισμένο το 2011.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πατήρ Σταύρος και οι Επίτροποι του ιερού ναού
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κιτσίου, σας εύ-
χονται το 2011 να είναι ειρηνικό και ευλογημένο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί όλους τους φί-

λους του, μικρούς και μεγάλους, να επισκεφθούν και φέ-

τος τα Χριστουγεννιάτικα παζάρια που διοργανώνει

στην Αθήνα, για την ενίσχυση του έργου του Οργανι-

σμού με στόχο πολλά παιδικά Χαμόγελα!

Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου στο ΜΑΡΟΥΣΙ, στο σταθμό

ΗΣΑΠ, θα υποδεχτεί τους φίλους του στο Χριστουγεν-

νιάτικο Περίπτερό του.

Ωράριο: 1.12-11.12.2010 & 3.1-8.1.2011 ώρες καταστημάτων

13.12.2010-31.12.2010 ώρες 9.00-21.00

Θα Λειτουργούν: ώρες καταστημάτων

1.12-11.12  & 3.1 -8.1  & 13.12 -31.12  ώρες 9.00-21.00

Τα events για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 17/12/2010 και ώρα 18.00

Παρασκευή 24/12/2010 και ώρα 18.00

Πέμπτη 31/12/2010 και ώρα 18.00

"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ" χορεύει

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών “Δευ-

καλίωνας”, το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

στις 9 το βράδυ, οργανώνει χοροεσπερίδα,

στο κέντρο ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Λ.Λαυρίου 17χλμ

Παιανία Αττικής, στάση Λαγός), όπως κάθε

χρόνο και με την ίδια εξαιρετική εξυπηρέτη-

ση από το κέντρο, όπου  θα εξελιχθεί γλέντι

με  δημοτικά και λαϊκά τραγούδια.

Στη διάρκεια του χορού θα κόψουν και την

πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα.

Πληροφορίες: Ματίνα Πανταζή, πρόεδρος

τηλ. 6946864340 - Α.Ζάχος, γενικός γραμ-

ματέας τηλ. 6977391380

Οι πολυφωνικές ακροβασίες και οι beatbox θηριω-

δίες με τις Σανάδες και τους Word Of Mouth, συνε-

χίζονται κάθε Πέμπτη στην “Αθηναΐδα”. Το καλύτε-

ρο χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορείτε να κάνετε

στον εαυτό σας…

Οι Σανάδες και οι Word Of Mouth επιδίδονται σε ένα

φωνητικό… υπερθέαμα!

Κάθε Πέμπτη στις 9.30 μ.μ.

Μουσική Θεατρική Σκηνή Αθηναΐς 

Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Τηλ. 210 34 80 080

Γενική είσοδος: 18 ευρώ, Φοιτητικό: 13 ευρώ
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

art gallery café
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα - Τηλ. 210 8958.866 -

m.gyras@otenet.gr

Ρεβεγιόν Παραμονής Πρωτοχρονιάς

Την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου, η Ζωή Τηγανούρια με

την εξαιρετική μουσική της παρέα, προσκαλεί  στο καρά-

βι  της γιορτινής ατμόσφαιρας… όπου  το πάθος και η

φωτιά του αργεντίνικου tango ερωτοτροπούν με τη

“φλόγα” του Μανώλη Χιώτη, τη “Σεράχ” του Τσιτσάνη

και άλλων Ελλήνων συνθετών...

Λαογραφικό 

δρώμενο στο Κίτσι
Στις 23/12/2010 και μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σχολείου Κιτσίου

Κρωπίας πραγματοποιήθηκε ένα πανέμορφο λαο-

γραφικό δρώμενο, σε συνεργασία με τον Σύλλογο

Ποντίων Κρωπίας, όπου ομάδα του συλλόγου ντυ-

μένοι με παραδοσιακή ενδυμασία καθώς και με τη

συνοδία λίρας και άλλων παραδοσιακών οργάνων

τραγούδησαν ποντιακά κάλαντα και τραγούδια. Δί-

νοντας έτσι μνήμες από την ιστορία  του Πόντου. 

Με τη σειρά του το Δ.Σ του Δημοτικού Σχολείου θέ-

λει να ευχαριστήσει τον Σύλλογο Ποντίων για την

άμεση και μη κερδοσκοπική ανταπόκριση τους. Ιδιαί-

τερα τον πρόεδρο Ποντίων κ. Τσακαλίδη Νίκο. Το πα-

ρόν  έδωσε και ο αγαπημένος των παιδιών Αϊ Βασί-

λης, ο οποίος μοίρασε δώρα στα παιδιά, δίνοντας

χαρά και ευχές για την νέα σχολική χρονιά σε μαθη-

τές, δασκάλους και γονείς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

H Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών 
Γλυφάδας - Βούλας 

στέλνει σε όλα τα μέλη και τους φίλους της 
τις πιο θερμές ευχές

για Καλά Χριστούγεννα και  το 2011 
να είναι μια ελπιδοφόρα, χαρούμενη, 

δυνατή και γεμάτη υγεία, Καινούρια Χρονιά.

Βασιλόπιττα 19 Ιανουαρίου

Στις 19 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα

6μ.μ. στις ηλαχτίδες των ημερών του καινούριου

χρόνου, ως είθισται, θα κόψουμε την πατροπαρά-

δοτη βασιλόπίτα, στο Ξενοδοχείο Congo Palace,

σ’ ένα απογευματινό Τσάι - Καφέ σε ένα χαρούμε-

νο φιλικό εορταστικό περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Περιβαλλοντικός και Λαογραφικός

Σύλλογος Κιτσίου Κορωπίου 

“η Μεσοσπορίτισα” 

εύχεται Χρόνια Πολλά και δημιουργικό το 2011

Κινηματογραφική Λέσχη

Ηλιούπολης (Μ.Αντύπα 86, τηλ. 210 9941199

Είσοδος ελεύθερη

― ΚΥΡΙΑΚΗ  16/01/2011 - ώρα 8μ.μ.

«ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ», ΓΑΖΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
των Γιώργου Αυγερόπουλου και Γιάννη Καρυπίδη

(ΕΛΛΑΔΑ, 2009, έγχρωμη, 49΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Βαγγέλη
Πισσία (καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επιβαίνοντα στο πλοίο
«Ελεύθερη Μεσόγειος», συντονιστή του «Free Gaza
movement» και της  πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη
Γάζα-Ship to Gaza»), Γιώργο Λιερό (κτηνίατρο, επιβαί-
νοντα στο πλοίο «Σφενδόνη») και Ισμάτ Σαμπρί (πρώην
επιτετραμμένο της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα).

Προβολή κινηματογραφικού υλικού από το πρόσφατο

ταξίδι του στόλου της ελευθερίας.

Έκθεση φωτογραφικού υλικού από τη δράση της πρω-

τοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα».

Σε συνεργασία με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011

ΓΕΡΜΑΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο

ΛΙΜΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ 1941-42 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ του Αντώνη Πα-

παδόπουλου (ΕΛΛΑΔΑ, 2009, έγχρωμη και ασπρόμαυρη, 52΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές της

ταινίας.  

«Ο Μάνος Χατζιδάκις 

συναντά την τζαζ» 

Μια μετάφραση στη γλώσσα της τζαζ
μερικών από τις πιο γνωστές μελωδίες

του Μάνου Χατζιδάκι

Από την Καμεράτα, Ορχήστρα 

των Φίλων της Μουσικής

& το Κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή 

Διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

Σάββατο 15 Ιανουαρίου (8.30 το βράδυ) 

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Την τζαζ διάσταση στη μουσική του Μάνου Χατζι-

δάκι επιχειρούν να ανιχνεύσουν η Καμεράτα, Ορ-

χήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον Μίλτο

Λογιάδη και το Κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή

που εμφανίζονται μαζί στην Αίθουσα Δημήτρης

Μητρόπουλος, το Σάββατο 15 Ιανουαρίου στις 8.30

το βράδυ. 

Αυτή η άκρως ενδιαφέρουσα μουσική συνάντηση

εντάσσεται στο πλαίσιο των «Μετατροπιών», του

νέου ετήσιου Κύκλου προγραμμάτων που συνδιορ-

γανώνουν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Κα-

μεράτα, ο οποίος υποστηρίζεται από την χορηγία

του  Δημήτρη Δασκαλόπουλου. 

Η σειρά εγκαινιάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο

με την ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση «Café Zim-

merman».

al cielo
Λ. Ποσειδώνος 14, Βάρκιζα, τηλ. 210 8971.037 reserve

Ρεβεγιόν Παραμονής 

Πρωτοχρονιάς

με ζωντανή

λαϊκή 

μουσική
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Συνέχεια από την σελίδα 2

του πλαστικού χρήματος, θ’ απολαμβάναμε εύπορο βίο

{...}. Κι ενώ θα ‘πρεπε να ζούμε “φέρνοντάς τα βόλτα” αξιο-

πρεπώς... μάς έμαθαν να μεγαλοπιανόμαστε και να ζούμε

περίπου ως κεφαλαιοκράτες, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς επι-

χείρηση, χωρίς υπεξαιρέσεις υπεραξιών, χωρίς ρίσκα, χω-

ρίς παραγωγή και βέβαια, χωρίς πώληση, αλλά με εισπρά-

ξεις “νόμιμες”, κατοχυρωμένες, αλλά άνευ αντίστοιχου

αντικρύσματος και ενίοτε παράπλευρες - κάτω από το τρα-

πέζι  αρκεί να βρισκόμαστε στο κατάλληλο πόστο!

{...}Αλλά και οι επιχειρηματίες να μην επιχειρούν ως υγιείς

επιτηδευματίες, αλλά ως κρατικοδίαιτοι, εκμαυλιστές δωρο-

δότες ή δωροφόροι των επίορκων κοντυλοφόρων - κονδυλο-

φόρων. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με πλήρη αναστροφή της

κλίμακας αξιών.

Κι ακόμα ανατρέψαμε τη λογικη΄των μαθηματικών. Ενώ η μα-

θηματική σχέση παραγωγής - κατανάλωσης πρέπει να είναι

ευθέως ανάλογα ποσά, τις καταστήσαμε αντιστρόφως ανά-

λογα. Οσο αυξάνουμε την κατανάλωση, μειώνουμε την παρα-

γωγή μας και σχετικά και κατ’ απόλυτους αριθμούς. Ασφαλώς

και δεν είναι μοναδικό αίτιο η ανατροπή της κλίμακας αξιών.

Είναι το γενεσιουργό. Αυτή γέννησε τη διαφθορά, τις πελα-

τειακές σχέσεις, τις μίζες, τις κακές, ανίκανες και ενδοτικές

ηγεσίες, τους επίορκους λειτουργούς, την εκπόρνευση της

πολιτικής με προαγωγούς το ξένο κεφάλαιο και τους υποχει-

ρίους τους “εταίρους” μας και αρχιεκμαυλιστή το διεθνές το-

κογλυφικό κεφάλαιο. Αυτοί είναι οι νταβατζηδες. Ο Καραμαν-

λής δεν τους έκανε καλά. Ο Παπανδρέου υποκύπτει. Ποιος

“Μπαϊρακτάρης” θα τους κόψει τα μανίκια;

Το Ασφαλιστικό

Αντί της πεπατημένης στο ασφαλιστικό προτείναμε μια ανα-

τρεπτική λύση (κοίτα κοινωνική ασφάλεια φ. 623/6.3.10). Ανα-

τρεπτική που όμως εφαρμόζεται ήδη στη Δανία, όπως διαπι-

στώσαμε εκ των υστέρων.

Αντί της ανταποδοτικής Ασφάλειας που επέλεξε η Κυβέρνηση

με τα διάφορα ταμεία κλπ., των εισφορών εργοδοτών, ασφα-

λισμένων και επαγγελαμτιών με τις γνωστές διαρροές και λα-

μογιές), που ισοδυναμούν με το 34,6% του συνόλου των κα-

ταβολών, δηλ. διαφόρων φόρων, τελών και εισφορών, ενσω-

μάτωσή τους στο φόρο εισοδήματος και στον κρατικό προϋ-

πολογισμό. Κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων. Ιδρυση

ενιαίου Ασφαλστικού φορέα του κράτους.

Το σύνολο της επιβάρυνσης παραμένει το ίδιο. (Αντί δηλ. 34,6

ασφαλ. εισφορές + 65,4 διάφοροι φόροι, 100% φόροι).

Το σύνολο των παντοειδών εισφορών θα παρέμενε το ίδιο και

εν καιρώ θα μειωνόταν. Θα βοηθούσε στη δραστική μείωση

της ανεργίας και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η κοινω-

νική ασφάλεια είναι ότι και η εθνική ασφάλεια.

Επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας θα ελαφρύνονταν, ενώ το

“άσφαλιστικο” θα λυνόταν μια και καλή. Μ’ ένα σύστημα ΕΣΥ

και με μια καθολική αξιοπρεπή σύνταξη στα 65, τελείωνε.

Παράλληλα, για όποιον ήθελε παχυλές συντάξεις θα μπορού-

σε να λειτουργεί ένα σύστημα επικουρικών ταμείων ή και ιδιω-

τικών ασφαλειών με αυστηρότατο κρατικό έλεγχο. Ο Λομβέρ-

δος όμως δεν μας διάβασε!

Στο ίδιο φύλλο η πρώτη “μαύρη” σελίδα έσπασε κόκκαλα. Ποι-

ος ζημίωσε το δημόσιο; Ποιος διόρισε 1 εκατομμύριο δημοσί-

ους υπαλλήλους; Ποιος χρέωσε τη χώρα; Ποιος ξετίναξε τα

ταμεία;

Στις 13 Μαρτίου (φύλλο 624) με τίτλο “Βιώσιμη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ”, πρότεινα επανακαθορισμό της οικονομίας,

αφού προηγήθηκε μια αναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στα

πλαίσια του καπιταλιστικού συστηματος και στην ανύπαρκτη

πραγματική τοκοφορία του χρήματος. Μ’ όλα ταύτα το τοκο-

γλυφικό κεφάλαιο με την “ανεμογκαστριά” του. ελέγχει την

οικονομία και τα κράτη, κερδοσκοπώντας ασύστολα.

Τέλος κατέληγα, μετά από ένα σύνθετο παγκόσμιο παραγωγι-

κό σύστημα, για να επέλθει εξισορόπηση, η παγκόσμια τάξη

θα πρέπει να επανακαθορίσει την οικονομία και τις παραγω-

γικές σχέσεις, πράγμα που πρϋποθέτει, με αλληλεπιδράσεις

της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής συνείδησης,

επανόρθωση της ανατραπείσας κλίμακας αξιών, από τον νε-

οφιλελευθερισμό, και να επιδιώξουμε τέλος, αν θέλουμε να

επιβιώσουμε ως είδος, μια οικονομία που θα στοχεύει στην

έλλογη κάλυψη των πραγματικών αναγκών, την ποιοτική

ανάπτυξη και τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος μιας

εξανθρωπισμένης κοινωνίας.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Στην πορεία ήλθε και το αναμενόμενο και προετοιμασμένο -

πριν από τις εκλογές του 2009 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Η μεθόδευση είχε στηθεί καλά και οργανωμένα. Αφήνω τις ευ-

θύνες του Κώστα Καραμανλή. Ο Παπανδρέου ήξερε και πολύ

καλά. Μ’ όλα ταυτα, “για να σώσει την Ελλάδα” ανέλαβε τη

“βρώμιμη δουλειά” να την θέσει υπό επιτροπεία και επιτήρηση,

όχι για να εξασφαλίσει τα κεφάλαια και τους τόκους των το-

κογλύφων, αλλά από “πατριωτισμό”, για να διασώσει την “αξιο-

πιστία” της χώρας. Μετά τη σχετική πλύση εγκεφάλου και την

κατατρομοκράτηση του λαού υπεγράφη από τον Παπακων-

σταντίνουν και τον Παπανδρέου το σύμφωνο συνθηκολόγη-

σης της χώρας, το λεγόμενο Μνημόνιο οικονομικής στήριξης

με την Ε.Ε. την ΕΚΤ και το ΔΝΤ με επαχθέστατους όρους. Το

αξιοπερίεργο(;) είναι ότι επικυρώθηκε από την πλειοψηφία της

Βουλής διατεταγμένα. Ψιλοδιαφώνησαν τρεις και διαγράφη-

καν. Τους υπόλοιπους τους εκτιμώ, μα την αλήθεια, για την

κομματική τους ευσυνειδησία, το ”ρεαλισμό” τους,  τον υπο-

λογισμό τους και τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό τους! Δεν

έχουν καμιά σχέση με τους οπισθοδρομικούς “ελληναράδες”,

που ονειρεύονται “ηρωικά” και “βλακείες” για την εποχή μας.

Αυτοί είναι “πραγματιστές!” Μπράβο τους! Αλλά και η Ν.Δ. που

το καταψήφισε, “θα το σεβαστεί” κατά δήλωση Σαμαρά, λόγω

της συνέχειας του κράτους!!!

Από τον ...ενθουσιασμό μου αφιέρωσα έκτοτε αρκετά άρθρα

στο μνημόνιο: 15/5 (φ. 633) με τίτλο, “ΝΕΜΕΣΙΣ”, όπου μεταξύ

άλλων πρότεινα: Ουσιαστικό έλεγχο του “πόθεν έσχον” τους

σε βάθος χρόνου 30 ετων και δήμευση των αδικαιολογήτως

κτηθέντων 

26 Ιουνίου (φ. 639) ΠΤΩΧΕΥΣΗ και Δ.Ν.Τ. 

17 Ιουλίου (φ. 642) «Χωρίς περίσκεψιν... χωρίς αιδώ - Υπέ-

γραψαν και ψήφισαν το Μνημόνιο - κτίζοντας μεγάλα και
υψηλά τριγύρω μου τείχη». Ανάλυση του μνημονίου και δια-

χωρισμός παραγωγικού και τοκογλυφικού κεφαλάιου. Συμπέ-

ρασμα: Είμαστε κράτος κατεχόμενο.

24 Ιουλίου (φ. 643) «ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ» όσοι με την υπογραφη και

την ψήφο τους,  υποθήκευσαν την ανεξαρτησία της χώρας. Εν

αρχή αναφορά σε παλαιότερα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου.

Δεν πιστεύω αλήθεια ότι ο άνθρωπος - ο ηγέτης - αυτός, θα

υπέγραφε ποτέ μια τέτοια συνθηκολόγηση.

Δέσμευσαν και παρέδωσαν τη χώρα αμαχητί, προμελετημένα

και αντιθετα προς την εξουσιοδότηση που έλαβαν. Για τούτο

είναι δοσίλογοι.

Ακυρο το Μνημόνιο. Νομική και πολιτική τεκμηρίωση. Συνεπί-

κουρο και το τεκμηριωμένο άρθρο της Νομικού Γεωργίας Γρη-

γοροπούλου στο ίδιο φύλλο (σελ.9).

