
Συνήθως «λέω πολλά»!

Αναλύω, αποδεικνύω, τεκμηριώνω.

Τουλάχιστον προσπαθώ.

Να επαναλάβω ότι δεν είμαι οικονομολό-

γος, ούτε τον παριστάνω. Χρησιμοποιώ

δημοσιογραφικά «τα δημοσιονομικά της
κυρίας Αιμιλίας», κι από τους γνωστούς

οικονομολόγους, τον Κέινς, τον Γκαλμ-

πρέιθ, και τους καθηγητές μου Αγγελό-

πουλο και Καράγιωργα. Και σε καμμία

περίπτωση τον Χάγεκ, τον Φρίντμαν και

τα... Φριντμανάκια που διοικούν και κατα-

στρέφουν σήμερα τον κόσμο. Τον Μαρξ

τον λαμβάνω υπ’ όψη μου, αλλά δεν τον

χρησιμοποιώ σαν εργαλείο, ούτε και την «Πολιτική Οι-

κονομία της ΕΣΣΔ» στον κόσμο της αστικής, νεοφιλε-

λεύθερης κοινωνίας που ζούμε. 

Στο θέμα μας, τώρα:

Οι κυβερνήσεις, εδώ και τρία χρόνια μας λένε: «Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος, η λύση είναι μία» και είναι o κα-

ταστροφικός, όπως αποδείχθηκε, μονόδρομος των μνη-

μονίων. 

Εγώ λέω, οι λύσεις είναι αρκετές, από την πλέον κατα-

στροφική που ακολουθείται μέχρι την πλέον ρεαλιστική,

δίκαιη και αποδοτική που προτείνω συνοπτικά παρακάτω

και η οποία, λίγο – πολύ, κατά καιρούς έχει προταθεί

αποσπασματικά από διαφόρους. Διαφόρους «βαρύγδου-

πους» και επίσημους φορείς, όργανα, προσωπικότητες.

Οι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Πρώτη διαπίστωση: Το Δημόσιο Χρέος (Δ.Χ.) από τη δε-

καετία του ’70 μέχρι σήμερα αυξήθηκε δραματικά και σε

ορισμένες περιόδους με ξέφρενους ρυθμούς, αφρόνως

και αντιπαραγωγικά. Δηλαδή όχι για αναπτυξιακά έργα,

για αύξηση της παραγωγής, αλλά για καταναλωτικούς

σκοπούς και το χειρότερο για αποπληρωμή παλαιών το-

κοχρεωλυσίων.   
Συνέχεια στη σελ. 2

Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
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οι Τράπεζες. Το πληρώνουν οι Λαοί.

3 Εμπιστευτικό έγγραφο της Κομισιόν 

το αποδεικνύει.

Είμαστε η χώρα των αξιοποι-

ημένων αναξιοτήτων και των

αναξιοποίητων αξιών.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Έτσι σε αδρές γραμμές και σε κομβικές ιστορικές στιγμές πα-

ρουσιάζει την εξής εικόνα σε απόλυτους αριθμούς και σε

σχέση με το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ετησίως:

Πρώτη Διαπίστωση: Το Δημόσιο Χρέος τη δεκαετία του ’70

(Χούντα, Μεταπολίτευση, Ν.Δ. Κων/νου Καραμανλή) αυξή-

θηκε 7,5 φορές, ενώ σε σχέση με το ΑΕΠ μόνο κατά 4,6

εκατοστιαίες μονάδες. Τη δεκαετία του ’80 (ΠΑΣΟΚ – Ανα-

διανομή απολαβών – ΑΤΑ1 – Συνδικάτα) το Δημόσιο Χρέος

αυξήθηκε κατά 21 φορές περίπου, ενώ σε σχέση με το

ΑΕΠ, κατά 40,6 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 9 φορές πε-

ρισσότερο από την δεκαετία του ’70. Η νοοτροπία έχει αλ-

λάξει, η κλίμακα αξιών έχει ήδη ανατραπεί, ο εκμαυλισμός

προάγεται και η σήψη κατά την έκφραση το Ανδρέα, εξα-

πλούται, σχεδόν γενικεύεται.

Σημειώνουμε ότι την τριετία (1990 – 1993) του Μητσοτάκη το

χρέος κάνει ένα άλμα 39 ποσοστιαίων μονάδων επί του ΑΕΠ. 