Στο ίδιο  μήκος κύματος Πανεπιστημιακοί καθηγητες, ο Αντι-

πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Δ. Βερβεσός και ο Βουλευτής Β. Οικονό-

μου σε συγκέντρωση προσωπικοτήτων στην ΕΣΗΕΑ (σελ. 13).

Συνέχεια και αναφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση των κα-

θηγητών: «Παγκόσμιας εμβέλειας Πειρατεία”, λέει για το μνη-

μόνιο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπρεπής Συ-

νταγματολόγος Γ. Κασιμάτης που ήταν και σύμβουλος του Αν-

δρέα Παπανδρέου.

Ανυπόστατος ο Νόμος που κύρωσε το μνημόνιο, λέει ο καθη-

γητής του Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης Κων. Χρυσογόνος (31 Ιου-

λίου, φ. 644).

Από τον Αύγουστο μέχρι το Νοέμβρη την προσοχή μας απο-

σπούν οι Δημοτικές εκλογές.

Στις 27 Νοέμβρη (φ. 659) επανέρχομαι στο επαχθές θέμα με

το άρθρο μου “Πέντε Λάθη” (ατελής κατάλογος).
1ο: Δεν καλείς να λύσουν το προβλημα, εκείνους που το δημιούργησαν.

2ο: Η υπογραφή και ψήφιση του Μνημονίου για την εξασφάλιση των

συμφερόντων αυτών που λυμαίνονται τον πλούτο των χωρών και το

μόχθο των λαων.

3ο, η τρομοκράτηση του λαού. Η χωρα δεν κινδυνεύει να πτωχεύσει.

Είναι ήδη πτωχή από ηγεσία. Κινδυνεύει να ξεπουληθεί.

4ο. Δεν κινδύνευαν οι μισθοί και οι Συντάξεις. Τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-

σεις δεν θα πληρώναμε άμεσα. Θα αναστέλλαμε την αποπληρωμή μας.

5ο. Το να ζεις με δανεικά.

Η Σπίθα που φουντώνει

Επιτέλους ο αειθαλής Μίκης Θεοδωράκης άναψε τη Σπίθα.

Διακήρυξε Αντίσταση και ανυπακοή στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Ιδρύθη-

κε ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (4 - 11 και 25 Δεκεμ-

βριου. Φύλλα 660, 661, 663). Η ΣΠΙΘΑ που έβαλε ο Θοεδωρά-

κης φουντώνει και συντομα, το νέο έτος, θα γινει φωτιά και θα

κάψει το μνημόνιο συνθηκολόγησης και ενδοτισμού, το οποίο

θα μείνει ως μνημείο ανικανότητας και ραγιαδισμού.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ άρθρων του 2010 για την Οικονομία και το Μνημόνιο

Λίγες αράδες, μικρό αφιέρωμα Τιμής, σε

όσους απέναντι στα νιτερέσα των «προ-

στάτιδων» δυνάμεων και στην τύφλα των

Ελλήνων εγκαθέτων τους-ένθεν κακεί-

θεν-σήκωσαν την Ελλάδα και την ανθρω-

πιά τους σημαία, πάνω από τα λάβαρα

του αδελφοκτόνου αλληλοσπαραγμού

και της διατεταγμένης ανοησίας. Τότε

στα Δεκεμβριανά του ’44 και στον Εμφύ-

λιο, υπήρξαν Έλληνες που αγωνίστηκαν

με παρρησία να αποτρέψουν το άγος.

Όμως στοχοποιήθηκαν, υβρίστηκαν και

σπιλώθηκαν από τους μονομάχους που

δεν έβλεπαν την ώρα να βγάλουν ο ένας

τα μάτια τ’ αλλουνού κι οι δυό μαζί της

δύσμοιρης πατρίδας να κομματιάσουν τις

σάρκες. Κι έτσι δεν ακούστηκαν οι φωνές

όσων δεν ήταν ούτε Αγγλόφιλοι κι Αμερι-

κανόφιλοι, ούτε Σοβιετόφιλοι, αλλά νέτα-

σκέτα Ελληνόφιλοι. Τα συνθήματα ηχούν

πάντοτε πιο πειστικά. Κι όταν έφυγαν οι

κατακτητές, πιάσαν δουλειά οι διαφωτι-

στές και οι εθνοσωτήρες.

Στο βιβλίο του «Πυραμίδα 67-Το βιβλίο

του Εμφυλίου», ο για πολλούς αιρετικός

και ενοχλητικός λογοτέχνης μας Ρένος

Αποστολίδης φωνάζει στους καθοδηγη-

τές των δύο αλληλο-συγκρουόμενων ελ-

ληνικών(;) στρατών. Φωνή βοώντος εν τη

ερήμω του οπιομανούς και αρνησιπάτρι-

δος φατριασμού:

«Στα όσα πράξατε, ο λαός αυτός, πολύ

σοφώτερός σας, πολύ ανθρωπινώτερός

σας, δε σας αντέτασσε τα όπλα, που όλοι

του βάζατε στα χέρια, παρά ένα τραγού-

δι, έναν πόνο-τον πιο βαθύ πόνο του αν-

θρώπου! Δεν σας έλεγε να πάτε να πεθά-

νετε-καθώς τον στέλνατε σεις. Σας θύμι-

ζε μόνο τη μάνα σας, τη δικιά σας τη μά-

να, που όμοια και για σας θα πονούσε,

όσο ένοχοι κι αν είσαστε! Πάνω στα υψώ-

ματα, απ’ τα μεγάφωνα των μονάδων, που

ήταν στημένα για την προπαγάνδα, κι απ’

τα χωνιά τ’ αντάρτικα, που ήταν για την

«διαφώτιση», τρία ολάκερα χρόνια, σαν

τελείωναν τα διαταγμένα λόγια τους οι

«επίτροποι» κ’ οι «Α2», τραγουδούσαν οι

άλλοι το ίδιο τραγούδι:

“Κάποια μάνα αναστενάζει, μέρα-νύχτα

ανησυχεί...”

Κάθε νύχτα το ίδιο-πονεμένο, αληθινό,

κλαμένο...Και κάθε μέρα, το αίμα πάλι,

εξαιτίας σας.

Σας ενωχλούσε εσάς ένα τραγούδι, κ’

εμείς φορτώναμε τον αδερφό μας στα

μουλάρια, και τον βλαστημούσαμε που

ήταν σαν ξύλο και δεν βολούσε να τον

δέσουμε με την τριχιά... Σας πείραζ’ ένα

τραγούδι εσάς. Μα εμείς το λέγαμε γιατί

σκεφτόμαστε τη μάνα του αδερφού μας,

που μας κατρακύλαγε νεκρός, μες στις

χαράδρες. Σκεφτόμαστε τη μάνα του και

κλαίγαμε!...».
Για το εισαγωγικό σχόλιο και την αντιγραφή

Γρηγόρης Δ. Ρώντας 

Δεκεμβριανά-Εμφύλιος
Εκείνοι που έμειναν πιστοί στην Ελλάδα
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24 Δεκεμβρίου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΕΛΟΣ! Κλείνει ο κύκλος της

αιρετής Νομαρχίας. Ερχεται η ...αχανής

Περιφέρεια

Οι αντιπεριφέρειες δεν συνεδριάζουν·

απλά έχει συμβούλους που θα συμμετέ-

χουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η εκ-

προσώπηση της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής

στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι 11 σύμ-

βουλοι στους εκατό· σταγόνα στον ωκεα-

νό! Η “κερκόπορτα” για να αλωθεί η Ανατο-

λική Αττική άνοιξε...

17 Δεκεμβρίου

Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΝΙΚΗΣΕ ο αγώνας συνεχίζεται

Αυτές τις ημέρες στην Κερατέα, είδαμε ένα

κράτος - τρομοκράτη, ένα κράτος που δείχνει

την πυγμή του σε γέρους, παιδιά, γυναίκες με

χτυπήματα που τους στέλνουν στο Νοσοκο-

μείο. Κι αυτό προκειμένου να επιβάλλει μία λύ-

ση απαρχαιωμένη και καταδικασμένη πριν ξεκι-

νήσει από την ίδια την εποχή της. Πουθενά

στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ανοιχτές οργανω-

μένες χωματερές, όπως αυτή που επιχειρείται

στην Κερατέα.

01 Οκτωβρίου

350 στρέμματα από το παλιό αεροδρόμιο

του Ελληνικού!... Περνούν σε επενδυτές

για …ανάπτυξη!

Το 30% του αεροδρομίου που θα γινόταν

υποτίθεται μητροπολιτικό πάρκο εμπορευ-

ματοποιείται. Οι δήμαρχοι αντιδρούν!

28 Αυγούστου: 

Η αποχέτευση στα Μεσόγεια είναι γεγο-

νός με πρωταγωνιστή το Δήμο Κορωπίου

Το ΔΣ. αποδέχεται την Προγραμματική Σύμβαση

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου

Κρωπίας και της εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέ-

τευσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή έργων

διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν σε

οικισμούς Β’ Κατηγορίας της Οδηγίας 91/271

ΕΟΚ και σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ.Ρέππα με

αριθ. πρωτ. Δ10/21880/3-8-2010

21 Αυγούστου

Μονόδρομος η δημιουργία Νοσοκομείου

στην Ανατολική Αττική

Εν οψει της πρόσκλησης από την Περιφέρεια

Αττικής για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων που ανα-

φέρονται σε υποδομές της δευτεροβάθμιας και

τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας το Νομαρχιακό

Συμβούλιο συζήτησε εκτάκτως την ένταξη στο

πρόγραμμα της ανέγερσης Νοσοκομείου στην

Ανατ. Αττική. Έμεινε στα χαρτιά...

2 Ιουλίου

Αγώνας να μη κατεδαφιστούν οι «Νηρηίδες»

Είχαμε κάνει ρεπορτάζ πριν δύο εκδόσεις μας

αρ. φ. 638 (19/6), για την απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης να κατεδαφί-

σει το Δημοτικό κτίριο «Νηρηίδες» στο Καβού-

ρι, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 1993.

Εκτοτε παραμένει κλειστό και έχει αναλωθεί ο

Δήμος σε μία κούρσα δικαστικών αγώνων με

τον ανάδοχο, πληρώνοντας εκατομμύρια για

δικηγόρους και χάνοντας τεράστια ποσά από

έσοδα του Δήμου.

26 Ιουνίου

Εγκληματικές παρεμβάσεις στον φέροντα

οργανισμό των κτιρίων. Αναμένεται η έκ-

θεση αυτοψίας στη Β’ πλαζ

Στα πλαίσια της αυτοψίας της Πολεοδο-

μίας, μετά την εκ νέου καταγραφή των πα-

λιών και νέων αυθαιρέτων κατασκευών,

προτάθηκε η αποξήλωση των ενδύσεων

γυψοσανίδας και η απομάκρυνση των πρό-

σθετων μεταλλικών κατασκευών ώστε να

εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.

Σημειωτέον δε ότι την ημέρα της αυτοψίας

(24/6) δούλευαν σε οικοδομικές εργασίες

μέσα στον χώρο χωρίς άδεια!!!!

5 Ιουνίου

Αγανακτισμένοι κάτοικοι έκλεισαν τη Λ.

Βάρης-Κορωπίου

Το Προεδρικό Διάταγμα που ετοιμάζει το

Υπ. Περιβάλλοντος, καταδικάζει ολόκλη-

ρους οικισμούς σε μόνιμη ομηρία, αφού

τους οριοθετεί στη β’ ζώνη Υμηττού, δηλα-

δή στο απόλυτο πράσινο!

Χέρωμα, Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. Μαρίνα, Προ-

σήλιο είναι λίγες από τις περιοχές που εί-

ναι σχεδόν στο σύνολό τους οικοδομημέ-

νες, αλλά για την Υπουργό Περιβάλλοντος

είναι πράσινο και

πρέπει να γκρεμι-

στούν.

29 Μαϊου

Η νέα άλωση - Ιστο-

ρικές ομοιότητες

Σήμερα παραδίδουμε

αμαχητί την «πόλη»

και το λαό της στο

Δ.Ν.Τ., στην ΕΚΤ και

στις Βρυξέλες. Στις

αξιώσεις των «αγο-

ρών».

21 Μαΐου

Σε ομηρία χιλιάδες

πολίτες από τις νέες

Ζώνες Υμηττού

Το μεγάλο θέμα των

ζωνών Υμηττού αφο-

ρά μεγάλο μέρος

πληθυσμού, που χά-

νει είτε το σπίτι του,

είτε την αγροτική

του γη, είτε την επιχείρησή του.

8 Μαΐου

Οργή Λαού…Στο δρόμο κατέβηκε ο κό-

σμος με τις πρώτες αυξήσεις στα όρια ηλι-

κίας, στις μειώσεις των συντάξεων, στις

αυξήσεις του ΦΠΑ… Και αυτό ήταν μόνο η

αρχή, τώρα έχουν αγριέψει ακόμα περισ-

σότερο τα πράγματα. 

30 Απριλίου

Εκδικάστηκε προσφυγή της Διαμαντοπούλου

για το Γηροκομείο της Βούλας. Το διεκδικεί;

Οι κληρονόμοι του Διαμαντοπούλιου Γηρο-

κομείου, διεκδικούν την έκταση επειδή δεν

υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε

«παραχωρηθεί».

Ο Δήμος ζήτησε αναβολή της ταυτόσημης

προσφυγής της κ. Διαμαντοπούλου (θυγατέ-

ρας του διαθέτη) που εκδικαζόταν την Δευτέ-

ρα 26 Απριλίου, ώστε να συνεκδικαστούν.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε την αίτηση ανα-

βολής. Το Γηροκομείο παραμένει σκελετός.

30 Απριλίου

333 Καλλικράτειοι ΔΗΜΟΙ 13 Περιφέρειες – 7

Διοικήσεις Έτεκεν, επιτέλους ο Ραγκούσης

Ανακοινώθηκε επιτέλους, την Τετάρτη, μετά τη

συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέ-

ος διοικητικός χάρτης της χώρας. Πρόκειται

για την μεγαλύτερη διοικητική μεταρρύθμιση

από τον καιρό του …Κλεισθένη, όσον αφορά

την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Παπανδρέου μείωσε τους Δήμους της Αττι-

κής από 125 που ήταν μέχρι σήμερα, σε 68

πρωτοβάθμιες αυτό-διοικητικές μονάδες, κατ’

ευφημισμόν Δήμους, στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι 57 Νομαρχίες μειώνονται σε 13 αιρετές Πε-

ριφέρειες, ως Β’βάθμιοι Ο.Τ.Α., οι αποκεντρω-

μένες 13 κρατικές Περιφέρειες μειώνονται σε

7 Διοικήσεις.

23 Απριλίου

Stop στη Euroterra A.E. στο Λαύριο ανε-

στάλη η οικοδομική άδεια

«Μετά την ανωτέρω απόφαση Ν.Σ. διενεργήθηκε

επανέλεγχος του φακέλου της υπ. αρ. 190/10 οι-

κοδομικής άδειας. Διαπιστώθηκε ότι από τα δι-

καιολογητικά και τις απαιτούμενες εγκρίσεις του

φακέλου λείπουν η περιβαλλοντική μελέτη, που

απαιτείται λόγω μεγάλης έκτασης των καταστη-

μάτων. Επίσης στα

σχέδια της ανωτέρω

άδειας δεν φαίνεται

να υπάρχει επακριβής

αντιστοίχιση των

προϋπαρχουσών οι-

κοδομικών αδειών και

των υφισταμένων κτι-

ρίων. 

Μετά από αυτά πα-

ρακαλούμε να διακό-

ψετε τις οικ. εργα-

σίες, που εκτελού-

νται κατά εφαρμογή

της υπ. αριθ. 190/10

οικ.αδ.»

16 Απριλίου

Μαγνητικό σύστη-

μα οικονομίας

καυσίμων στο Δή-

μο Καλυβίων

Ο Δήμος Καλυβίων

προχώρησε, στη σύ-

ναψη σύμβασης για

την προμήθεια μαγνητικού συστήματος οικο-

νομίας καυσίμων για όλα τα οχήματα του Δή-

μου.

10 Απριλίου

Οι Δήμαρχοι καταγγέλουν περικοπές θε-

σμοθετημένων πόρων (ΚΑΠ)

Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο

Εσωτερικών, πραγματοποίησαν (8-3) οι Δήμαρ-

χοι της Αττικής, καταγγέλλοντας την περικο-

πή, από την κυβέρνηση, των θεσμοθετημένων

πόρων (ΚΑΠ) των ΟΤΑ κατά 25 – 30%.

19 Μαρτίου

Νάτα τα λεφτά!!

•  222 εκατ.€ χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ

στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ταμεία

•  26 εκατ. € τα πρόστιμα

έχουν εισπραχτεί μόνο 3!

Με στοιχεία του Υφυπουργού Οικονομικών

Σαχινίδη, που έδωσε στον βουλευτή του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, διαφαίνεται η κα-

τασπατάληση του χρήματος που σήμερα κα-

λείται ο τελευταίος πολίτης να πληρώσει.

13 Μαρτίου

Αναστατώνει η αναμόρφωση της πλατεί-

ας στο Μαρκόπουλο

Εκτακτο θέμα, στο Δ.Σ. Μαρκοπούλου που

εγκρίθηκε πάλι κατά πλειοψηφία - καταψήφι-

σε ή δήλωσε “παρών” η αντιπολίτευση - πε-

ρασμένη Τετάρτη, η αναμόρφωση της κεντρι-

κής πλατείας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

και οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης.

13 Μαρτίου

Επιχειρηθήκε η εγκατάσταση ΧΥΤΑ στο

Οβριόκαστρο αλλά τους ...περίμεναν

Η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των εργο-

λάβων για εγκατάσταση της ΧΥΤΑ στην Κερα-

τέα απέτυχε, αφού το Οβριόκαστρο φυλλάσ-

σεται μόνιμα. Τετάρτη 10 Μαρτίου, ιδιωτικό αυ-

τοκίνητο με προσωπικό της κατασκευαστικής

εταιρείας για τον ΧΥΤΑ, προσπάθησε να εισέλ-

θει στην περιοχή χρησιμοποιώντας παράπλευ-

ρη οδό. Η διέλευσή του αυτοκινήτου έγινε

αντιληπτή από τους κατοίκους που έχουν ανα-

λάβει να φυλάνε την περιοχή. Ετσι εμποδίστη-

κε και δεν μπόρεσε να προχωρήσει, αποχωρώ-

ντας χωρίς να εξελιχθούν επεισόδια.

6 Μαρτίου

“Για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω”

Το επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός στο Υπ.Σ.