Ο Σημίτης από το 1996 μέχρι το 2004, παρόλο που διπλα-

σιάζει το χρέος σε απόλυτους αριθμούς – από 98 δις € το

1996, φτάνει το 2004 στα 183,2 δις € – σε σχέση με το

ΑΕΠ, που γνωρίζει μεγάλους ρυθμούς αύξησης, - μεσο-

σταθμικά της τάξεως του 4% ετησίως – το φέρνει στο

99,8%. Καλό; Καθόλου «καλό». Είναι σαν να παίρνετε

μισθό 20.000 € το χρόνο και να πρέπει να δίνετε στην Τρά-

πεζα τις 19.960!

Την περίοδο Κώστα Καραμανλή – Αλογοσκούφη (2004 –

2009) το Δημόσιο Χρέος κάνει νέο άλμα και φτάνει τα

299,7 δις € και το 129,7% επί του ΑΕΠ. 

Η συνέχεια μάς είναι πολύ γνωστή. Η Τρόικα (Δ.Ν.Τ., Ε.Ε.,

και ΕΚΤ) αναλαμβάνει να μας «σώσει» δεσποτικά και παρ’

όλα τα κουρέματα κλπ, το χρέος εκτινάσεται στα 344,6 δις

€ το 2012 ή στο 176,7% επί του ΑΕΠ, το οποίο έχει κατέ-

βει κάτω από τα 200 δις €, ενώ το 2009 ήταν κοντά στα 260

δις €. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο φτωχύναμε.

Τώρα, πρέπει να δουλεύουμε 2 χρόνια “σκλάβοι στις γαλέ-

ρες”, για να εξοφλήσουμε τους δανειστές «εταίρους». 

Κουραστήκατε με τους αριθμούς, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.

Η οικονομία είναι νούμερα. Και τα νούμερα αυτά επιδρούν

άμεσα, όπως βλέπετε στη ζωή μας και στην ψυχολογική

μας κατάσταση. Η «ψυχολογία» μας στη συνέχεια επιδρά

στην οικονομία!

Συμπεράσματα με δυο κουβέντες:

Αυτοί που διαχειρίστηκαν την οικονομία της χώρας τα

τελευταία 30 χρόνια είναι απολύτως υπεύθυνοι για τη

σημερινή κατάντια της χώρας και δεν χωρούν ελαφρυντικά.

Ούτε της “άγνοιας”, ούτε του “έντιμου βίου”. Κι αυτό το

δεύτερο, οφείλουν να το αποδείξουν. Το παράδοξο είναι –

όχι και τόσο παράδοξο – ότι αυτοί που ευθύνονται, που μας

έφτασαν στο έσχατο σκαλοπάτι της ένδειας, ισχυρίζονται

και επιμένουν ότι αυτοί μπορούν να μας σώσουν!

Αυτό είναι λογική παραδοξολογία. Ή αυτοί είναι αφελείς

υπεραισιόδοξοι ή εγκληματικά ασυνείδητοι και πονηροί, ή

εμείς είμαστε αφελέστατοι ή μαζοχιστές, με αυτοκτονικές

τάσεις. 

Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, είναι οι πλέον

ακατάλληλοι για να το επιλύσουν. 

Το πρόβλημα ΔΕΝ είναι η Ελλάδα

Το πρόβλημα είναι οι Τράπεζες της Ε.Ε.

Ασχέτως όμως με τα παραπάνω στοιχεία που

αποτυπώνουν τη δραματική οικονομική κατάσταση της

χώρας, την αρνητική εξελικτική πορεία της χώρας ως προς

Δημόσιο χρέος σε συνάρτηση με το ΑΕΠ, τη συνολική

παραγωγή μας δηλαδή και τους υπεύθυνους, τους

συνυπεύθυνους και τους ανεχόμενους και γι’ αυτό

ενεχόμενους (δηλ. Τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν, αλλά

δεν κατήγγελαν, ενώ όφειλαν να γνωρίζουν), η πραγματική

κρίση προήλθε από τις Τράπεζες. Ευρωπαϊκές,

αμερικάνικες, ελληνικές. Από την ανεύθυνη, ανάλγητη και

ασυνείδητη απληστία των τραπεζιτών, μετόχων, golden-

boys, που πίστεψαν τις θεωρίες του Φρίντμαν – γιατί τους

συνέφερε – ότι «το χρήμα γεννάει χρήμα»!
Το χρήμα δεν γεννάει. Ανεμογκαστριά είναι. Το χρήμα είναι

στέρφο! Αλλά οι πονηροί «μάγοι» το παρουσιάζουν να

«γεννάει» ό,τι ληστεύει· «νόμιμα» πάντα. 

Εμπιστευτικό έγγραφο της ΚΟΜΙΣΙΟΝ – 

Η απόδειξη της ενοχής

Και ιδού ο ΕΝΟΧΟΣ και η απόδειξη της ενοχής, που μας

κρύβουν εδώ και τέσσερα  χρόνια περίπου. 

«Η διάσωση (bailout) των Ευρωπαϊκών Τραπεζών θα μπο-
ρούσε να ωθήσει σε κρίση την Ε.Ε.» προειδοποιούσε η αγ-

γλική εφημερίδα The Daily Telegraph (11.2.09)

αναφερόμενη σε εμπιστευτικό πολυσέλιδο έγγραφο

(17σελ.) της Κομισιόν που συζητήθηκε, στο ECOFIN από

τους Υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. την προηγούμενη

στις 10 Φεβρουαρίου 2009.

Στο εμπιστευτικό αυτό έγγραφο γίνεται λόγος για «τοξικά»

περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζουν οι Ευρωπαϊκές

Τράπεζες, στους ισολογισμούς τους, ύψους 16.300.000

εκατομ. λιρών, δηλαδή κάπου 18,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. 

Στον υπότιτλο δε επισημαίνει ως Προμηθέας, αυτό ακριβώς

το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή:

«Η διάσωση των Τραπεζών, από τα τοξικά περιουσιακά
τους στοιχεία, θα μπορούσε να βυθίσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε κρίση, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο των
Βρυξελλών». Αναφέρεται στους φόβους των επενδυτών

για την «ικανότητα των χωρών όπως η Ισπανία, η Ελλάδα,

η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Βρετανία, ν’ απο-

πληρώσουν τα χρέη τους». 

Υπογραμμίζει τον κίνδυνο από τη χαμηλή επίδοση ορισμένων

οικονομιών της Ε.Ε. και ότι οι Υπουργοί και οι αξιωματούχοι

φοβούνται ότι η όλη διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε

φαύλο κύκλο, που απειλεί να καταστρέψει τόσο το ευρώ,

όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Το έγγραφο προειδοποιούσε για την επίδραση ορισμένων ση-

μαντικών παραμέτρων, όπως των διευρυνόμενων δημοσιονο-

μικών ελλειμάτων, των αυξανόμενων δημοσίων χρεών κλπ. 

Αυτά μας τα ‘κρυψαν και μας έλεγαν για «γάμους» και κου-

φέτα, ενώ η φαντασιακή λύση στο πρόβλημά τους ήταν να

θυσιασθεί η «Ιφιγένεια» - η Ελλάς – μπας και φυσήξει ού-

ριος άνεμος. Σκοπός τους όμως δεν ήταν αυτός. Προγραμ-

ματισμένος σκοπός δεν ήταν να παίξει η Ελλάδα στην

Ευρώπη, το ρόλο της Lehman Brothers.

Προγραμματισμένος σκοπός των αρπακτικών της παγκό-

σμιας οικονομίας, που ελέγχουν ποικιλοτρόπως τις πολιτι-

κές ηγεσίες και τους αξιωματούχους, για να ικανοποιήσουν

την ακόρεστη δίψα τους για πλούτη και εξουσία είναι να

ελέγξουν και στη συνέχεια ν’ αρπάξουν τις περιουσίες και

τις πλουτοπαραγωγικές πηγές όλων των χωρών, αλλά και

των λαών· τις ιδιωτικές περιουσίες, μέσω της υπερφορο-

λόγησης και της μείωσης του παραγόμενου προϊόντος· της

φτωχοποίησης. Ναι· είναι ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ. 

Η ΛΥΣΗ

Η λύση του «δράματος» σε αδρές γραμμές συνίσταται στην

αντίδραση και οργανωμένη ενεργητική αντίσταση των

λαών με την άσκηση ασφυκτικής πίεσης στις πολιτικές ηγε-

σίες τους, στη δημόσια Διοίκηση και στη Δικαιοσύνη, με

διαφορετικούς τρόπους, κατά περίπτωση.

- Αλλαγή των Συνθηκών Μάαστριχτ, Λισσαβώνας κ.αλ.