για κάποιους ανθρώπους του μόχθου που τον

συναντούν στο δρόμο. Ακόμα ψάχνουμε αυτόν

που του το είπε. 

26 Φεβρουαρίου

MALL στην καρδιά του Λαυρίου;

107 στρέμματα, 120.000 τ.μ. κτίσματα!

Ολέθριες οι συνέπειες για την πόλη

Το θέμα επανήλθε 2,3 φορές στο Ν.Σ., ανα-

βλήθηκε και η τύχη του...παραπέμπεται

στην Περιφέρεια. 

19 Φεβρουαρίου

Κερατέα ώρα μηδέν... τα ΜΑΤ φέρνουν

...σκουπίδια

Ένας μεγάλος αγώνας ξεκινάει…

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα

18η Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύ-

ρος Ιατρού δήλωσε με τον πιο επίσημο τρόπο:

«ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΚΕ-

ΡΑΤΕΑ. ΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ».

13 Φεβρουαρίου

Μεγάλο φαγοπότι μέσα στην Τ.Υ.Δ.Κ. 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων

“Φίδια” έβγαλε αυτή τη φορά το Νομαρχιακό

Συμβούλιο, αφού η καταγγελία του Δ. Κωνστα-

ντινίδη, με ονόματα και αριθμούς δείχνει το βαθ-

μό διάβρωσης όλων των υπηρεσιών που εμπλέ-

κονται σε θέματα πολεοδομικά και χρήσεων γης.

Ολόκληρες εκτάσεις γης, στην Κερατέα, τον

Κουβαρά και τα Καλύβια, πριν ενταχθούν στο

σχέδιο πόλης, αγοράστηκαν από υπαλλήλους

σε πόστα απολύτως σχετικά, και μετέπειτα

πουλήθηκαν, αφού τις ενέταξαν στο σχέδιο.

29 Ιανουαρίου

Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη - Ο 3Δημος

“Καλλικράτης”

Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πάγκαλος από του βή-

ματος στη συγκέντρωση της περασμένης Κυ-

ριακής (25/1), που πραγματοποίησε η Τ.Ο. του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Βούλα.

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης», για την περιο-

χή, προβλέπει τη συνένωση των Δήμων Βού-

λας – Βάρης – Βουλιαγμένης σ’ έναν τρίδημο

Δήμο, όπως είχαμε υποθέσει σε προηγούμενα

σχετικά δημοσιεύματα.

Αναδρομή ειδήσεων του 2010 μέσα απ’ τις σελίδες μας
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Ορκωμοσίες...  

Ορκωμοσίες αυτή την εβδομάδα από Δήμο σε Δήμο

για την ανάληψη των καθηκόντων τους οι νέοι δη-

μοτικοί άρχοντες ή βασιλείς! κατά τον Μητροπολίτη

Μεσογαίας Νικόλαο, που στην ορκωμοσία του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Κορωπίου, έψαλλε το «νίκας

τοις βασιλεύσι» και όχι «νίκας τοις ευσεβέσι». Στον

χαιρετισμό του, μετέπειτα, εξήγησε ότι είπε τοις βα-

σιλεύσι γιατί ο βασιλιάς, δεν έχει την έννοια που

του δίνουμε σήμερα, αλλά την έννοια του Αρχοντα

και γι’ αυτό είπε τοις βασιλεύσι.

Ως βασιλείς λοιπόν οι νέοι Δήμαρχοι 13 τον αριθμό

μετά την “επιδρομή” του σχεδίου Καλλικράτης,

αφού ήταν 52 Δήμοι και Κοινότητες.

Κοσμοσυρροή στο Κορωπί

Απίστευτη η κοσμοσυρροή στην ορκωμοσία του Δη-

μάρχου Κορωπίου. Μεγάλο και το ποσοστό που πή-

ρε ο νέος Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης· μεγάλες

προφανώς και οι προσδοκίες του κόσμου! Να φρο-

ντισει λοιπόν να μη τους απογητεύσει.

Χωρίς παπά η ορκωμοσία στα 3Β

Εκανε τη διαφορά ο Γρ. Κασιδόκωστας στα 3Β,

αφού η τελετή της ορκωμοσίας ήταν λιτή και σύ-

ντομη και χωρίς παπά.

Τα 3 έγιναν 1

Με το που ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος Γρηγόρης

Κασιδόκωστας, έκανε τη Βάρη, τη Βούλα και τη

Βουλιαγμένη, όπως ήταν οι επιταγές εκείνων που

τον ψήφισαν· τα 3... 1.

Αυτό συνέβη μετά την παραίνεση του επικεφαλής

της αξιωματικής αντιπολιτευσης Γρηγόρη Κωνστα-

ντέλλου, που τελειώνοντας τον χαιρετισμό του, κα-

τά την ορκωμοσία, είπε στο δήμαρχο: «θα αναμέ-
νουμε κι εμείς σε 3 χρόνια και 6 μήνες, την μετα-
τροπή της Βάρης και της Βούλας σε Βουλιαγμένη,
όπως εξήγγειλε ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας και ελ-
πίζουμε να το πετύχει.

Ατάκα κι επιτόπου η απάντηση του νέου Δημάρχου:

«Μα όλοι ίδιοι είμαστε.  Δεν υπάρχει Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη πλέον· ξεχάστε το. Τέρμα οι εκλογές
τελειώσανε· όλοι μαζί είμαστε. Εγώ τουλάχιστον εί-
μαι με όλους».
Ε, όχι και ίδιοι κύριε Δήμαρχε. Μέχρι την παραμονή

την εκλογών οι Βαριώτες και Βουλιώτες ήταν οι

“πτωχοί” που ερχόσασταν ως μεσίας να τους κάνε-

τε ...Βουλιαγμενιώτες(!) κατά την επιταγή τους δη-

λαδή.

Εν τέλει ήταν δόλωμα, για την καλή ψαριά ή γίναμε

όλοι ένα εν μία νυκτί; Κι αν γίναμε όλοι ένα, πώς γί-

ναμε· ως Βαριώτες, ως Βουλώτες ή ως Βουλιαγμε-

νιώτες; 

Ας μας απαντήσει κάποιος, για να μας λύσει την

απορία και να μη σπαζοκεφαλιάζουμε.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Μια ακόμα μεγάλη νίκη στον αγώνα

των κατοίκων έναντι της χωροθέτησης

ΧΥΤΑ στη Κερατέα ήρθε σήμερα (29

Δεκεμβρίου) από το ειρηνοδικείο Λαυ-

ρίου.

Πιο συγκεκριμένα με μια απόφαση κα-

ταπέλτη εναντίων των εργολάβων το

ειρηνοδικείο Λαυρίου αναγνώρισε το

δίκιο των κατοίκων και του Δήμου και

απαγόρευσε την έναρξη οποιασδήπο-

τε εργασίας στην επίμαχη περιοχή μέ-

χρι: 

α) να συντελεσθεί η αναγκαστική

απαλλοτρίωση της έκτασης για την

εκτέλεση της Α΄ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α.

Κερατέας, 

β) να εκπονηθούν οι μελέτες που προ-

βλέπονται από την εργολαβική σύμβα-

ση, βάσει της οποίας κατέστησαν οι

καθ’ων ανάδοχοι αυτού του έργου, 

γ) να αποφανθούν οι αρμόδιες αρχαιο-

λογικές υπηρεσίες περί  της  μη  υπάρ-

ξεως αρχαιολογικών  ευρημάτων  στο

χώρο αυτό  και 

δ) να εκδοθούν οι σχετικές πολεοδομι-

κές άδειες για την εκτέλεση των εργα-

σιών της εργολαβίας.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ια-

τρού μετά την ανακοίνωση της απόφα-

σης δήλωσε ικανοποιημένος, «και σή-
μερα αποδείχθηκε περίτρανα πως σε
αυτή την ιστορία είναι παράνομο το
κράτος και όλοι εμείς εδώ προσπαθού-
με να διασφαλίσουμε την νομιμότητα.
Ζητάμε να αποχωρήσουν αμέσως οι
αστυνομικές δυνάμεις και να σταματή-

σουν όλα αυτά τα επεισόδια πριν γί-
νουμε μάρτυρές χειρότερων κακών.
Όσο και αν προσπαθούν δε θα τα κα-
ταφέρουν. Δεν είμαστε διατεθειμένοι
να υποχωρήσουμε. Δεν πρόκειται να
γίνει έναρξη εργασιών στο Οβριόκα-
στρο που θα παραμείνει αρχαιολογι-
κός χώρος και τοπίο ιδιαιτέρου φυσι-
κού κάλλους. Κάθε μέρα που περνάει
επιβαρύνουν τη θέση τους. Κάνω και
αυτή τη στιγμή έκκληση να αντιλη-
φθούν το σφάλμα στο οποίο έχουν
υποπέσει και να φύγουν από το τόπο
μας. Δε θα είμαστε υπεύθυνοι για ότι
συμβεί».
Ο αυριανός Δήμαρχος (από 1η Ιανουαρί-

ου) Κώστας Λεβαντής σε δηλώσεις του

τονίζει ότι, έργα που δεν επιθυμεί η το-

πική κοινωνία, δεν μπορούν να γίνουν.

Στο μεταξύ ο Κ. Λεβαντής συναντήθη-

κε με τον Υπουργό Εσωτερικών Γ. Ρα-

γκούση και την Υπ. Περιβάλλοντος Τί-

να Μπιρμπίλη οι οποίοι τον διαβεβαίω-

σαν ότι θα υλοποιηθεί ο περιφερεια-

κός σχεδιασμός, αλλά θα σεβαστούν

στο ακέραιο οποιαδήποτε απόφαση

λάβει το δικαστήριο!

Η οριστική απόφαση του δικαστηρίου

για τον ΧΥΤΑ θα δοθεί στις 12 Ιανουα-

ρίου.

Ρε μπας... λέω με το αφελές κεφάλι
μου.

Παρ’ όλα αυτά και  παρά το γεγονός

ότι η νέα απόφαση έχει κοινοποιηθεί

στον επικεφαλής αξιωματικό των ΜΑΤ,

οι δυνάμεις εξακολουθούν έως την

ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές

να βρίσκονται στην περιοχή αποκόπτο-

ντας κάθε πρόσβαση στις περιουσίες

των κατοίκων.

ΚΕΡΑΤΕΑ 19η ΗΜΕΡΑ ...πολιορκίας των ΜΑΤ

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΜΑΖΙ!!!

Έχουν καταλάβει με τις αστυνομικές δυνάμεις μία περιοχή του Δήμου Κερατέ-

ας πάνω από 8000 στρέμματα (η επίμαχη είναι 540 στρέμματα). Αποκλείουν

την πρόσβαση στις καλλιέργειες, τα κτήματα και τα σπίτια, με τρομερή δυσκο-

λία γίνεται η πρόσβαση μετά από εξονυχιστικό έλεγχο (ούτε επί χούντας δεν

βιώσαμε τέτοιες καταστάσεις). Παρέλυσαν την οικονομική δραστηριότητα της

περιοχής (δεκάδες επιχειρήσεις στον άξονα Κερατέας – Λαυρίου δεν λειτουρ-

γούν: μάντρες οικοδομών, καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων). Οι πόλεις

της Κερατέας και του Λαυρίου είναι σχεδόν αποκλεισμένες, μέρες γιορτινές,

με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ούτως ή άλλως δύσκολη οικονομική συγκυ-

ρία που βιώνουμε όλοι!

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ δεν αποχωρούν. Προφασίζονται ότι βρίσκονται εδώ για

να επιβάλλουν την τάξη, ενώ οι κάτοικοι διαδηλώνουν ειρηνικά με μόνο σκοπό

την απομάκρυνσή τους!!!

Εφαρμόζοντας το νόμο δεν έχουν λόγο παρουσίας στη Λαυρίου! Προκαλούν

τον κόσμο και με την παρουσία τους και με τις ενέργειές τους!!! Η παρουσία

τους από μόνη της έλκει εξωγενείς παράγοντες που δημιουργούν έκτροπα!

Εδώ και τώρα πρέπει να τα μαζέψουν και να φύγουν αποκαθιστώντας την τάξη

και τη νομιμότητα επιτέλους!!! Φτάνει πια!!! Πόσο θα συντηρείται προκλητικά το

κράτος των εργολάβων;;

Για περισσότερη ενημέρωση σας παραπέμπουμε στο antixyta.blogspot.com, που

ενημερώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα!!!   

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της δημιουργίας ΧΥΤΑ 

στον αρχαιολογικό χώρο  του Οβριόκαστρου
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«Παρακολουθούμε διακριτικά...»

Στο Σούνιο η τούρκικη φρεγάτα. Έτσι για

να μην ξεχνιόμαστε, ότι τους έχουμε ανα-

γνωρίσει και παραχωρήσει συγκυριαρχία

στο Αιγαίο με την κατάπτυστη Συμφωνία

της Μαδρίτης (1997), με υπογραφή Θόδω-

ρου Πάγκαλου. Ο έτερος Καππαδόκης των

εκσυγχρονιστικών bodyline, Βαγγέλης Βε-

νιζέλος, έβγαλε ανακοίνωση: «Οι ελληνι-

κές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν

διακριτικά». Μπανίζουν καλά, μην ανησυ-

χείτε. Από την εποχή του Σημίτη ως σήμε-

ρα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν

διαταχθεί και περιορισθεί στον ρόλο του

...μπανιστηρτζή. Προσέξτε παιδιά μη σας

γίνει συνήθεια. Και μη μου πείτε για διατα-

γές. Τόσα χρόνια δεν βρέθηκε ένας άντρας

με φιλότιμο να τους τα σούρει και να πα-

ραιτηθεί. Καριερίστες οσφυοκάμπτες, Ο

αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος είχε

διατάξει τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώ-

τη να «παρακολουθεί διακριτικά» τον τουρ-

κικό στόλο στο Αιγαίο, αλλά εκείνος τον

έστρωσε στο κυνήγι με το «Αβέρωφ». Και

τι γυρεύω τώρα; Κουντουριώτες; Άλλα

σχολειά έβγαλαν εκείνοι, άλλη Ελλάδα εί-

χαν στην ψυχή τους.

Πού είσαι νιότη...;

Τρεις οι φανερά εμπλεκόμενοι υπουργάρες

στο επιχειρούμενο έγκλημα του Χ.Υ.Τ.Α

στην Κερατέα: Παμπούκης, Μπιρμπίλη και

Παπουτσής. Καλά, οι δύο πρώτοι περιγρά-

φονται εύστοχα στην αποστροφή του Τζί-

μη Πανούση: «Μαζεύτηκαν ο Γιωργάκης

και οι κολλητοί του να παίξουν την κυβέρ-

νηση». Κλαμπ βουτυρομπεμπέδων. Αλλά

εσύ καημένε Παπουτσή; Είχες μιά ιστορία

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ  του Ανδρέα, την τσαλάκωσες

επί Σημίτη και τώρα την τσαλαπατάς με τα

Μ.Α.Τ. στην Κερατέα. Που είσαι νιότη που

‘λεγες πως θα γινόταν άλλος κι έγινε ΜΑ-

Τατζής τρανός, των εργολάβων Τάλως.

«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»

Το Γηροκομείο Αθηνών έστειλε φιρμάνι

στους οικείους 45 τροφίμων του, ζητώντας

να τους μαζέψουν μέχρι 24 Δεκεμβρίου το

αργότερο, ελλείψει προσωπικού. Σε αντί-

θετη περίπτωση οι συγγενείς των γερό-

ντων υποχρεούνται να υπογράψουν ότι κα-

θίστανται υπεύθυνοι για ότι ήθελε συμβεί.

Αγάντα παππού, έρχεται ο Καμίνης. Δήλω-

σε λαθρομετανάστης να σωθείς. Γέροντες

εν Καμίνω. Πως λέμε παίδες εν Δραγώνα;

(Αχ, δεν θα βρεθεί ένας Περσέας και για

τούτη την κυρά; Μπρρρ!)

«Εν Ελλάδι, κεφαλή υπερέχουσα,

συσπειρωθείτε ...πυρ»
Γεώργιος Παπανδρέου

Στο στόχαστρο των εντός και εκτός Ελλά-

δος Σιωνιστών έχει μπει τελευταία ο μη-

τροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σαν να μην

έφτανε που βάζει πιπέρι στην γλυκερή σού-

πα της Ιεραρχίας, προβαίνει και σε δηλώ-

σεις κατά του διεθνούς Σιωνισμού που πρω-

τοστατεί στην εγκαθίδρυση της Παγκό-

σμιας Δικτατορίας. Κι έτσι ανάγκασε τον

Γιωργάκη να βάλει τον Πεταλωτή να τον

επιπλήξει. Καημό που έβαλε τώρα ο Πειραι-

ώς με το μάλωμα του Πεταλωτή, δεν λέγε-

ται. Και μιά που μνημόνευσα πιο πάνω τον

Γέρο της Δημοκρατίας, ταιριάζει εδώ ένα

άλλο από τα πολλά αμίμητα που έχει πει.

Αγόρευε στη Βουλή κι ένας κοκοράκος της

Ε.Ρ.Ε εκτόξευε από το έδρανό του ύβρεις

λαχαναγορίτικες. Κάποια στιγμή είπε κάτι

πολύ χοντρό. Διακόπτει την ομιλία του ο

Γεώργιος Παπανδρέου και ερωτά: «Ποιός

το είπε αυτό;» - «Εγώ κύριε πρόεδρε», πε-

τάχτηκε ο κοκοράκος – «Α, εσύ παιδί μου,

καλά δεν πειράζει». Εσύ Πεταλωτή μου;

Καλά δεν πειράζει. Άλλωστε «από στόμα-

τος κόρακος, κρα εξελεύσηται».

Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο 

κι αυτοί κρυφό καμάρι

Φωνή μεγάλη έβγαλε ο εκ των κυβερνητι-

κών βουλευτών, κύριος Καρτάλης: «Το κοι-

νωνικό κράτος είναι η ψυχή μας. Αν το χά-

σουμε είναι σαν να πουλάμε την ψυχή μας

στον διάβολο». Φά-ούστ πες αλεύρι, ο

Μεμφιστοφελής σε γυρεύει.

«Καθημερινές» νούλες

Η Καθημερι-νούλα διέγνωσε «επικίνδυνη

ανομία στην ανταρσία της Κερατέας». Για

τις καραμπινάτες ανομίες των κυβερνώ-

ντων, νυν και τέως, τσιμουδιά. Αλλιώς τι

Καθημερι-νούλα θα ήταν;

Χαρμολύπες
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Αγαπητοί φιλοί στην Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη

θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα απο εσάς
ξεχωριστά για την αγάπη και την εμπιστοσύνη
που μου δείξατε με την ψήφο σας ώστε να εκλε-
γώ τοπικός Σύμβουλος.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους εργαζόμενους στο
Δήμο Βάρης για την άψογη συνεργασία μας κατά
την διάρκεια της θητείας μου σαν Αντιδήμαρχος. 
Παρ’ ότι  εξελέγην πρώτη στην περιφέρειά μου με
τον συνδυασμό "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" , δεν εκλέγομαι
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό πως απο 1-1-2011
θα είμαι καθημερινά στην διαθεσή σας στα τηλέφωνα 210-9655067 και
6946602918 για οποιαδήποτε παράπονα και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. 

Για τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και για το νέο έτος 2011 εύχομαι  σε
όλους τους συμπολίτες μας υγεία, προκοπή και ευόδωση των στόχων τους.

Κύριε δήμαρχε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, θερμά συγχαρητήρια για την
εκλογή σας και καλή δύναμη στο έργο που αναλαμβάνετε. Θα είμαι κοντά σας
στο δύσκολο αγώνα σας για το καλό του τόπου.

Με εκτίμηση

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Νικολέττας Καπερώνη

Προς τους Συμπολίτες μου του Δήμου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Αττικής:
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς
που με τίμησατε με την ψήφο σας και στηρίξατε την
προσπάθειά μου ως υποψήφιας Περιφερειακής
Συμβούλου με τον  συνδυασμό του Καθηγητή Αλέ-
ξη Μητρόπουλου «ΑΤΤΙΚΉ Συνεργασία - Όχι στο
Μνημόνιο». Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα σε
έναν προεκλογικό αγώνα μόλις λίγων ημερών να
με εμπιστευθούν 1.956 άνθρωποι. Η εμπιστοσύνη
που δείξατε στο πρόσωπό μου, με γεμίζει με αίσθη-
μα ευθύνης  και παράλληλα μου δίνει δύναμη να
συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις
για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου μας μέσα από το θεσμι-
κό, πλέον, ρόλο της Συντονίστριας Θεμάτων Ανατολικής Αττικής που μου ανέθε-
σε ο κ. Μητρόπουλος στην ανεξάρτητη, κοινωνική, μη κομματική κίνηση για την
υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ. τιμώντας με
για την πρωτιά μου, μία πρωτιά που οφείλεται σε ΕΣΑΣ.

Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Με βαθιά εκτίμηση,

Νικολέττα Καπερώνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Χριστούγεννα ανά τον κόσμο
Σχεδόν όλοι ξέρουμε ότι ο Άγιος Βασίλης στην Αυστρα-

λία φτάνει μαυρισμένος, με μαγιό και κάνοντας θαλάσσιο

σκι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ν. Ζηλανδία όπου

οι οικογένειες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παρα-

λία, ενώ στην Χαβάη ο Άη Βασίλης φτάνει στην παραλία

με κανό. Τι συμβαίνει όμως στα μέρη που ο Αη Βασίλης

δεν πάει καθόλου; 

Στην μακρινή Κίνα, όπου ο χριστιανισμός δεν είναι τόσο

διαδεδομένος τα Χριστούγεννα δεν τους απασχολούν

ιδιαίτερα. Βέβαια αυτό δεν ισχύει και στο Χονγκ Κονγκ,

το οποίο υπήρξε βρετανική αποικία από το 1842 έως το

1997 και σήμερα αποτελεί ειδική διοικητική περιοχή της

Κίνας, αφού την περίοδο των εορτών στολίζεται με χρι-

στουγεννιάτικα δέντρα, φωταγωγείται όπως και ο υπό-

λοιπος δυτικός κόσμος και φυσικά κινείται σε ρυθμούς

εορταστικούς.

Τόσο εδώ όσο και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώ-

ρας τις εν λόγω εορτές τις απολαμβάνουν κυρίως τα παι-

διά που διακο-

σμούν τα δέ-

ντρα τους με

στολίδια από

χαρτί και περι-

μένουν τον δικό

τους Αη Βασίλη

που προφέρεται

στη γλώσσα

τους Dun Che

Lao Ren και ση-

μαίνει ο «Γέρος

των Χριστου-

γέννων».

Η υπόλοιπη Κί-

να, στις 27 Δε-

κεμβρίου γιορ-

τάζει πιο παρα-

δοσιακά αν και

αυτό σιγά-σιγά

τείνει να εξαλει-

φθεί. Τατοϊστές

ιερείς διαβά-

ζουν μια λίστα

όλων των κατοίκων της περιοχής τους και στην συνέχεια

φτιάχνουν με αυτήν ένα χάρτινο άλογο, το οποίο το καί-

νε με την ελπίδα να φτάσει ο καπνός στον ουρανό. 

Στην Ιαπωνία, αν και το ποσοστό των Χριστιανών δεν ξε-

περνάει το 1%, ο δυτικός τρόπος εορτασμού των Χρι-

στουγέννων έχει αρχίσει και μπαίνει στη ζωή τους, χωρίς

βέβαια να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Περισσότερο

τους απασχολούν ο στολισμός, τα φώτα, τα χρώματα, η

κατανάλωση γενικά, όπως δηλαδή τείνει να συμβεί και

στον δυτικό πολιτισμό. Όμως, για την Ιαπωνία, η αλλαγή

του χρόνου είναι η σημαντικότερη γιορτή της χώρας. Ο Ιά-

πωνας Χοτέισο λοιπόν, ο αντίστοιχος Άγιος Βασίλης, έρ-

χεται την Παραμονή των Χριστουγέννων κρατώντας μια

μεγάλη σακούλα με παιχνίδια. 

Η Ιταλίδα μάγισσα Μπεφάνα 

Οι Ιταλοί περιμένουν μέχρι και την παραμονή των Θεο-

φανίων για να πάρουν τα δώρα. Η καλή μάγισσα Μπεφά-

να πετάει με τη σκούπα της και αφήνει παιχνίδια στα πα-

πούτσια των καλών παιδιών. Στα κακά παιδιά όμως αφή-

νει μόνο ένα τσουβάλι κάρβουνο! 

Τα Χριστούγεννα στη Λατινική Αμερική είναι πιο κοντά

στο θρησκευτικό πνεύμα, ο κόσμος είναι επικεντρωμένος

στην οικογένεια και την θρησκεία. Όλη την περίοδο τα

σπίτια και οι δρόμοι είναι στολισμένοι με φωτεινά λου-

λούδια και πολύχρωμα στολίδια.

Τα τραγούδια και τα τρόφιμα που καταναλώνονται είναι επη-

ρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από τους διάφορους αυτόχθο-

νες λαούς της περιοχής, αλλά και από Ευρωπαικές χώρες.

Ο  κύριος εορτασμός των Χριστουγέννων στο Μεξικό λέ-

γεται La Posada. Πρόκειται για μια θρησκευτική πομπή

αναπαράσταση της αναζήτησης καταφυγίου από τον Ιω-

σήφ και τη Μαρία πριν από τη γέννηση του Ιησού. Κατά τη

διάρκεια της πομπής, οι Μεξικανοί πηγαίνουν από σπίτι σε

σπίτι μεταφέροντας τις εικόνες της Παναγίας και του Ιω-

σήφ  που αναζητούν καταφύγιο. Σ’ αυτές τις “posadas”

συμμετέχουν όλων των λογιών οι ηλικίες. Αφού βρουν το

«καταφύγιό τους» κάποιο σπίτι που θα τους υποδεχθεί δη-

λαδή, μπαίνουν μέσα και η «διοργανώτρια» της πομπής

κάνει κατήχηση στους συμμετέχοντες, θυμίζει τα λόγια

του Χριστού και αφού τραγουδίσουν όλοι μαζί χριστιανικά

τραγουδάκια δοξάζουν το Χριστό για τα καλά που τους

έχει δώσει. 

Ο Άγιος Βασίλης δεν έχει κυρίαρχο ρόλο αν και εκεί έχει

διεισδύσει όσο να’ ναι ο δυτικός τρόπος εορτασμού. Απα-

ραίτητος στολισμός, το λουλούδι Poinsettia (Ποϊνσέττια)

η οποία έχει ένα λαμπρό κόκκινο αστέρι ως σχήμα. Πι-

στεύεται ότι ένα νεαρό αγόρι κατευθυνόμενο προς την

εκκλησία για να δεί την σκηνή της γέννησης του Ιησού

συνειδητοποίησε ότι δεν είχε δώρο να προσφέρει στον

Χριστό και έτσι συγκέντρωσε μερικά απλά πράσινα κλα-

διά. Όταν έφτασε στην εκκλησία τοποθέτησε τα πράσινα

κλαδιά δίπλα στον Χριστό ξαφνικά άρχισε να ανθίζει ένα

φωτεινό κόκκινο λουλούδι σε κάθε πράσινο κλαδί, η

Ποϊνσέττια.

Στο Εκουαντόρ, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, φτιά-

χνουν κούκλες από ξύλο, εφημερίδες και κουρέλια, οι

οποίες συνήθως μοιάζουν με πολιτικούς ή με όχι ιδιαίτε-

ρα αγαπητούς, διάσημους άνδρες, τους βάζουν φωτιά

και καίγονται, κάνοντας τα πυροτεχνήματα με τα οποία

είναι παραγεμισμένα να φωτίσουν τον ουρανό.  Ο κό-

σμος ντύνεται στα μαύρα, αποχαιρετώντας έτσι συμβολι-

κά το χρόνο που φεύγει και τα δυσάρεστα του.

Στις Φιλιππίνες πάλι, τα Χριστούγεννα ξεκινούν από τον

…Σεπτέμβρη όπου τραγουδιούνται τα πρώτα κάλαντα.

Στις 16 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι εννέα συνεχόμενες πρω-

ινές λειτουργίες (4 τα ξημερώματα) και η παράδοση λέει,

ότι εάν κάποιος καταφέρει να τις παρακολουθήσει όλες,

οι ευχές του θα πραγματοποιηθούν.  

πηγές: bizplirofories.gr/ και προσωπικές
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H ταλαιπωρία του

«ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ»…

Έτυχε ποτέ να σας στείλουν κάποιο αντικείμενο

με την υπηρεσία ταχυμεταφορών «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡ-

ΤΑ», των Ελληνικών Ταχυδρομείων; 

Εάν όχι, είστε τυχεροί, γιατί έχετε γλυτώσει από

αρκετή ταλαιπωρία και έξοδα. 

Και εξηγούμαι. Εάν σας στείλουν κάποιο αντικεί-

μενο με την «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ», λαμβάνετε μία ει-

δοποίηση από τον ταχυδρομικό διανομέα, η οποία

σας προσκαλεί να επισκεφθείτε το ταχυδρομείο

της περιοχής σας για να παραλάβετε το αντικεί-

μενο που σας έχουν στείλει. Σε κάποιες περιπτώ-

σεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διανύσει ο εν-

διαφερόμενος ίσως και 13+13=26 χιλιόμετρα κι αν

μάλιστα εργάζεται να πρέπει να πάρει άδεια,

αφού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο τα-

χυδρομείο σε εργάσιμες ώρες και να περιμένει

στην ουρά, μικρή ή μεγάλη, αναλόγως τη μέρα… 

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αποστολέας έχει

πληρώσει κανονικά τα τέλη για αποστολή του

αντικειμένου στα χέρια (στο σπίτι) του παραλή-

πτη.

Δεν ενημερώνει κανείς τον αποστολέα ότι στις

περιοχές Καλυβίων, Σαρωνίδας και Αναβύσσου, οι

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) δεν

εξυπηρετούν, επειδή δεν έχουν γραφείο δικό τους

και αναγκάζουν τον παραλήπτη να υποστεί όλη

την ταλαιπωρία και τα έξοδα μετάβασης, παρόλο

που εισπράττουν κανονικά τα τέλη αποστολής.

Αν και η κατάσταση αυτή μας ταλαιπωρεί καιρό

τώρα, μόλις χθες κατάφερα να ασχοληθώ με το

θέμα. Έτσι, μετά από προσπάθειες 3 ωρών (χωρίς

υπερβολή), κατάφερα να μιλήσω για αρκετή ώρα

με το αρμόδιο στέλεχος, που εντέλει με πληρο-

φόρησε (με πολλή ευγένεια και κατανόηση, είναι

αλήθεια) ότι μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2011 θα

ανοίξει πρακτορείο σε κάποια από τις συγκεκριμέ-

νες περιοχές, οπότε το πρόβλημα θα λυθεί.

Ας ευχηθούμε να υλοποιηθούν τα σχέδια των αρ-

μοδίων και να μην πέσουν θύμα των περικοπών

και της γενικότερης τάσης για περιστολή δαπα-

νών.

Πάντως, μια  διαμαρτυρία και από άλλους πολί-

τες των συγκεκριμένων περιοχών προς την ΠΟΡ-

ΤΑ-ΠΟΡΤΑ, νομίζω ότι θα λειτουργούσε θετικά

προς την κατεύθυνση της σίγουρης επίλυσης του

προβλήματος. Δυστυχώς, είναι γνωστό ότι όποιος

«πιέζει» περισσότερο, πετυχαίνει καλύτερα απο-

τελέσματα. 

Το τηλεφωνικό κέντρο της ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ είναι:

210-6073000 και λειτουργεί μέχρι τις 17.00. 

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, επικοι-

νωνήστε μαζί μου.

Χρήστος  Λούλας 

Μέλος της Σύγχρονης Πόλης Σαρωνικού

chloulas@yahoo.gr

ΜΕΘΕΞΗ

Για τρίτη φορά μέσα σ' ένα μήνα στο κατάμεστο Μέγαρο ο Θεο-

δωράκης της Αυτομύησης οδήγησε στη Μέθεξη όσους βρέθηκαν

έτοιμοι.

Το Μέγαρο της Θεσσαλονίκης οφείλει να διαδώσει και στη Βό-

ρεια Πατρίδα το σάλπισμα της Ελευθερίας.

Ο Θεοδωράκης έχει αναδειχθεί σε σύγχρονο Παιδαγωγό της

Ελευθερίας.

Ίσως θα ήταν επιβεβλημένο στα δύο Μέγαρα να γίνουν η κολυμ-

βήθρα για μικρούς και μεγάλους της αναβάπτισης στο Φως της

επαναστατικής Ελληνικής Μουσικής και Ποίησης αφιερώνοντας,

με προσιτό για το Λαό εισιτήριο, μια μέρα το μήνα στο Μίκη μας,

δημιουργό του μοναδικού παγκόσμια είδους.

Οι μέγιστοι δικοί μας, μαζί και ο Νερούντα, θα δώσουν έτσι το

πλαίσιο μιας άλλης παγκοσμιοποίησης που θα βοηθήσει την αν-

θρωπότητα, ξεφεύγοντας από τα γαμψά νύχια των καρτέλ, να ει-

σέλθει στην Κοινωνία της Προσφοράς και των Πόρων.

Κων. Δούκας

Επικίνδυνοι δρόμοι στο

Πανόραμα Βούλας

Επιστολή λάβαμε από την Πανοραμίτισα Μαρία Σωτηροπού-

λου, η οποία με έντονο ύφος επισημαίνει την επικινδυνότητα

των οδών Μαραθώνος, Θεσπιέων και Καρπενησίου σε ορισμέ-

να σημεία όπου τέμνονται.

Μάλιστα κάνει αναφορά σε σχετικό δημοσίευμά μας (16.5.09),

όπου δημοσιεύαμε εικόνα με Ι.Χ. αυτοκίνητο πεσμένο στο

γκρεμό, και από αληθινή τύχη οι επιβαίνοντες μητέρα με δύο

παιδιά δεν έπαθαν τίποτα.

Περιγράφει την κατάσταση η επιστολογράφος ως εξής: 

«Η οδός Μαραθώνος από το σημείο που τέμνεται με την οδό Θε-

σπιέως έως το σημείο που τέμνεται με την οδό Καρπενησίου στο

Πανόραμα Βούλας είναι πέραν από κάθε αμφιβολία “τουλάχι-

στον άκρως επικίνδυνη”. Επιτόπια έρευνα επιβάλλεται ώστε να

βεβαιωθείτε για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι λόγοι που καθιστούν τη συγκεκριμένη απόσταση άκρως επι-

κίνδυνη εντοπίζονται στα: 

1. Ελλειψη ευθύνης ή πλήρης αδιαφορία!

2. Δεν υπάρχει σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων

με συνέπεια ειδικά στο ύψος που αρχίζει η Καρπενησίου ο δρό-

μος να γίνεται άκρως επικίνδυνος, διότι:

― δεν υπάρχει στηθαίο προστασίας προς τον απότομο άμεσα

συνορεύοντα γκρεμό

― σταθμευμένα αυτοκίνητα περιορίζουν το φάρδος του δρόμου.

Σημείωση: Πρόσφατα από τύχη και μόνον δεν θρηνήσαμε

θύματα μεταξύ των οποίων και μικρό μαθητή, όταν δυο ιδιω-

τικά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν (η τροχαία έχει τα στοιχεία)

από καθαρή τύχη δεν βρέθηκαν στον παρακείμενο γκρεμό,

όταν σταμάτησαν αναποδογυρισμένα στο ύψος της οδού

Θεσπιέων. 

3. Παντελής έλλειψη πεζοδρόμων με συνέπεια πεζός να μη μπο-

ρεί να περπατήσει.

4. Παντελής έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Συνέπεια, ειδικά

κατά την περίοδο ισχυρών βροχοπτώσεων όλη η Μαραθώνος και

ειδικά η Καρπενησίοου να γίνονται δρόμοι “αδιάβατοι, επικίνδυ-

νο”. Πρεπει ΑΜΕΣΑ να γίνει αποκατάσταση αυτής της “άκρως

επικίνδυνης κατάστασης” γιατί άλλως θα θρηνήσουμε θύματα

και τότε θα είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε συγνώμη.

Σωτηροπούλου Μαρία

Μαραθώνος & Παρνασσού 3

οι αναγνώστες γράφουν

Από τον εξωραϊστικό Σύλλογο Δικηγορι-

κων Βουλας “Θέμις” λάβαμε την παρακά-

τω επιστολή, αναφερόμενη στο ρεπορτάζ

που κάναμε για τη συνάντηση συλλόγων

της Βούλας με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρ-

χο.

Μας καταθέτει λοιπόν, ότι η ιδέα της συ-

νάντησης των συλλόγων με τον υποψή-

φιο τότε και δήμαρχο σήμερα Γρ. Κασιδό-

κωστα, ήταν του προεδρείου του Συλλό-

γου. Εμείς δεν έχουμε λόγους να μην την

αποδεχτούμε. Παραθέτουμε την επιστο-

λή:

Αγαπητή Εβδόμη 

Αναφερομαι στην συναντηση του Διασυλ-

λογικου Βουλας με τον εκλεγμενο Δή-

μαρχο κ. Γ. Κασιδοκωστα, όπου συζητη-

θηκαν θεματα που αφορουν στην πολη

της Βουλας και επιθυμω να καταγράψω

τα εξης.