- Αλλαγή πολιτικών ηγεσιών και νοοτροπιών.

- Ακύρωση (των ακύρων de jure – συνταγματικά και με το

φυσικό νόμο jus naturale) των μνημονίων και των εφαρμο-

στικών και παράπλευρων νόμων.

- Σε συνεργασία με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ή των θι-

γομένων χωρών και στην ανάγκη μονομερώς. Διαγραφή

των χρεών που έχουν προέλθει από ανατοκισμό και υψηλά

επιτόκια ή με τεχνητή ανάγκη.

- Διεκδίκηση των απαιτήσεών μας από τη Γερμανία (κατο-

χικό δάνειο, πολεμικές αποζημιώσεις).
Συνέχεια στη σελ. 3

Kινδυνεύει το ΠΙΚΠΑ Σελ. 6

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 
Μέρος Β, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ελληνική γλώσσα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Τα προσωπικά μας δεδομένα στην ...πιάτσα
Σελ. 15

3.124 αυτοκτονίες Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Οι καθηγητές της “αργομισθίας”
απαντούν Σελ. 11

Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμό-
νων Σελ. 12

Κρεατομηχανή λαών η νεοφιλελεύ-
θερη Ευρώπη Δημήτρης Ράπτης Σελ. 10

Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό - ασφα-
λιστικό Μιλτιάδης Τσαλκούτης Σελ. 14

Διπλοί λογαριασμοί νερού Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ και η ΛΥΣΗ του
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Οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ 

από καταστήματα της Βουλιαγμένης
Σε κυκεώνα, χαρτιών, παρατυπιών και παρανομιών έχει βρεθεί 

ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

στον οποίον έχουν εκχωρηθεί όλα τα ακίνητα περιουσιακά

στοιχεία του Δήμου, που έχουν σχέση με το αντικείμενό

του, συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη 21 Νοεμβριου.

Τα γραφεία του ΟΑΠΠΑ λειτουργούν στο παλιό Δημαρχείο

της Βουλιαγμένης όπου και συνεδριάζουν.

Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει απασχολήσει πολ-

λές φορές το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ και του

έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο “πονοκέφαλο” αφού καλείται

να πάρει αποφάσεις που άπτονται πολλών εκατοντάδων χι-

λιάδων ευρώ για το Δήμο.

Συγκεκριμένα, επιχείρηση κατάστημα υγειονομικού ενδια-

φέροντος στη Βουλιαγμένη, ζητάει να απαλλαγεί από μι-

σθώματα ενός έτους - του 2009 - γιατί τότε είχε καεί και

έκανε πολλούς μήνες να λειτουργήσει.

Παράλληλα έχει καταθέσει η εταιρεία συνολικά 4 αιτήματα

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ: 

1) Τη μη καταβολή μισθωμάτων του έτους 2009

2) Μείωση του μισθώματος αναδρομικά 40% από το 2010 

3) Αμεση, μετά τη λήψη της οποιαδήποτε νόμιμης απόφα-

σης εντός 15 ημερών να καταβληθεί ποσό  Χ  το δε υπό-

λοιπο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και 

4) παράταση μισθώματος για τρία έτη.

Η εταιρεία στο μεταξύ χρωστάει ήδη πάνω από 250.000

ευρώ στο Δήμο.

Ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος, ενημέ-

ρωσε το σώμα πως έχουν τα πράγματα. Είχε παράλληλα

ζητήσει γνωμοδότηση του νομικού τμήματος του Δήμου, γι’

αυτό και η παρουσία του δικηγόρου Δημ.  Γιατρά στο συμ-

βούλιο.

Ο πρόεδρος Γιάννης Νιτερόπουλος, στους ισχυρισμούς του

εκπροσώπου της εταιρείας, ότι οφείλουν να τους απαλλά-

ξουν για το 2009 επειδή εκάηκαν, διάβασε έγγραφο του

Αθλητικού Οργανισμού Βουλιαγμένης, ο οποίος χειριζό-

ταν τα δημοτικά κτίρια τότε, που με ομόφωνή απόφασή του

είχε κάνει ρύθμιση στην εταιρεία στις 20.10.09.

Σημειώνει το έγγραφο: «τα μέλη του Δ.Σ. έχοντας υπόψη
την εισήγηση του προέδρου, την με αρ. 162/3.8.09 αίτηση
του αναδόχου, την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε
ολοσχερώς την επιχείρηση πριν την έναρξη της θερινής πε-
ριόδου 2009, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη ρύθμιση
καταβολής του μισθώματος σε τρεις δόσεις».
Αρα, τόνισε ο Γ. Νιτερόπουλος,  όπως με ενημέρωσε ο νο-

μικός, το θέμα αυτό που έχει προκύψει για την εταιρεία έχει

τακτοποιηθεί. Γιατί όταν κάηκε δεν ζήτησε να του χαρί-

σουν τα μισθώματα,  αλλά ζήτησε ρύθμιση, η οποία και του

έγινε.

Σημειωτέον ότι η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου

Δημ. Γιατρά είναι αρνητική στο σύνολο των αιτημάτων,

γιατί υπάρχουν παραβάσεις: «Βρίσκει πολλές παραβάσεις
και παρανομίες», όπως σημειώνει στην επιχείρηση.

Στη γνωμοδότησή του ο Δ. Γιατράς σημειώνει ότι «υπάρχει
μία μεταστροφή, 3 μήνες έμεινε κλειστό το κατάστημα,
αλλά η αίτησή σας, ζητάει όλο το 2009 απαλλαγή».
Ο Δήμος με Αντιδήμαρχο οικονομικών τον Δημήτρη Δα-

βάκη, είχε δεσμεύσει ακίνητα των εγγυητριών της επιχεί-

ρησης Μ. Κασιδόκωστα και Λοϊζίδου, για χρέη προς το

Δήμο.

Οπως τονίστηκε από το νομικό σύμβουλο προς τα μέλη του

Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ, τα χρέη από μισθώματα δεν ρυθμίζονται.
Οποια απόφαση ρύθμισης είναι παράνομη. Αν έχετε εγ-
γυητική επιστολή του ύψους των μισθωμάτων, παίρνετε
απόφαση και λέτε “ρισκάρω” να κάνω τη ρύθμιση γνωρί-
ζοντας ότι παρανομώ. Και επεσήμανε ότι έχουν γίνει πολ-
λές ρυθμίσεις κατά το παρελθόν, αλλά δεν πληρώνονταν. 
Φέρτε τα χρήματα εδώ στο τραπέζι να δώσουμε παράταση,
τόνισε ο δικηγόρος.

Η προσπάθεια από το συμβούλιο να βρεθεί λύση, δεν κα-

τέστη δυνατόν, γιατί ο κάθε σύμβουλος ρισκάρει την περι-

ουσία του, σε περίπτωση που ψηφίσει, κάτι που δεν είναι

νόμιμο. Η γνωμοδότηση του νομικής υπηρεσίας ήταν απο-

λύτως αρνητική και οι καιροί είναι πονηροί...

Τέλος μπήκε το σύνολο των αιτημάτων της εταιρείας, όπως

έχει γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία και απορρίφθηκε.

Ο Παν. Σκουζής ψήφισε οξύμωρα: «ναι στα νόμιμα, αλλά η
γνωμοδότηση του δικηγόρου λέει ότι είναι παράνομα»!

Αννα Μπουζιάνη

Υστερόγραφο: Οπως ενημέρωσε το σώμα του Δημοτικού

Συμβουλίου (22/11), ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, σαν τη συγκε-

κριμένη περίπτωση του καταστήματος, υπάρχει και άλλη με

ποσά πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, την οποία ζήτησε

να φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση. 

Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ και η ΛΥΣΗ του

Συνέχεια από τη σελ. 2

- Προγραμματισμός της παραγωγής πάνω στα νέα δεδο-

μένα.

Βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Πρέπει όλοι να καταλά-

βουν ότι άλλαξαν τα δεδομένα. Αν θέλουν ειρήνη – που

τους συμφέρει – πρέπει να πάψουν ν’ αρπάζουν και να αδι-

κούν· πρέπει να χάσουν μεγάλο μέρος της ανεξέλεγκτης

μέχρι τώρα λείας τους. 

Για λεπτομέρειες θα επανέλθω, αν είμαι καλά. 

――――――――

1. ΑΤΑ = Αυτόματη Τιμαριθμητική Αναπροσαρμογή του Α. Παπανδρέου.
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“Δώσε δουλειά
στους αγγέλους” 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου “Aγιος Χριστό-

φορος”, (βοήθεια στα μυοπαθή παιδιά), οργανώνει ομιλία

με ομιλήτρια την Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, συγ-

γραφέα και ομιλήτρια  του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκ-

κλησίας,  με θέμα  “Δώσε δουλειά στους αγγέλους”. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Δεκεμ-

βρίου και ώρα 17:30 στο κτήριο του Σωματείου, οδός Γ.