Κατ’ αρχας σας συγχαίρουμε για την κά-

λυψη του θεματος, αποδεικνυοντας οτι η

εφημεριδα αφουγκραζεται τις τοπικες

αναγκες και παρεμβαινει θετικα βαδιζο-

ντας κοντα στους Δημοτες και στους Το-

πικους Συλλογους που τους εκπροσω-

πουν.

Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να απο-

τελειτε τη φωνη των Δημοτων.

Νιωθουμε ομως την αναγκη να αναφερ-

θουμε και στο εξης.

Η ιδεα και η πρωτοβουλια της προεκλογι-

κής  και μετεκλογικής συνάντησης, καθως

και οι αρχικες επαφες με ολους τους

Υποψηφιους Δημαρχους Βαρης-Βουλας-

Βουλιαγμενης κατετεθη και εγινε ασμε-

νως, αποδεκτή -απο το Διασυλλογικο-

απο τον Εξωραϊστικο Συλλογο Δικηγορι-

κων Βουλας ‘’Η Θεμις’’.

Φυσικά η καλη Εφημεριδα δεν ηταν υπο-

χρεωμενη να γνωριζει αυτες τις λεπτομε-

ρειες.

Ομως, αφου ηταν παρουσα σε ολη την

συναντηση θα επρεπε να αναφερθει στον

εν λογω Συλλογο και στον εκπροσωπό

του, ωστε τα Μελη του συγκεκριμενου

Συλλογου να αισθανονται το αδολο, αλλα

ουσιαστικο ενδιαφερον που επιδεικνυουν

τα Μελη του ΔΣ.

Σας ευχομαστε καλα Χριστουγεννα και

υγιες, ευτυχισμενο το 2011, επαναλαμβα-

νουμε δε οτι σας παρακαλουμε να συνεχι-

σετε να βρισκεστε στο πλευρο των Δημο-

των και της καθημερινοτητας, που τις πε-

ρισσοτερες των περιπτωσεων ειναι πιο σο-

βαρη απο τα μεγαλεπήβολα προγραμματα

των Τοπικων και ευρυτερα Κυβερνητών.

Με υποληψη

Δημητριος Π. Ηλιού, Προεδρος

Ελενη Γ. Κατσακιώρη, Γ.Γραμματεας 
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
«Ο Δήμος να ξαναγίνει Λαϊκός Θεσμός, να αποτελέσει κύτταρο πνευματικής αφύπνισης»

Μετά την τελετή και τον όρκο πίστης στην

πατρίδα και το Σύνταγμα ακολούθησαν

χαιρετισμοί από τον Μητροπολίτη Νικό-

λαο, με ευχές για έργο με συνεργασία

από όλες τις παρατάξεις, λέγοντας μετα-

ξύ άλλων: Το γεγονός, κύριε Δήμαρχε, ότι
βγήκατε με τόση μεγάλη πλειοψηφία, νο-
μίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο να πι-
στέψουμε όλοι μας ότι εκφράζει την ανά-
γκη, να λειτουργήσουμε ως 100%. Χωρίς
υπερβολές, χωρίς αντεγκλήσεις· με κατα-
νόηση.
Εμείς σας ζητούμε όλοι μαζί να βρείτε
τρόπους να ομοφωνείτε και να ομονοείτε
για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελε-
σματικοί σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Γι’ αυτό έβαλα τον τίτλο “τοις βασιλεύσι”.
Γιατί βασιλιάς δεν σημαίνει, όπως τον εν-
νοούμε. Σημαίνει ο άρχοντας· εσείς είστε
οι άρχοντες, να μπορέσετε να σταθείτε
στο πλευρό μας και να παρηγορηθούμε
από το έργο σας. Για τη συνέχεια και όχι
την ασυνέχεια σε  ό,τι καλό έχει επιτελε-
στεί.
Ακολούθησαν οι υπογραφές όλων των

εκλεγμένων συμβούλων και οι χαιρετισμοί

από τους επικεφαλείς των παρατάξεων.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης

Βαγγέλης Ρεμπάπης δήλωσε μεταξύ άλ-

λων: Θα είμαστε μπροστά όχι απλά να
εμποδίσουμε την πραγματοποίηση όλων
αυτών των αντιλαϊκών μέτρων, αλλά για
να οργανώσουμε την αντεπίθεση και θα
μας βρείτε, όπως πάντα, στη βιομηχανική

ζώνη του Κορωπίου.
Ο Αριστείδης Γκίκας, επικεφαλής της

αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε μεταξύ

άλλων, ότι από τη θέση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα υποστηρίξουμε και θα
πρωτοστατήσουμε σε κάθε θετική πρότα-
ση της πλειοψηφίας. 
Κύριε δήμαρχε, εν όψει της εφαρμογής
της μεγάλης Διοικητικής μεταρρύθμισης,
το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι
η οργάνωση, διαχείριση του νέου καλλι-
κράτειου Δήμου.

Παραλαμβάνετε επίσης μία σημαντική πα-
ρακαταθήκη από την προηγούμενη Δημο-
τική Αρχή, όπως το έργο της αποχέτευ-
σης, το σχολείο στο Κίτσι, σχέδια που βρί-
σκονται προς ένταξη και άλλα.
Εχετε πολλά προβλήματα όλοι μαζί να λύ-
σουμε και να διορθώσουμε. Με αλληλεγ-
γύη και συναίνεση θα βοηθήσουμε ώστε η
πόλη μας να πάει μπροστά.

Τέλος μίλησε ο δήμαρχος Δημήτρης Κι-

ούσης,  ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: ανα-
λαμβάνουμε μία μεγάλη αποστολή. Μία
αποστολή αυτής της μεγάλης πλειοψη-
φίας που ζήτησε μία άλλη διαχείριση, που

ξεπερνάει τα όρια του Δήμου. Από την 1η
Γενάρη, κάνουμε πραγματικά ένα νέο ξε-
κίνημα. Από την αρχή σε όλα. 
Ομως ειμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι

να φέρουμε εις πέρας την αποστολή των

διατάξεων του Καλλικράτη.   Ο,τι γίνεται στο

Δήμο πρέπει να είναι ενταγμένο στη λαϊκή

εντολή. Οι δημοτικές υπηρεσίες και δομές

ξεκινούν από την αρχή και σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα θα αναδιοργανωθούν.

Αυτό επιβάλλει και το νέο νομικό πλαίσιο.
Με τη μεγάλη πλειοψηφία είπατε: Οχι στις
μεγάλες καθυστερήσεις, όχι στη μιζέρια,
όχι στην απραξία.
Κλείνοντας δε κατέληξε: «Ο Δήμος Κορω-
πίου θα είναι στις επάλξεις με σκληρή
δουλειά, ανθρωπιά και αλληλεγγύη» και

έφερε ως παράδειγμα μίμησης επιστολή

του Μητροπολίτη που απηύθυνε στα σχο-

λεία, όπου μεταξύ άλλων έλεγε ότι,  «η
Εκκλησία οφείλει να έχει πονεμένο προφητι-
κό λόγο, με αυθεντική πίστη, με θυσιαστική
μαρτυρία και άγια ζωή, να εμπνέει και να

έχει πρόταση ζωής». «έτσι κι εμείς είμαστε

αποφασισμένοι ο Δήμος μας να έχει ου-

σιαστικό ρόλο, να εμπνέει τους δημότες.

...Θέλουμε ο Δήμος να ξαναγίνει Λαϊκός

Θεσμός, να αποτελέσει κύτταρο πνευμα-

τικής αφύπνισης».
Α. Μπουζιάνη

Ευχαριστώ τους δημότες του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης που με
εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 
και με ανέβασαν ψηλά στη γενική κατάταξη του συνδυασμού 

“Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη πόλεις για να ζεις” 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Εύχομαι το 2011 να φέρει σε όλους μας υγεία, 
αισιοδοξία και ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσουμε 
όποιες δυσκολίες δημιουργήσουν οι εθνικές 
και παγκόσμιες συγκυρίες.

Χρόνια Πολλά
Νίκος Χριστοδούλου

Γεωπόνος

Ξεχείλισε το Δημαρχείο και η πλατεία στο Κορωπί, την περασμένη Κυ-

ριακή 26/12, από τον κόσμο που έσπευσε να παρακολουοθήσει και να

συγχαρεί το νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Κορωπίου, Δημήτρη Κιούση.

Παρόντες πάρα πολλοί βουλευτές της Περιφέρειας και εκλεγμένοι περι-

φερειακοί σύμβουλοι. Στην ορκωμοσία πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης

Μεσογαίας και Λαυρεωτικης κ. Νικόλαος.

Ο μέχρι χθες νομαρχιακός σύμβουλος και νυν
δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου Θ. Γρίβας υπο-
γράφει.

Πάρα πολλοί οι επίσημοι, ιδιαίτερα ογκώδης η παρουσία του κόσμου.

Το νέο Δημοτικό Σώμα του Δήμου
Κορωπίου και την εκλογή προε-
δρείου μπορείτε να διαβάσετε
στη σελίδα 22.



ΕΒΔΟΜΗ  1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Ορκωμοσία σε δύο μεγάλους Δήμους 

Σαρωνικό και Μαρκόπουλο

Εύχομαι ολόψυχα

στους κατοίκους του νέου μας Δήμου 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Καλή Χρονιά με υγεία, 

οικογενειακή ευτυχία 

και ευόδωση των προσδοκιών 

του νέου μας Δήμου

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ορκωμοσία των νεοεκλεγέντων συμβούλων του νέου Δήμου Σαρωνικού πραγματοποιή-

θηκε την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου το απόγευμα, με τη συμμετοχή όλου του πολιτικού κό-

σμου της περιοχής και πλήθους κόσμου.

Δεν θα αναφερθούμε ονομαστικά, γιατί είναι βέβαιο ότι κάποιος θα ξεχαστεί σ’ αυτό το

ασφυκτικό κλίμα. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές της Περιφέρειας βρίσκονταν εκεί.

Και στη συνέχεια έτρεξαν στην κυριολεξία να προλάβουν την ορκωμοσία στο Δήμο Μαρ-

κοπούλου.

Η αίθουσα του αμφιθέατρου ασφυκτικά γεμάτη,

αλλά και οι ημιυπαίθριοι χώροι του Δημαρχείου. Εί-

χε όμως φροντίσει ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου

και έτσι με τις γιγαντοοθόνες που είχε τοποθετή-

σει μπόρεσαν και παρακολούθησαν όλοι την τελε-

τή.

Κι εδώ χοροστάτησε της τελετής ο Μητροπολίτης

Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος

μάλιστα έβγαλε και ένα μικρό λογύδριο, “οδηγίες

για χρηστή δημοτική θητεία” με οδηγό την εντιμό-

τητα και την αγάπη στο δίκηο, στο δώσε και όχι στο πάρε.

Την τελετή χαιρέτισαν οι επικεφαλείς των συνδυασμών ξεκινώντας από τον συνδυασμό

που έφερε το μικρότερο ποσοστό.

Της λαϊκής Συσπείρωσης, ο Γκίνης από τον Κουβαρά, ο οποίος μάλιστα θεώρησε ότι βρί-

σκεται σε προεκλογικό βήμα, γιατί έκανε ...προγραμματικές δηλώσεις.

Ακολούθησε η Χριστίνα Χριστοφάκη, η οποία ήταν πολύ σύντομη και συνοπτική.

Τέλος μίλησε ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, τονίζοντας τη συνεργασία προς όφελος της

πόλης που μεγάλωσε πλέον και τις ανάγκες που έχει και είναι πολλές.

Α. Μπουζιάνη

� Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, το πρωί, άλλοι Δήμοι στις

10 και άλλοι στις 11 πραγματοποιούν την πρώτη τους συνεδρίαση, που αφορά
αποκλειστικά την εκλογή προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

Συνοπτικός αλλά μεστός ήταν και ο νέος Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης,

στο Δήμο Μαρκοπούλου όπου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του νέου Δ.Σ. ατην Τε-

τάρτη 29 Δεκεμβρίου, με μία ώρα διαφορά από την ορκωμοσία Σαρωνικού, κάνοντας έτσι

τους επίσημους και τους δημοσιογράφους να τρέχουν και να μη φτάνουν!

Μικρή η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στάθηκε αδύνατον να χωρέσει τον κόσμο

που προσήλθε. Αξιοσημείωτη πάντως και η παρουσία του τέως δημάρχου Φώτη Μαγου-

λά, που στο τέλος της εκδήλωσης τους είδαμε να συνομιλούν σε πολύ φιλικό κλίμα.

Ο Σωτήρης Μεθενίτης άλλαξε τη διαδικασία και μίλησε πρώτος, ενώ στη συνέχεια ακο-

λούθησαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων.

Ανάμεσα στα άλλα ο Σ. Μεθενίτης αναφέρθηκε στον ορισμό 3 Αντιδημάρχων, που θα

...χτυπάνε κάρτα από τις 7.30 το πρωί, μαζί και ο ίδιος, θέλοντας να τονίσει τη σκληρή

δουλειά που περιμένει το νέο συμβούλιο, αλλά και ως παράδειγμα μίμησης προς το προ-

σωπικό του Δήμου. Αναφέρθηκε στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα

και θα παρασύρει και τους ΟΤΑ.

Εστελε μήνυμα στους εργαζόμενους του Δήμου τονίζοντας ότι τους θεωρούμε φίλους

και συνεργάτες,  είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη συμμαχική δύναμη στην προσπάθεια που

θα κάνουμε και η μοναδικη απαίτηση που θα έχουμε απ’ αυτούς είναι να εργάζονται

έντιμα στον χρόνο εργασίας που έχουν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους.
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Ένα σημαντικό ερώτημα που καταρχήν πρέπει να απαντη-

θεί είναι γιατί φτάσαμε έως εδώ. Και το “ως εδώ” περιλαμ-

βάνει και αυτόν το φετινό, κατ' όνομα προϋπολογισμό.

Συνοπτικά αναφέρω ότι στο δυτικό καπιταλισμό, από τη

δεκαετία του 70, η ιδιοκτησία είναι έμμεση.  Οι ιδιοκτήτες

των μέσων παραγωγής δεν έχουν ονοματεπώνυμο.  Είναι

το περίφημο χρηματιστηριακό κεφάλαιο (funds), που απο-

προσωποποιεί σε σημαντικό βαθμό την ιδιοκτησία, αφού

δεν είναι κάτοχος παραγωγικών μέσων. Προτεραιότητά

του δεν είναι η υπεραξία του προϊόντος, αλλά οι δανεια-

κές ανάγκες, τα πλεονάσματα, αφού δουλειά τους είναι

να εμπορεύονται χρήμα.

Αυτό λοιπόν που παρουσιάζεται προσχηματικά σαν ανήθι-

κη δραστηριότητα, σαν φούσκα, δεν είναι παρά η πιο ανε-

πτυγμένη μορφή του δυτικού καπιταλισμού. Το τζογάρι-

σμα, δηλαδή, πάνω στο απόλυτο φετίχ, στο χρήμα. Ωστό-

σο, ακόμη κι έτσι, ο δυτικός καπιταλισμός έχει ανάγκη από

παραγόμενες υπεραξίες, από αγαθά δηλαδή.  

To γεγονός ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια για το ευρώ είναι

η γερμανική παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, 

Το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. βασίζονται στην παραγωγή αξιό-

πιστων στρατιωτικών συστημάτων, 

αποδεικνύουν ότι η βάση είναι πάντα η υπεραξία στο

εμπόρευμα. 

Όταν το χρήμα δε βασίζεται σε αυτήν, τότε απλώς η οικο-

νομία καταρρέει. 

Κι εδώ βρίσκεται το πραγματικό δράμα της Ελλάδας.

Δεν δημιουργεί και δεν παράγει σχεδόν καμία υπεραξία. 

Χάθηκε το τρένο της βιομηχανικής επανάστασης, 

χάσαμε το τρένο της τεχνολογίας, και εδώ και καιρό, δυ-

στυχώς, χάνουμε και το τρένο της πράσινης οικονομίας. 

Αυτή είναι η κυρίαρχη αιτία της τεράστιας κρίσης στην πα-

τρίδα μας.

Γιατί έγινε αυτό?

Η απάντηση βρίσκεται στην ιστορική διαδρομή και στα πο-

λιτικά δεδομένα της χώρας μας. 

Η αστική τάξη της Ελλάδας υπήρξε παρασιτική και κρατι-

κοδίαιτη και ποτέ δεν υπηρέτησε τον ιστορικό της ρόλο,

που είναι η ορθολογική παραγωγή. 

Και βέβαια είναι τεράστια η ευθύνη που έχουν και τα κόμ-

ματα εξουσίας, αφού η μεν ζητούσε και τα δε την ταϊζανε

με αντάλλαγμα τη διατήρηση τους στην εξουσία. 

Ένα πλέγμα, με συγκοινωνούντα δοχεία, με μόνιμο τρο-

φοδότη το δανεισμό, ο οποίος κάλυπτε την παταγώδη

αποτυχία κομμάτων και κυρίαρχης τάξης να αναπτύξουν

αυτοδύναμα τη χώρα. 

Αυτό το στρεβλό μοντέλο, με δεκανίκια την υποφορολό-

γηση του κεφαλαίου, την καταλήστευση των ταμείων και

την καταστροφή παραδοσιακών παραγωγικών δομών,

όπως η γεωργία, έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα.

Ελλείμματα, δημόσιο χρέος, ανύπαρκτη παραγωγική βάση.

Είναι σαφές ότι όποια ανάλυση ενοχοποιεί το δημόσιο

υπάλληλο, το κόστος εργασίας, τα κοινωνικά κεκτημένα

δεν είναι απλώς ψεύτικη, αλλά είναι και πολιτικά χυδαία.

Γιατί είναι πολιτική χυδαιότητα να πληρώνει αυτός που δε

φταίει και την απόφαση αυτή να την παίρνουν 

χέρι-χέρι, αυτός που φέρει τη βαρύνουσα πολιτική ευθύνη,

με αυτόν που φέρει τη βαρύνουσα οικονομική ευθύνη.

Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν, με

δεδομένη αυτήν την κατάσταση και επίσης με δεδομένη

την παγκόσμια οικονομική κρίση, η προσφυγή στο ΔΝΤ

ήταν μονόδρομος.

Κατά την άποψή μου, κατηγορηματικά όχι· η προσφυγή

στο ΔΝΤ δεν ήταν μονόδρομος. Σε καμιά περίπτωση δεν

αρκούν τα ελλείμματα για να οδηγηθεί μια χώρα σε χρεο-

κοπία. Το έλλειμμα της ευρωζώνης, των ΗΠΑ, ακόμη χει-

ρότερα της Ιαπωνίας το αποδεικνύουν.

Ναι, λένε κάποιοι, όμως η Ελλάδα δεν έχει μόνο υψηλά

ελλείμματα έχει και υψηλό δημόσιο χρέος. 

Στοιχεία ΔΝΤ: 

Το συνολικό χρέος της Ελλάδας 

είναι στο μέσο όρο της Ευρωζώνης

Η χώρα μας, είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα αφέ-

θηκε και έγινε το επίκεντρο κερδοσκοπικών επιθέσεων. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα, τη ζήσαμε. Αυτή είναι η αλή-

θεια. Η πολιτική κρίση του καθενός αφορά στο εάν αυτό

έγινε από άγνοια ή σκοπιμότητα.  Θα δείξει η ιστορία εάν

η κυβέρνηση υπήρξε αφελής και ακούσια χειραγωγούμε-

νη, ή εάν υπήρξε ο άλλος πόλος μιας συμφωνίας με κα-

ταστρεπτικές συνέπειες για το λαό και τη χώρα μας. 

Συνέπειες που, κατά την άποψή μου, δεν υπήρξαν το απο-

τέλεσμα μιας επιλογής, αλλά το ζητούμενο μιας πολιτικής. 

Και φτάνουμε στο σήμερα και στη συζήτηση του προϋπο-

λογισμού. Ένας προϋπολογισμός, που είναι το πιο απτό

αποτέλεσμα της καταστροφής που υφίσταται η χώρα μας

και ο λαός μας. Που είναι προϋπολογισμός χώρας με μει-

ωμένη κυριαρχία.  Ένας προϋπολογισμός που καλούνται

να επωμισθούν μεν οι Έλληνες πολίτες, αλλά αποτελεί

φιρμάνι του ΔΝΤ, που απλώς και μόνο το επικυρώνει η

Βουλή. Ένα φιρμάνι που την επομένη κιόλας μέρα θα ανα-

τραπεί προς το χειρότερο.

Και το κρίσιμο ερώτημα είναι: υπάρχει άλλος δρόμος?

Υπάρχει.

Πάρτε παράδειγμα άλλης, σοβαρής, πολιτικής. Ουγγαρία.

Μέλος της Ε.Ε.  Δεν μιλάμε για καμιά επαναστατική διαδι-

κασία. Η συντηρητική κυβέρνηση Όρμπαν είπε όχι στο

ΔΝΤ, αλλά: 

― επέβαλε για τρία χρόνια έκτακτη εισφορά ύψους 0,45%

στα ακαθάριστα έσοδα των τραπεζών, 

― έκτακτη φορολογία 5,2% στα συμβόλαια των ασφαλι-

στικών εταιριών 

― και έκτακτη φορολογία μέχρι 6% στις χρηματιστηρια-

κές εταιρίες και σε όλες τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές

δραστηριότητες.

Δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού 

Ελέγχου του δημοσίου χρέους

Καταθέτω μια πρόταση και απευθύνομαι σε όλους τους

πολίτες που τους βομβαρδίζουν, επιβάλλοντας το πλέον

φασιστικό δίλημμα: ή καταστροφή ή αιματηρή λιτότητα.

Μόνο που αυτό το δίλημμα έχει κοινό παρανομαστή. Γιατί

οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι τα λογιστικά νούμερα,

που ακόμη και αυτά δε βγαίνουν, αλλά οι άνθρωποι.

Επί του πρακτέου λοιπόν η πρότασή μου είναι:

Η Δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δημο-

σίου χρέους, κατά τα πρότυπα του Εκουαδόρ.  Δεν μιλάω

δηλαδή στη βάση υποθέσεων,  αλλά στη βάση μιας εφι-

κτής και ήδη εφαρμοσμένης λύσης από το 2006.

Αυτή η Επιτροπή αποτελείται από ειδικούς, από διεθνείς

προσωπικότητες υψηλού κύρους. Και δε μιλώ μόνο για

Επιτροπή πεφωτισμένων, αλλά για επιτροπή ειδικών, που

με τη συνδρομή των εργαζομένων θα δημιουργήσουμε

ένα ενιαίο μέτωπο ανασυγκρότησης.

Την Επιτροπή συνδράμουν τα όργανα του κράτους, το

υπουργείο Δικαιοσύνης, Οικονομικών, το Γενικό Λογιστή-

ριο, το Ελεγκτικό

Συνέδριο, νομικοί,

ορκωτοί λογιστές,

συνταγματολόγοι.

Σκοπός της επιτρο-

πής είναι ο εξονυ-

χιστικός λογιστι-

κός έλεγχος του

διεθνούς και εγχώριου χρέους, το τονίζω, από τη μετα-

πολίτευση και μετά.  

― Εξετάζει όλες τις συβάσεις που αφορούν σε όλους

τους τομείς. (Επισημαίνω απλά τις τερατώδεις συμβάσεις

των υπερχρεωμένων ολυμπιακών αγώνων).

― Όλα τα διμερή δάνεια που σύναψε η χώρα μας, (ιδιαί-

τερα αυτά που δίνονταν για να υποστηριχθεί δήθεν η αγο-

ρά προϊόντων αιχμής, όπως η Ζίμενς και τα εξοπλιστικά

προγράμματα).

― Εξετάζει κάθε τι που αφορά στο δανεισμό και ανοίγει

προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, όλων των

εμπλεκομένων. 

Σκοπός μας να “ξεσκονίσουμε” τους λογαριασμούς μας. 

Σκοπός η πολυσυζητημένη διαφάνεια.

Να βρούμε ποιό κομμάτι αυτού του χρέους είναι προϊόν

διαφθοράς.  Επομένως παράνομο ή απεχθές. Και το αρ-

νούμαστε. 

Άρνηση του απεχθούς χρέους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Στο Εκουαδόρ αποτελούσε το 70% του χρέους υπό τη μορ-

φή ομολόγων. Και σε όσους βιαστούν να πουν ότι το Εκου-

αδόρ είναι μια τελείως διαφορετική χώρα, απαντώ ότι, αυτή

η διαφορά αποτελεί και το στρατηγικό μας πλεονέκτημα.

Το Εκουαδόρ, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο οι-

κονομολόγος Ερίκ Τουσέν, που υπήρξε μέλος αυτής της

Επιτροπής, δεν έχει καν δικό του νόμισμα, κατά συνέπεια

είναι πολύ πιο εκτεθειμένο στις διεθνείς αγορές· το ΑΕΠ

του είναι στο 12% του ελληνικού και το κατά κεφαλήν ει-

σόδημα στο 10% του ελληνικού.

Οχι στον εκβιασμό

Απέναντι δε, στην απειλή για εκβιασμό των αγορών, απα-

ντάμε πάλι με την πραγματικότητα.

Πουθενά στην πράξη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτός ο

εκβιασμός, ούτε στη Ρωσία το 1998, ούτε και στην Αργε-

ντινή το 2001!

Η αναγκαία, η ζωτική προϋπόθεση γι’ αυτήν την πολιτική

επιλογή είναι να υπάρχει πολιτική βούληση με ένα διαφο-

ρετικό προσανατολισμό.

Σε αυτή την κατεύθυνση συντάσσομαι με όλες τις πρωτο-

πόρες προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, γιατί είναι οι μό-

νες που μπορούν να πλαισιωθούν από τον κόσμο της ερ-

γασίας και του μόχθου για τη συγκρότηση ενός μετώπου

με μία άλλη λογική:

Μία άλλη λογική που δεν είναι πλέον εάν μπορεί η Ελλά-

δα να πληρώσει το δημόσιο χρέος της, αλλά τί πρέπει να

πληρώσει η Ελλάδα από το δημόσιο χρέος της.

Αυτή τη λογική θεωρώ σαν απαρχή μιας διαφορετικής

στρατηγικής αντίληψης. Την απευθύνω και σε αυτούς που

δηλώνουν υπέρμαχοι της διαφάνειας, 

Και σε αυτούς που είναι υπέρμαχοι ενός άλλου κόσμου,

σαν την αναγκαία προϋπόθεση δικαίου και δικαιοσύνης.

Σοφία Σακοράφα

Βουλευτής

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σχόλιο ΕΒΔΟΜΗΣ: Εύγε! Σου ευχόμαστε το ακόντιό σου
να πετά πάντοτε πολύ ψηλά.

Γιατί φτάσαμε έως εδώ! Τί πρέπει να κάνουμε
Η βουλευτής Σοφία Σακοράφα, στην ομιλία της στο Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό, αφού δια-

τυπώνει το ερώτημα  γιατί φτάσαμε έως εδώ, δίνει απαντήσεις και καταθέτει προτάσεις. 

Κρίνουμε ότι είναι ίσως η αξιολογότερη ομιλία και την παρουσιάζουμε.



ΕΒΔΟΜΗ  1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

“Αιμα στον άνεμο”
του Γιώργου Νικολαϊδη

Το νέο μυθιστόρημα του καταξιωμένου στο είδος του,

Bουλιαγμενιώτη Γιώργου Νικολαϊδη “Αιμα στον άνεμο”, εί-

ναι ένα κοινωνικο-ερωτικό θρίλερ, όπως χαρακτηρίζεται από

τον ίδιο τον συγγραφέα.

Η επίσημη παρουσίασή του έγινε από την εταιρία Ελλήνων

Λογοτεχνών και τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη την 29 Νε-

ομβρίου στην ΕΕΛ.

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρώην πρόδρος της εταιρίας, νο-

μικός, ποιητής και λογοτέχνης Αυγερινός Ανδρέου.

Για το νέο μυθιστόρημα “Αίμα στον άνεμο”, μίλησε πρώτα ο

γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Οικονομίδης και ακολούθως

ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και βι-

βλιοκριτικός, Χρίστος Ρώμας, που καθήλωσε

κυριολεκτικά το κοινό με την εις βάθος θεώ-

ρηση και ανάλυση του νέου πονήματος του

συγγραφέα τονίζοντας μεταξύ άλλων: “Κάθε
νέο μυθιστόρημα του Γ. Νικολαϊδη εμπεδώνει
την αρχική εντύπωση του αναγνώστη ότι ο
συγγραφέας γνωρίζει να μεταπλάθει την πυ-
ρηνική ύλη του μύθου σε μια αριστουργηματι-
κή πολυεπίπεδη κοινωνική ιστορία, με χαρα-
κτηριστικό της γνώρισμα την αληθοφάνεια”.
Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η πολύ

γνωστή και καταξιωμένη ηθοποιός και λογο-

τέχνης Τιτίκα Σαριγκούλη με το δικό της μο-

ναδικό τρόπο, καθώς και ο εξαίρετος σπου-

δαστής της Δραματικής Σχολής Δημήτρης

Παπαηλιού.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, μέσα στις άλλες δραστηριότητες που ανέπτυξε όλα

αυτά τα χρόνια, γύρω από τον πολιτισμο, και είναι πολλές, εξέδωσε και μια σειρά βι-

βλίων, που αφορούν την περιοχή, τα αρχαία της και την εξέλιξη της ιστορίας της.

Το βιβλίο “Οίον Μπογιάτι Αγιος Στέφανος - Το Χθες στο Σήμερα και στο Αύριο” είναι

μία απ’ αυτές τις εκδόσεις, «προϊόν πολυετούς προσπάθειας της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας, όπου περιέχει πλούσιο ιστορικό υλικό για την περιοχή από τις αρχές του 20ού
αιώνα μέχρι σήμερα», όπως σημειώνει και ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής.

«Οίον» ονομαζόταν ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου Στεφάνου, αλλά και η ευ-

ρύτερη περιοχή. Οι ρίζες του τοπωνυμίου ανάγονται στην αρχαιότητα. Στα Ομηρικά

Επη συναντάται η λέξη “όις” που σημαίνει “πρόβατο” και αργότερα στον Αθήναιο και το

Σώφρονα το επίθετο “όιος” με την  έννοια του “προβάτειος”. Στο Διόδωρο το “οίον” έχει

τη σημασία του χώρου-σταθμού”. Ο Αρποκρατίων, φιλόσοφος των ρωμαϊκών χρόνων

ερμηνεύει την ονομασία”Οίον”, που στην αρχαιότητα σήμαινε “μόνον” ως εξής: «δια το
μηδαμώς ευοίκητον έχειν, αλλά μεμονούσθαι». Ηταν δηλαδή μια περιοχή ακατοίκητη

και απομονωμένη, ανεξάρτητη διοικητικά από τον ευρύτερο δήμο της Δεκέλειας.

Στην Κλασική εποχή, ένας από τους δέκα Δήμους της Αττικής ήταν το “Οίον το Δεκε-

λεικόν”. Ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή, την όγδοη από τις δέκα φυλές των Αθηναί-

ων, που ίδρυσε ο Κλεισθένης τον 6ο π.Χ. αιώνα τιμώντας τον ήρωα Ιπποθόωντα. Η φυ-

λή αυτή έδωσε το 490π.Χ. στο Μιλτιάδη 1000 πολεμιστές για τη μάχη του Μαραθώνα.

Η περιοχή του αρχαίου αυτού Δήμου εκτεινόταν νοτιοανατολικά της Δεκέλειας (Τατόι)

και έφθανε μέχρι τις Αφίδνες (Κιουρκα) και τον σημερινό Αγιο Στέφανο.

Από το 200π.Χ. το “Οίον το Δεκελεικόν” περιήλθε στην Ατταλίδα φυλή που ιδρύθηκε τότε προς

τιμήν του βασιλιά της Περγάμου Αττάλου Α’ με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Μπογιάτι: Στην περίοδο μεταξύ 1350 - 1455 μ.Χ. εποχή που κυριαρχούσαν στην Αττική

οι Φράγκοι, εγκαθίστανται ειρηνικά στην ευρύτερη περιοχή του Μπογιατίου, μεταξύ

Πάρνηθας και Πεντέλης, Αλβανόφωνοι εποικιστές  αγρότες-κτηνοτροφοι. Γενάρχης

τους ήταν οι Μπούας, Λιόσης και Σπάτας. Οι Φράγκοι τους χρησιμοποίησαν ως εργά-

τες και στρατιώτες για την άμυνα της περιοχής.

Γλαφυρότατη η περιγραφή και σημαντικότατη η ιστορική γνώση διαβάζοντάς το. 

Συλλογή ποιημάτων «Αχλύς 2» 
του Γιώργου Ρούσκα

Η ποιητική συλλογή «Αχλύς 2» του Γιώργου  Ρούσκα είναι

μία απόπειρα εξωτερίκευσης έντονων προβληματισμών,

που αφορούν στην  πορεία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα

σε ένα τεχνητό περιβάλλον,  υπό την ομπρέλα του ονομα-

ζόμενου «πολιτισμού», στην αγωνία του να απαντήσει στα

αναπάντητα ως σήμερα υπαρξιακά ζητήματα, στην στάση

του απέναντι στην κυριαρχούσα τεχνολογία και στην άμε-

ση ή έμμεση εξάρτησή μας από αυτήν.

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Καλυβίων στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου

Καλυβίων 15/10.

Οίον Μπογιάτι - Αγιος Στέφανος
Το Χθες στο Σήμερα και στο Αύριο

“Τάφος αειθαλούς μνήμης και ζωής”
Αλλη μια έκδοση της Νομαρχίας

Με το φωτογραφικό υλικό θα ασχοληθούμε και σε επόμενη έκδοσή μας, γιατί αξίζει πραγματικά να δούμε τί είχαμε και

τί έχουμε φτιάξει! Η περιοχή που  βλέπετε στη φωτογραφία είναι ο κόλπος του Πόρτο-Ράφτη, το 1930.

Το βιβλίο-Λεύκωμα “Τάφος αειθαλούς μνήμης και ζωής” είναι άλλη μια έκδοση της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής με ένα

πλούσιο και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό για την περιοχή της Ανατ. Αττικής βέβαια.

Εγινε δε, όπως αναφέρει στην εισαγωγή του, με αφορμή την επέτειο των 2500 χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα

(490π.Χ.).

Οι φωτογραφίες ξεκινούν από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ού και πέραν του αρχαιολογι-

κού ενδιαφέροντος αποκτούν ξεχωριστή σημασία, αφού μέσα από το υλικό αυτό αναδεικνύονται οι αλόγιστες αλλαγές

που έχει υποστεί το μοναδικό αττικό τοπίο. 

«Οι φωτογραφικές αυτές καταγραφές ας αποτελέσουν ένα ακόμη έναυσμα ώστε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία με
τη συντονισμένη δράση τόσο της συντεταγμένης Πολιτείας όσο και του κάθε πολίτη 
ξεχωριστά», γράφει στο σημείωμά του ο νομάρχης Λεων. Κουρής.
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Δωρεάν μαθήματα

για μετανάστες

Το Ελληνικό Κέντρο  Τέχνης και Πολιτισμού διορ-

γανώνει δωρεάν μαθήματα  για τους  μετανάστες

από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Συμβουλευτική Μεταναστών"

Χαρακτηριστικά Μεταναστών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων

και Αιτούντων Άσυλο, Διερεύνηση Εκπαιδευτικών και Επαγ-

γελματικών Αναγκών, Εκπαίδευση και Εκμάθηση Ελληνικής

Γλώσσας, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μετανάστευση, Μεταναστευ-

τική Πολιτική, Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο, Θέματα Οικογένειας,

Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Στερεότυπα, Κοινωνική Ένταξη, Φο-

ρείς και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι: Η συμβουλευτική

υποστήριξη των Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών

και Αιτούντων Άσυλο που συμμετέχουν σε  εκπαιδευτικά προ-

γράμματα των Κ.Ε.Ε., η δημιουργική και αποτελεσματική συμ-

μετοχή  στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παροχή, εύρεση και

διαχείριση πληροφοριών, η αποτελεσματικότερη διεκδίκηση

των δικαιωμάτων τους.

Δηλώστε συμμετοχή 

στα τηλ. 2106020026-6974380541 

ή στο email  vakiousi@otenet.gr 

Το κείμενο της Συνόδου της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος, που δη-

μοσιεύτηκε την περασμένη

εβδομάδα, θέτει τέσσερα βασι-

κά ερωτήματα: 

1. Γιατί δεν πήραμε νωρίτερα

όλα αυτά τα δύσκολα μέτρα,

που σήμερα χαρακτηρίζονται

αναγκαία; 

2. Γιατί δεν αλλάξαμε τις παθο-

γένειες της κοινωνίας και της

οικονομίας στην ώρα τους; 3.

Γιατί έπρεπε να φτάσουμε ως

εδώ; 

4. Πώς τα ίδια πολιτικά πρόσω-

πα τότε υπολόγιζαν το πολιτικό

κόστος και σήμερα αισθάνονται

ασφαλείς, γιατί ενεργούν ως

εντολοδόχοι;

Η απάντηση της κοινωνίας των

πολιτών, που δεν υπολογίζει

πολιτικό κόστος και συνένοχα

μέσα μαζικής ενημέρωσης, ει-

ναι απλή: 

1. Επειδή οι πολιτικοί μας ενδια-

φέρονταν πρώτα απ' όλα για

την κατάκτηση της εξουσίας και

μετά για την κοινωνική ευημε-

ρία, οπότε αν έπαιρναν τέτοια

μέτρα δεν επρόκειτο να δουν

εξουσία στις επόμενες εκλογές. 