Παπαθανασίου, παραπλεύρως του Ιερού Ναού Αγίων

Αναργύρων Παιανίας. Είσοδος ελεύθερη. 

“Yμνος στην Ελλάδα”

Εκθεση καλλιγραφίας και

ποίησης

Το METApolis εγκαινιάζει την έκθεση “Ύμνος στην Ελ-

λάδα” την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στις 20:00. Η έκθεση

καλλιγραφίας και ποίησης της Junyan He, παρουσιάζεται

στο χώρο του ΜETApolis υπό την αιγίδα του Συνδέσμου

Ελλάδας – Κίνας, στον πυρήνα του ιστορικού εμπορικού

κέντρου της πόλης, Αιόλου 48-50, Τ: 210.32.53.550, από

τις 22/11/2012 έως 02/12/2012.

Ως αρχαία παραδοσιακή τέχνη, η κινεζική καλλιγραφία

διακοσμεί ιερούς ναούς αλλά και σπίτια.  Οι αρχαίοι Κινέ-

ζοι ποιητές κληρονομούν μια παράδοση την οποία ακο-

λουθούν και εξελίσσουν χαράζοντας σε πέτρες στα

βουνά ή σε παπύρους τα ποιήματα τους μέσω της εξαιρε-

τικής τέχνης της.

Εδώ η καλλιγραφία μετουσιώνεται σε καλλιτεχνική μορφή

έκφρασης των ποιημάτων. Συνεπώς είναι μια τέχνη αυ-

τούσια και ανεξάρτητη από τα γραφόμενα που καθρεφτί-

ζει. Ένας διακεκριμένος ποιητής είναι και εξαιρετικός

καλλιγράφος. Αυτή είναι και η μοναδική ρομαντική έκ-

φραση των αρχαίων Κινέζων ποιητών.

Η Junyan He είναι Κινέζα ποιήτρια που διαμένει στη Ελλάδα.

Η «Ελλάς», η χώρα του φωτός, της δίνει την ευχή της, τροφο-

δοτώντας την συγχρόνως με έμπνευση να δημιουργήσει.  Έχει

γράψει πολλά ποιήματα για τη Ελλάδα, που υμνούν τη ομορφιά

της ιστορίας, της μυθολογίας, των μοναδικών πολιτιστικών

συμβόλων της και των φυσικών της τοπίων.

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 22 Νοεμβρίου,

Διάρκεια Έκθεσης: 22/11/2012 – 02/12/2012

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά: 18.00 - 21.00, Σάββατο

12:00-21:00 & Κυριακή 12:00 - 18:00  Δευτέρα Κλειστά

Είσοδος Ελεύθερη

www.metapolis.gr

Καλούμε τα μέλη  και τους φίλους του συλλόγου, όπως

παραβρεθούν στα εγκαίνια της νέας μας αίθουσας, Θη-

σέως 16 την Δευτέρα 26/11/2012 και ώρα 20:00.

Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Νοεμ-

βρίου, θα παρουσιαστούν  ταινίες από

το «53 Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκης» στην αίθουσα Πολύ-

τροπο, Πολιτιστικές Απόπειρες από

τις 8 το βράδυ. 

- Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 

«Με το φως της μέρας» - 8μ.μ.
Σερβία 2011 / Σκηνοθεσία: Goran

Paskaljević /  Έγχρωμο, 90 λεπτά. Επί-

σημη υποψηφιότητα της Σερβίας για

τα Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης

ταινίας.

«Big Hit» - στις 10 το βράδυ. 

Eλλάδα  2012 / Σκηνοθεσία: Κάρολος

Ζωναράς / Ασπρόμαυρο, 129 λεπτά.

- Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου «Νύχτα
σιωπής» - στις 8 το βράδυ.

Τουρκία 2012 /  Σκηνοθεσία: Reis Celik

/  Έγχρωμο, 92 λεπτά.
Βραβεία: Κρυστάλλινη Άρκτος στο Φεστι-

βάλ Βερολίνου 2012.  / Βραβείο Καλύτερης

Ταινίας Wurzburg. / Βραβείο Καλύτερης

Ταινίας, Α Ανδρικού & Α Γυναικείου Ρόλου

Nurnberg 2012.