2. Επειδή αν οι πολιτικοί μας άλ-

λαζαν παθογένειες, όπως τα

κλειστά επαγγέλματα, θα έρχο-

νταν αντιμέτωποι με πανίσχυ-

ρες συντεχνίες, στις οποίες ει-

χαν βάλει κομματικούς συνδικα-

λιστές ακριβώς για να τις ελέγ-

χουν. 

3. Επειδή ήταν προσχεδιασμένο

από τους πολιτικούς, που ανέ-

βασαν το χρέος συνάπτοντας

τα τριακονταετή δάνεια για να

δώσουν παροχές που πληρώ-

νουμε τώρα, η κρίση να ξεσπά-

σει μετά το φυσικό ή πολιτικό

τους θάνατο. 

4. Επειδή στο παρελθόν ο ακρι-

βής υπολογισμος του πολιτικού

κόστους έδινε την εξουσία στα

κόμματα, ενώ σήμερο οι πολί-

τες εμπιστεύονται μέτρα, που

πηγάζουν από την αυστηρή οι-

κονομική λογική και όχι από τις

ολέθριες πρακτικές των δούλων

του πολιτικού κόστους.

Το θέατρο των δήθεν ισχυρών

συνδικαλιστών, που επιβάλλουν

όρους σε υπουργούς, δεν πείθει

πια κανέναν, εφ' όσον όλοι γνω-

ρίζουν ότι το κόμμα εξουσιάζει

τους συνδικαλιστές και δεν

συμβαίνει το αντίστροφο.Την

αναμόρφωση όμως του συνδι-

καλισμού δεν πρόκειται να την

επιβάλει καμιά ξενόφερτη τρόι-

κα, αλλά η οργή των εργαζομέ-

νων, που βλέπουν τους συνδι-

καλιστικούς ηγέτες τους να ορ-

γανώνουν διαδηλώσεις-φού-

σκες την παραμονή της ψήφι-

σης νομοσχεδίων και να εφησυ-

χάζουν αμέσως μετά. 

Όσο για τους πολιτικούς ηγέ-

τες, αυτοί έχουν μεταβληθεί σε

κομπάρσους των τεκταινομέ-

νων, αφού δεν ειναι ηγέτες όσοι

αποφεύγουν να νομοθετήσουν

ουσιαστική μείωση των βουλευ-

τικών αποζημιώσεων εν μέσω

κρίσης, όσοι επιδιώκουν να βγά-

λουν πολιτικά οφέλη ακόμη και

από την ίδια την κρίση, όσοι

έπρεπε να συρθούν από τη μύτη

από τους ξένους για να πάρουν

διαρθρωτικά μέτρα για την οικο-

νομία. 

Η δημοτική ψήφος έδειξε ότι το

πολιτικό αισθητήριο του κόσμου

είναι αλάθητο: στις προσεχείς

εκλογές η κοινωνία των πολι-

τών προετοιμάζει στους ανάξι-

ους πολιτικούς ραντεβού με τα

σκουπίδια της Ιστορίας.

Ν. Δημητρίου

Ανασχεδίαση της ηλεκτρονικής σελίδας του Ε1

Πρώτος νικητής ο Καλυβιώτης 

Στυλιανός Ράπτης

Στα πλαίσια ανοιχτού διαγωνισμού από το Υπουργείο Οικονομικών για την ανασχεδίαση της ηλεκτρονικής

σελίδας για την υποβολή του εντύπου Ε1 νίκησαν, η όρεξη, η δημιουργία, η διαφάνεια και φυσικά τα νιά-

τα. Πρώτος νικητής, ανάμεσα σε υποψηφιότητες από όλη την Ελλάδα, αναδείχθηκε ο Στέλιος Ράπτης, ενώ

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι άλλες δύο συμμετοχές που κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση,

αποτελούντο από ομάδες συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα για τις ηλεκτρονικές υποβολές: 

Πρώτο βραβείο: Ράπτης Στυλιανός με έπαθλο

5000 € 

Δεύτερο βραβείο η ομάδα: Καράμπελας Παναγιώ-

της, Μπασδέκης Ιωάννης και Φρυδάκης Κωνστα-

ντίνος με έπαθλο 3.000 €

Τρίτο βραβείο η ομάδα:  Θεοδώρου Γεώργιος, Νε-

ρούτσου Γεωργία με έπαθλο 2.000€

•  Για τις έντυπες υποβολές προβλέπονταν 3ο βρα-

βείο, αλλά η Επιτροπή έκρινε ότι βραβευτέα πρό-

ταση ήταν μόνο μία, του Μισαηλίδη Μιχαήλ με

έπαθλο επίσης 3000€.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή βρά-

βευσης, στην οποία θα κληθούν να παρεβρεθούν

όλοι όσοι συμμετείχαν με τις προτάσεις τους.
Στη φωτογραφία ο Στυλιανός Ράπτης με τον Υπουργό 

Παπακωνσταντίνου.

Απάντηση στα κοινωνικά 

ερωτήματα της Εκκλησίας
Εμπιστεύονται οι πολίτες 

τα “μέτρα”;

Δεν συνηθίζω να σχολιάζω άρθρα, σχόλια και απόψεις,

αν και όταν διαφωνώ. Το αφήνω στην κρίση των αναν-

γνωστών. Θα μου επιτρέψει όμως ο αγαπητός Ν. Δημη-

τρίου, ως πολίτης κι εγώ, να καταθέσω την ένστασή

μου, αφού γίνεται αναφορά και σε μένα. Εγώ, δεν εμπι-

στεύομαι τα “μέτρα”. 

Δεν πιστεύω ότι πηγάζουν από την “αυστηρή οικονομική

λογική”, αλλά από τη “λογική” του συμφέροντος των το-

κογλύφων του παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού

τοκογλυφικού, αντιπαραγωγικού, “στέρφου” κεφαλαίου.

Οσον αφορά τα μέτρα αυτά καθ’ αυτά δεν τ’ απορρί-

πτουμε συλλήβδην, αλλά και δεν τα “εμπιστευόμαστε”,

πολύ περισσότερο γιατί γνωρίζουμε και την πηγή προέ-

λευσής τους και τα οικονομικά και κοινωνικά τους απο-

τελέσματα.

Μέτρα έπρεπε να ληφθούν, αλλά όχι αυτά και μάλιστα

στο σύνολό τους. Δεν υπήρξε καταγραφή, ιεράρχηση

και αξιολόγηση των μέτρων. Ούτε ως προς την αποτε-

λεσματικότητά τους, ούτε ως προς την ιεράρχηση και

κυρίως; ως προς το δίκαιο ή μη υπόβαθρό τους. Κάποια

ελάχιστα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ έχουν

παραληφθεί ουσιοδέστερα ή “συμβολικά”.

Τα περισσότερα είναι άδικα, αντιαναπτυξιακά, κοινωνι-

κά και οικονομικά επιζήμια. Οταν το 2014 θα πληρώ-

νουμε 8,1% του ΑΕΠ τόκους και 52% τοκοχρεωλύσια θα

φανούν τα τραγικά αποτελέσματα των “μέτρων” που

υπαγορεύει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Κώστας Βενετσάνος
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Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής,

Βασίλης Οικονόμου, με μεγάλη ικανο-

ποίηση χαιρετίζει την υποχώρηση του

Υπουργείου Υγείας το οποίο διά στό-

ματος του Υπουργού Λοβέρδου ανα-

κοίνωσε κατά την συζήτηση του Προϋ-

πολογισμού στη Βουλή την απόσυρση

της διάταξης που έθετε εισοδηματικά

κριτήρια για την καταβολή του πολυτε-

κνικού επιδόματος. 

Τη συγκεκριμένη διάταξη κατήγγειλε

με ερώτησή του στη Βουλή (Αρ. Πρωτ.

7893/16-12-2010) ο Βασίλης Οικονό-

μου ζητώντας την άμεση αναίρεση της

συγκεκριμένης διάταξης, ως κοινωνι-

κά άδικης και μη ωφέλιμης για τη χώ-

ρα καθώς κινούνταν ενάντια στο κρά-

τος πρόνοιας. 

Ελπίζουμε η κυβέρνηση στο σύνολό

της να αντιληφθεί ότι μειώνοντας το

κοινωνικό κράτος, συρρικνώνοντας

την πρόνοια και πλήττοντας τις πιο ευ-

άλωτες κοινωνικές ομάδες δεν διασώ-

ζεται η χώρα αλλά αντίθετα απειλείται

η κοινωνική συνοχή. Ευχόμαστε το πα-

ράδειγμα του Υπουργού Υγείας να

ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοί

του και να αποσύρουν κάθε ρύθμιση

που στερεί κοινωνικά δικαιώματα των

λαϊκών και μεσαίων τάξεων.      

Αποσύρθηκε διάταξη

για τους πολύτεκνους

Πιο συγκεκριμένα ο ευρω-

βουλευτής Ν. Χουντής σε

ερώτησή του προς την Κομι-

σιόν ζητούσε από την Επι-

τροπή να αποσύρει την πρό-

ταση κανονισμού για το

απευθείας εμπόριο και να

σεβαστεί την γνωμοδότηση

της Επιτροπής Νομικών Θε-

μάτων του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου η οποία κινείται

στον αντίποδα του Κανονι-

σμού και υιοθετεί τη θέση

που στηρίζει και η Κυπριακή

Δημοκρατία, κρούοντας τον

κώδωνα του κινδύνου λέγο-

ντας «η εδαφική επικράτεια

της Κύπρου αποτελεί στο

σύνολο της μέρος της τελω-

νειακής ένωσης της ΕΕ ως

εκ τούτου δεν μπορεί να

ρυθμίζεται με βάση την κοι-

νή εμπορική πολιτική γιατί

κάτι τέτοιο "θα υπονοούσε

de facto ότι η γραμμή που

χωρίζει το έδαφος της Κύ-

πρου θα ήταν ταυτόσημη με

τα εξωτερικά σύνορα της

Ένωσης».

Στην απάντησή της προς τον

Ν. Χουντή η Κομισιόν, τονί-

ζει ότι  «λαμβάνει υπό σημεί-

ωση τη γνωμοδότηση της

Επιτροπής Νομικών Θεμά-

των η οποία μνημονεύεται

στην ερώτηση. Ωστόσο, κα-

τά τη γνώμη της Επιτροπής,

το άρθρο 207 της Συνθήκης

για τη Λειτουργία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι

η κατάλληλη νομική βάση

για τον λεγόμενο κανονισμό

για το απευθείας εμπό-

ριο»…. «Η πρόταση της Επι-

τροπής δεν έχει καμιά σχέση

με το καθεστώς της "πράσι-

νης γραμμής" της Κύπρου και

σε καμιά περίπτωση δεν ισο-

δυναμεί με το να θεωρηθεί η

γραμμή αυτή εξωτερικό σύνο-

ρο της ΕΕ.». Ολοκληρώνο-

ντας την απάντησή της η Επι-

τροπή δηλώνει ότι «επιμένει

στην πρότασή της και θεωρεί

τη γνωμοδότηση της Επιτρο-

πής Νομικών Θεμάτων του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ως ενδιάμεσο βήμα στη συνε-

χιζόμενη κοινοβουλευτική

διαδικασία. Η Επιτροπή θα

αντιδράσει επίσημα μόλις το

Κοινοβούλιο υιοθετήσει τη

θέση του».

Η Κομισιόν, στην ίδια απάντη-

ση αρνείται να διαψεύσει τις

κατηγορίες για «μυστικές δια-

πραγματεύσεις» με την Τουρ-

κία «για το άνοιγμα τουρκι-

κών λιμανιών σε κυπριακά

πλοία και για το άνοιγμα του

αεροδρομίου του Ερτζάν στα

κατεχόμενα σε πτήσεις από

χώρες της ΕΕ», περιοριζόμε-

νη στην δήλωση: «Ο Επίτρο-

πος ο αρμόδιος για τη διεύ-

ρυνση βρίσκεται σε τακτική

επαφή με όλους τους εμπλε-

κόμενους και παρακολουθεί

εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις

όσον αφορά το κυπριακό ζή-

τημα».

Η Κομισιόν δεν διαψεύδει

πραγματοποίηση μυστικών 

διαπραγματεύσεων με Τουρκία
Απάντηση της Επιτροπής στον Ν. Χουντή Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Η Κομισιόν εμμένει στην πρόταση κανονισμού για το

απευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα με τον οποίο η

Β. Κύπρος αντιμετωπίζεται εμπορικά ως εξωτερικό

έδαφος της Ε.Ε. παρά την αντίθετη γνώμη της Επι-

τροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου που αρνείται να δεχτεί ότι η «πράσινη γραμμή

αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ».

“Αλλα τα λόγια του λαγού κι άλλα της κου-

κουβάγιας”. Παρά τις εξαγγελίες για την

μείωση της γραφειοκρατίας, για την ευελι-

ξία στις επιχειρήσεις, η γραφειοκρατία θε-

ριεύει και καταβροχθίζει κάθε αισιόδοξη

προσπάθεια.

“Ασθενική” χαρακτήρισε ο Επίτροπος για

θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότη-

τας A. Tajani, την πρόοδο για την έναρξη

μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης παρα-

μένει (ΕΠΕ) στην Ελλάδα.

Η απάντηση ήρθε μετά από σχετική ερώτη-

ση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρα-

τίας, Γ. Παπανικολάου.  Συγκεκριμένα, η

σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα

απαιτεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ  όταν ο

αντίστοιχος μέσος χρόνος στην Ε.Ε. είναι

8 ημέρες και το κόστος αντιστοιχεί στα 417

ευρώ. Βέβαια  υπάρχει βελτίωση αν σκε-

φθεί κανείς ότι πριν δύο τρία χρόνια απαι-

τούσε 30 ημέρες και 1.366 ευρώ, ενώ ο

αντίστοιχος χρόνος στην Ε.Ε. ήταν 12 μέ-

ρες και το συνολικό κόστος ανερχόταν στα

485 ευρώ. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε

πως η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι

άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα συν-

δέονται και επηρεάζονται άμεσα από το

βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και

απευθυνόμενος προς την Επιτροπή σημεί-

ωσε τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις

που επιφέρει η γραφειοκρατία στις οικονο-

μίες των κρατών μελών, ιδίως μέσα σε ένα

ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον

όπως το σημερινό.   

Ο Επίτροπος Tajani σημείωσε πως συμμερί-

ζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ευρω-

βουλευτής και οι  οποίες έχουν επισημαν-

θεί μέσα στην αξιολόγηση του Κοινοβουλί-

ου σχετικά με τον νόμο για τις μικρές επι-

χειρήσεις για την Ευρώπη (Small Business

Act), και  αναγνωρίζει τη δυσκολία σύστα-

σης μιας νέας επιχείρησης λόγω της ποικι-

λομορφίας των συστημάτων που υπάρχουν

στα διάφορα κράτη μέλη και ως εκ τούτου,

θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενιαίου συ-

στήματος για τη σύσταση των επιχειρήσε-

ων, σύμφωνα με το οποίο η διεκπεραίωση

της διαδικασίας θα γίνεται σταδιακά και θα

είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιχείρησης

εντός 48 ωρών. Σημειώνεται εξάλλου ότι η

αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών αποτε-

λεί μέρος της πολιτικής της Επιτροπής για

παραπάνω από δέκα χρόνια. 

Τα 1997 εκδόθηκε για πρώτη φορά σύστα-

ση όπου προτείνει μέτρα για την επιτάχυν-

ση και την απλοποίηση των διαδικασιών εκ-

κίνησης μιας εταιρίας ενώ το 2000 ο Χάρ-

της για τις Μικρές Επιχειρήσεις περιείχε

"λιγότερο δαπανηρές και ταχύτερες διαδι-

κασίες εκκίνησης" ως ένα από τα 10 σημεία

στα οποία δίνουν έμφαση οι πολιτικές των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Διπλάσια γραφειοκρατία και κόστος έναρξης 

για μια νέα επιχείρηση στην Ελλάδα 
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Ο “Καλλικράτης” προ των πυλών του 2011· η ανάγκη

γνωριμίας του και οργάνωσης είναι απολύτως κατανοητή

από τους εμπνευστές του. Ετσι προς “χώνεψη” της γνώ-

σης άρχισε ήδη να λειτουργεί ένας ιστότοπος με το όνο-

μά του kallikratis.ypes.gr. Το νέο site παρουσίασε στους

δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ρα-

γκούσης, επισημαίνοντας ότι το site αυτό θα αποτελέσει

οδηγό και για τους αιρετούς αλλά και για τους απλούς

πολίτες στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Αυτοδι-

οίκηση. 

Μάλιστα επεσήμανε ότι δεν ξοδεύτηκαν επιπλέον χρή-

ματα για τη δημιουργία του site αυτού, αφού δημιουργή-

θηκε από τους συνεργάτες του σε συνεργασία με το Ιν-

στιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). 

Στο site περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες και υπο-

ενότητες: 

1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του «Καλλικράτη», το οποίο

περιλαμβάνει 18 δράσεις: 

• Τι είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

• Ομάδα Διοίκησης Έργου 

• Χρονοδιάγραμμα 

• Δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου 

1. Δράση 1: ΟΕΥ Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Δι-

οικήσεων 

2. Δράση 2: Οικονομικά ΟΤΑ 

3. Δράση 3: Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ 

4. Δράση 4: Προσωπικό και ΟΕΥ Δήμων 

5. Δράση 5: Υποδομές στέγασης 

6. Δράση 6: Νησιωτικότητα 

7. Δράση 7: Ενημέρωση Δημάρχων, Περιφερειαρχών 

8. Δράση 8: Ενημέρωση Περιφερειακών, Δημοτικών

Συμβούλων 

9. Δράση 9: Ενημέρωση/κατάρτιση εργαζομένων 

10. Δράση 10: Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών 

11. Δράση 11: Καλλικράτης στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ 

12. Δράση 12: Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου 

13. Δράση 13: Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών

Συστημάτων 

14. Δράση 14: Ηλεκτρονικός Δήμος/ Περιφέρεια/ Αποκε-

ντρωμένη Διοίκηση 

15. Δράση 15: Νέα e-ΚΕΠ 

16. Δράση 16: Κάρτα Δημότη- Πολίτη 

17. Δράση 17: Αξιολόγηση Δήμων και Περιφερειών στο

πλαίσιο του «Καλλικράτη» 

18. Δράση 18: Μηχανισμός Υποστήριξης 

• Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικό Υλικό 

o Πρόγραμμα σεμιναρίων 

o Εκπαιδευτικό υλικό 

2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Νόμος «Καλλικράτη» 

• Εγκύκλιοι 

• Υπουργικές Αποφάσεις 

• Προεδρικά Διατάγματα 

3) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

• Προσκλήσεις 

• Προκηρύξεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

• Ενταγμένα έργα 

4) ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΝΕΑ 

• Τι αλλάζει με τον "Καλλικράτη" 

• Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ομιλίες 

• Εκδηλώσεις 

Την παρουσίαση έκανε ο συνεργάτης του υπουργού

Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.  

Παράλληλα με το site από τις αρχές του νέου έτους θα

λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή 1500, η οποία θα δί-

νει πληροφορίες κυρίως στους πολίτες των οποίων οι δή-

μοι συγχωνεύονται, ενώ πληροφορίες στους αιρετούς

στους οποίους θα μοιραστεί και σχετικός εξοπλισμός, θα

δίνονται και μέσω sms.   

kallikratis.ypes.gr 
και τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης 1500
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ βρεφοκομικής σχολής με

3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό (με συστάσεις) ανα-

λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύρια-

κα) καθώς και τη μελέτη τους.

Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για
εργασία από το χώρο τους, μέσω Ηλεκτρονικού Υπο-
λογιστή. Μερική ή Ολική απασχόληση. Πληροφορίες
στοτηλ. 6975593625 ή στο site www.time-for-
money.gr.

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα επί της κεντρικής πλατείας (Βασ.

Παύλου 76) Εμπορικό κέντρο, πλησίον του

Πάρκινγκ 40τ.μ., 6,5μ. ύψος με πατάρι

36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο από Μάρτιο

2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.

Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία

στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδι-

κές εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε

μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέ-
τη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με

τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867

k.gavrilaki@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Θεατρικό Εργαστήρι

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΗΜΑ»

Σπουδές σκηνοθεσίας θεάτρου στην Αθήνα!

Ένα πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά για όσους

επιθυμούν να ασχοληθούν με τη σκηνοθεσία θεά-

τρου ξεκινάει από τον Ιανουάριο  2011 στο θεατρι-

κό εργαστήρι «Ελεύθερο Σχήμα». 

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε δύο πεντάμη-

νους κύκλους μαθημάτων, προσφέροντας την δυ-

νατότητα στους σπουδαστές να διδαχθούν θεωρη-

τικές και πρακτικές αρχές σκηνοθεσίας, υποκριτι-

κή, ιστορία θεάτρου, ιστορία της τέχνης, καθώς

και μαθήματα γενικής σκηνοθετικής παιδείας (φω-

τισμούς, σκηνογραφία, μουσική επένδυση κ.α.)
Διδάσκουν: 

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αμπαζής, Κωνσταντίνος Αρβανι-

τάκης, Γιάννης Κακλέας, Στέλιος Παυλίδης 

Υποκριτική:  Δημήτρης Ήμελος, Αλεξάνδρα Παυλίδου 

Devised Theatre: Αμάλια Μπένετ  

Δραματολογία- Ιστορία Θεάτρου : Σάββας Κυριακίδης

Αναλυτικές πληροφορίες:

2130410529, 6944636066, 6972901015

www.eleftherosxima.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλ. Ελευθερίας, Παλλήνη 15351

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β.

Τηλ. 210 6600.716

Αρ. Πρωτ. 16454/27.12.2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των

μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων - μηχα-

νημάτων - μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος

και συγκεκριμένα από 01/01/2011 - 31/12/2011.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε πρόχειρο

επαναληπτικό διαγωνισμο με σφραγισμένες προσφορές συνο-

λικής δαπάνης εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€).

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφό-

ρα - αυτοκίνητα - μηχανήματα - μοτοποδήλατα) του Δήμου και

κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν3463/2006 και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνσιμό οφείλει να προσκο-

μίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους

όρους διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η του μηνός Ιανουαρίου του

έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο

τηλέφωνο 210 6600.716.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 1, ΤΡΙΤΗ 4 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/1

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα

τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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. . . γ ια την υγειά μας

Επειδή συνήθως οι συνταγές για τις βασιλόπιττες είναι πολύ

σύνθετες, και ζητούν πολύ κόπο στην όλη παρασκευή τους,

εμείς σας προτείνουμε μία “αλλιώτικη” βασιλόπιττα, που την

έχουμε φτιάξει πολλές φορές. Είναι γευστικότατη, δροσιστι-

κή, μετά από το ξενύχτι και πολύ εύκολη.

3 1/2 φλυτζάνια αλεύρι

1 1/2 φλυτζάνι ζάχαρη

3/4 φλυτζανιού βιτάμ

1 1/2 φλυτζάνι χυμός πορτοκαλιού

4 αυγά

2 κουταλάκια κοφτά μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι κοφτό σόδα

2 κουταλιές σούπας κοφτές ξύσμα πορτοκαλιού.

Χτυπάτε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη ως να ασπρίσει. Προ-

σθέτετε τους κρόκους εξακουθώντας το χτύπημα. Δουλεύετε

τα ασπράδια να γίνουν μαρέγκα. Διαλύεται τη σόδα στο πορ-

τοκάλι και τα προσθέτετε στο μίγμα. Ρίχνετε λίγο - λίγο το

αλεύρι εναλλάξ με τη μαρέγκα, το ξύσμα πορτοκαλιού, ανα-

κατεύετε με ξύλινο κουτάλι, αδειάζετε σε βουτυρωμένη φόρ-

μα και ψήνετε σε μέτριο φούρνο 3/4.

Οταν το ξεφουρνίσετε, το πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη

ώσπου να ασπρίσει, γράφετε με τρούφα 2011 και έχετε μία

ωραιότατη βασιλόπιτα· ή ένα κέκι πορτοκαλιού!

Μια πολύ εύκολη και πολύ εύγευστη ...βασιλόπιττα
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Σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 προβλέπονται, μεταξύ άλ-

λων, τα εξής για την διαδικασία της Εκλογής Προεδρείου Δ.Σ,

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

Άρθρο 64

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δη-

μοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου

του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται,

ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συν-

δυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και,

σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώ-

τος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνε-

δρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συ-

γκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυ-

στική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον

γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψη-

φήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη

μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις

λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν

υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο

σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδι-

κού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλή-

λους του δήμου.

2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου

τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προ-

εδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των

μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δη-

μοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγε-

ται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνό-

λου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κα-

νείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την από-

λυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν

και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψη-

φήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται

και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υπο-

ψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκε-

ντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προε-

δρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του

υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμμα-

τέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώμα-

τα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια

διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου,

ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειο-

ψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των

λοιπών δημοτικών παρατάξεων. Σε περίπτωση που η μείζονα

μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσο-

να μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται

από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε

διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προε-

δρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από

το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου,

του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να

εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβου-

λίου.

Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυ-

τη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύ-

τερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν

συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των με-

λών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία

αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημο-

τικού συμβουλίου.   (…)

Άρθρο 74

Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής απο-

τελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντι-

δήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο

έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ(8) μέλη, αν το συμ-

βούλιο έχει έως και σαράντα πέντε(45) μέλη, και δέκα (10) μέ-

λη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.

Δύο (2) μέλη στις επταμελείς, τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς

και τέσσερα(4) μέλη στις εντεκαμελείς επιτροπές εκλέγονται

από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

2. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου

κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1του άρθρου

64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης,

εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέ-

λη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας

ζωής. 

Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και στη

συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Δεν επιτρέ-

πεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής ή της επιτροπής ποι-

ότητας ζωής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα

μέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειο-

ψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυ-

τη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαμβάνε-

ται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη

πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και

στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε

εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρό-

ντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο

πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνε-

δρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγο-

νται για την οικονομική επιτροπή και, αντιστοίχως, για την επι-

τροπή ποιότητας ζωής πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, αν η

επιτροπή αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) μέλη και έ-ξι

(6) αναπληρωματικά μέλη στις ενδεκαμελείς. Από τα αναπλη-

ρωματικά μέλη δύο (2) για τις επταμελείς και τις εννεαμελείς

και τρία (3) για τις ενδεκαμελείς εκλέγονται από το σύνολο

των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για

την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη

μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία

εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που έχει

εξαντληθεί ο αριθμός τούτων ανά κατηγορία.

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συ-

νεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συ-

νεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμό-

ζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συ-

νεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεω-

ρείται ότι εκλέγονται για μεν την οικονομική επιτροπή, ανά-

λογα με την περίπτωση, για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι

σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυ-

ρούς προτίμησης στη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας,

σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και

για τις θέσεις τις μειοψηφίας εκείνοι που στην πρώτη σε ψή-

φους δημοτική παρά- ταξη της μειοψηφίας έλαβαν τους πε-

ρισσότερους σταυρούς προτίμησης σύμφωνα με την ίδια δι-

καστική απόφαση, για δε την επιτροπή ποιότητας ζωής οι αμέ-

σως επόμενοι κατά σειρά, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Αν

από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει

υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δη-

μοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθε-

σμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον

Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα

από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε(5) ημερών από τη διενέρ-

γεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το

αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα

της εκλογής.

6. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή

τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφο-

ρία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψη-

φία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόε-

δρος της επιτροπής

7. Τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με τη σειρά της

εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που

μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Όταν τα μέλη της

μειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν

υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν

τα μέλη της πλειοψηφίας.

8. Όταν τα μέλη της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας

ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντί-

στοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από

την οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθί-

στανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

Κι αλλες Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://kallikratis.ypes.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

«Κορωπί -Νέο Ξεκίνημα» (πλειοψηφία)

Δήμαρχος: Κιούσης Δημήτριος

Ντούνης Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Γρινιεζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

Πουλάκης Αθανάσιος του Γεωργίου

Γρίβας Θεόδωρος του Γεωργίου

Σπέλλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου

Δήμου Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Κορωνιάς Αντώνιος του Επαμεινώνδα

Γούλας Βασίλειος του Αθανασίου

Σταύρου Ιωάννης του Δημητρίου

Λάμπρου Σωτήρης  του Σπυρίδωνα

Κόλλιας Σπυρίδων του Αγγέλου

Μιχαιρίνας Θεοφάνης του Γεωργίου

Πολίτης Παναγιώτης του Γεωργίου

Γιαννάκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Θεοχάρη –Μπούτση Γεωργία του Ιωάννη

Μάλλιου Αδαμαντία του Αναστασίου

Αδάμ Ελένη του Κωνσταντίνου

«Αναγέννηση» (Αξιωματική αντιπολίτευση)

Γκίκας Αριστείδης του Ανδρέα

Σουρλαντζής Πέτρος του Σωτηρίου

Ντούνης Αντώνιος του Δημητρίου

Τσεβά-Γκιόκα Ελένη του Δημητρίου

Παπανικολάου Δημήτριος του Αναστασίου

Γκίκα Μαρία του Κωνσταντίνου

Ψιλάκη-Σοφρώνη Αθηνά του Σπυρίδωνα

«Λαϊκή Συσπείρωση» (ελάσσονα αντιπολίτευση)

Ρεμπάπης Ευάγγελος του Σωτηρίου

Κιτσάκης Βάιος του Ανέστη

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα

άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προ-

εδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομι-

κής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την πρό-

σκληση απευθύνει ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος (πρώ-

τος σε αριθμό σταυρών προτίμησης) κ. Ανδρέας Κ. Ντούνης.

Εκλογή μελών Προεδρείου  των νέων Δημοτικών Συμβουλίων, 

της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 29-12-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑρ. Πρωτ.: 8611

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ιθάκης 12 τ.κ. 15344, Γέρακας

Τηλ.: 210-6604655, fax: 210-6604646

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος», αρ. Προμ. 47/2010, σύμ-

φωνα με την απόφαση Δημάρχου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.000€ με το Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η του μηνός Ιανουαρίου

2011 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ.

και ώρα λήξης την 10:30π.μ., στα γραφεία του Δήμου Γέρακα, οδός Ιθά-

κης 12, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένη προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή την Παρασκευή 7 Ια-

νουαρίου 2011, ώρες 8:30 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας. Πλη-

ροφορίες: κ. Βλάχου Αθηνά τηλ.: 210-6604613.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 6284/10 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης (ίδρυση)

στη θέση Μπαρμπουτσάνα στο Δήμο Κορωπίου του Νομού Αττικής, ερ-

γαστηρίου επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης αγροτικών

προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους του Μανούση Παύλου.

α) μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων κινητήριας

ισχύος 21,4 kw και θερμικής ισχύος 0,0 kw, β) μηχανημάτων προστασίας

περιβάλλοντος κινητήριας ισχύος ― kw και θερμικής ισχύος ― kw γ) μη-

χανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία

(πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων κλπ.) κινητήριας ισχύος ― kw και

θερμικής ισχύος ― kw, δ) συνολικής αξίας 24.200,00€ ε) βαθμού όχλη-

σης χαμηλού.

Ο Διευθυντής

Μ. Αχιλλαδέλης

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ

“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Οπως ενημερωθήκαμε με δελτίο τύπου από την “Ανα-

γέννηση” Κορωπίου, συγκροτήθηκε σε σώμα,  το Δ.Σ.,

στις 22 Δεκεμβρίου,  το οποίο είχε εκλεγεί από τη Γενι-

κή Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου όπως παρακάτω:

Γκίκας Αριστείδης, Πρόεδρος

Αναγνώστου Μαρία, Γραμματέας

Κερασιώτης Διονύσιος, Ειδικός Γραμματέας

Σοφιανός Φαίδων, Ταμίας

Μέλη: Αγγελής Δημήτριος, Δαρεμά Σοφία, Κωστούρος

Κωνσταντίνος, Πιοτογιαννάκη Αργυρώ, Τσαπλαρής

Αθανάσιος 

Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής θα προ-

σκαλούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα

αναπληρωματικά μέλη.

Η Συντονιστική Επιτροπή

― Για την Α2 Εθνική κα-

τηγορία Ανδρών, η ομάδα

του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

έχασε με 4-2 από τον

Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ και 4-0 από

τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥ-

ΤΡΑΚΙΟΥ και κέρδισε με

4-0 τον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟ.

Οι αγώνες αυτοί ήταν και

οι τελευταίοι του 1ου γύ-

ρου και έτσι, ύστερα από

9 αγώνες η ομάδα του

ΑΡΗ βρίσκεται στην 5η

θέση με 13 βαθμούς ισό-

βαθμους με τον ΠΑΝΑ-

ΘΗΝΑΪΚΟ και τον Α.Ο.

ΠΑΓΩΝΑ. 

― Για το ίδιο πρωτάθλημα,

η ομάδα των Γυναικών του

Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ έκανε

την πρώτη τη ήττα χάνο-

ντας με 4-3 από ΦΟΙΝΙΚΑ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ο αγώνας

κράτησε πάνω από τρεις

ώρες) και κέρδισε με 4-2

τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ.

Βρίσκεται όμως στην 1η

θέση του βαθολογικού πί-

νακα ισοβαθμώντας με

τον ΦΟΙΝΙΚΑ και η πρώτη

θέση της Α2 κατηγορίας

θα κριθεί, μάλλον, στον

μεταξύ τους αγώνα του

2ου γύρου.

― Για την Β’ εθνική κατη-

γορία η ομάδα Γυναικών

του Α.Ο. ΑΡΗ 2006 κέρδι-

σε με 4-2 τον ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟ Γ.Σ. αλλά έχασε με 4-

0 εντός έδρας από το

ΡΟΥΦ 80, σε ένα αγώνα

που οι μικρές αθλήτριες

του ΑΡΗ είχαν κακή από-

δοση. 

― Η Γυναικεία ομάδα του

ΠΡΩΤΘΛΗΤΗ κέρδισε

εκτός έδρας και τον Ο.Φ.

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ με 4-3 και

εξακολουθεί να παραμέ-

νει πρώτη και αήττητη

στην Α1 κατηγορία ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ. 

― Τέλος, η Ανδρική ομά-

δα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ πέ-

τυχε άλλες δύο νίκες κερ-

δίζοντας με 4-1 τον Α.Ο.

ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

και με 4-2 τον Α.Ο. ΝΕΟΥ

ΦΑΛΗΡΟΥ για το πρωτά-

θλημα της Β’ εθνικής κα-

τηγορίας. 

Με τους παραπάνω αγώ-

νες ολοκληρώθηκε ο

πρώτος γύρος των Πρω-

ταθλημάτων και όλοι πε-

ριμένουμε καλύτερες εμ-

φανίσεις για όλες τις

ομάδες μας ώστε να πε-

τύχουμε τουλάχιστον δύο

πρώτες θέσεις. 

Η συγκέντρωση των διαιτητών θα γίνει στις 10/1/2011

και ώρα 19.30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα μαθήματα της νέας σχολής διαιτησίας θα γίνουν στις

10/1/2011 και ώρα 18.00 στον ίδιο χώρο.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρίασή της,

την Τρίτη 28/12/10 αποφάσισε τις κάτωθι ποινές: 

1. KABIA E. (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ), 1 Αγωνιστική και χρηματικό πρό-

στιμο 10€

2. Στο σωματείο ΑΟ ΑΝΟΙΞΗ χρηματικό πρόστιμο 100€ και τον

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Α. (εκπρόσωπο) 30 ημερολογιακές ημέρες

εκτός αγωνιστικών χώρων και χρηματικό πρόστιμο 40€

3. Στο σωματείο ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ προειδοποίηση και τον

ΣΚΟΥΒΑΡΑ Α. (προπονητή) προειδοποίηση

4. Στο σωματείο ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ επίπληξη και στον ΞΥΓΚΑ Δ (εκ-

πρόσωπο) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20€

5. Στο σωματείο ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ επίπληξη και στον ΠΑ-

ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. (εκπρόσωπο) 90 ημερολογιακές ημέρες

εκτός αγωνιστικών χώρων και χρηματικό πρόστιμο 100€ 

5. Στο σωματείο ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ χρηματικό πρόστιμο 100€

6. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ-ΡΑ-

ΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του

ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ λόγω ότι η ομάδα της ΑΝΑΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ δεν προσήλθε να αγωνισθεί. Επίσης τιμωρείται με

αφαίρεση δύο βαθμών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και

χρηματικό πρόστιμο 300€.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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Εύχομαι σε όλους τους κατοίκους

του νέου μας Δήμου 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Καλή Πρωτοχρονιά
ευτυχισμένος ο νέος Χρόνος

και ευημερία στο νέο μας Δήμο

Παναγιώτης Σκουζής
Αντιδήμαρχος Βουλιαγμένης