«Έντεκα συναντήσεις με τον πατέρα
μου» - στις 10 το βράδυ

Ελλάδα 2012 /  Σκηνοθεσία: Νίκος

Κορνήλιος /  Έγχρωμο, 90 λεπτά.

Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις 12:00

το μεσημέρι, θα παρουσιαστεί η παι-

δική θεατρική παράσταση «ΓΙΟΥΚΙΚΟ,
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΛΙ». 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙ-

ΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005.

Τηλέφωνο: 22940 98500

Email: apopeires@apopeires.gr

Web: http://www.apopeires.gr/

Κινηματογράφος με τις “Πολιτιστικές Απόπειρες”

Παλιά αγαπημένα

μουσικά ακούσματα

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2012, η Αλπίνα

Ζαχαριάδου (contralto) & ο Πώλ Ζαχαριάδης (male con-

tralto) θα εμφανιστούν στο "Κελάρι" του Athenaeum.

Θα παρουσιάσουν ένα σπάνιο μουσικό πρόγραμμα με

παλιά νοσταλγικά και αγαπημένα τραγούδια των:

Γιαννίδη, Αττίκ, Χαιρόπουλου, Σακελλαρίδη, Χατζηαπο-

στόλου, Σουγιούλ, Βέλλα, Γιάκοβλεφ, Κυπαρίσση, Θεο-

φανίδη, Μουζάκη, Μωράκη, Ραπίτη, Πόγγη κ.α.

Αλπίνα Ζαχαριάδου: φωνή, πιάνο

Πώλ Ζαχαριάδης : φωνή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.30 ΕΙΣΟΔΟΣ: 12 € (με ένα ποτήρι κρασί)

ATHENAEUM «Κελάρι» Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθ-

μός ΗΣΑΠ «Θησείο») Τηλ.: 210 32 11 987 & 6945 160 385 

«Επιφανείς Πνευματικοί
Ανδρες των Μεσογείων

στην αρχαιότητα»

Ο Διαλεκτικός Ομιλος Μαρκοπούλου και το Ελληνικό

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, οργανώνουν την Κυριακή

2 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. εκδήλωση με θέμα: «Επιφανείς
Πνευματικοί Ανδρες των Μεσογείων στην αρχαιότητα»,
η οποία θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Εισηγήτριες: Μιρ. Γεωργάκη, Κατ. Αδάμ, Μαριλ. Γύπαρη

“ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ”
Με τις Χορωδίες Βούλας και Ελληνικού

O Oργανισμός Αθλητισμού, πολιτισμού και παιδικής αγω-

γής του Δήμου 3Β οργανώνει μουσική εκδήλωση με τίτλο

«Φθινοπωρινή πολυφωνία” με τη συμμετοχή των χορω-

διών Βούλας και Ελληνικού, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

και ώρα 19:00 στο Θέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Βούλας, Αγ. Ιωάννου και Παγκάλου (Βούλα)

Είσοδος Ελεύθερη.

Οδοιπορική
εξόρμηση

Το φυσιολατρικό τμήμα “Πολιτιστικές

Απόπειρες” θα πραγματοποιήσει

εξόρμηση στο Σχινιά την Κυριακή 25

Νοεμβρίου.  Συνάντηση στις 9 π.μ.

στο χώρο στάθμευσης του Ολυμπια-

κού Κωπηλατοδρομίου. Η διαδρομή

είναι γύρω στις 2 και μισή ώρες με

βαθμό δυσκολίας 1.5/5.  

2ος κύκλος ποιητικών 
αναλογίων στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξε-

νοφών» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος συνεχίζει το αφιέ-

ρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Μουσείο Οίνου

(Λεωφ. Πέτσα, πλησίον Εξόδου 16 της Αττικής Οδού-Παλ-

λήνη, τηλ.fax. 210-6037933).

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

7 Δευτέρα 26 -11, ώρα 19:30

Καββαδίας Νίκος 

Ανάλυση: Μανοπούλου Εύη 

Απαγγ: Παπασπηλιόπουλος Οδ.

7 Δευτέρα 3 -12, ώρα 19:30

Ρίτσος Γιάννης 

Ανάλυση: Κακλαμανάκη Ρούλα  

Απαγγελία : Καταλειφός Δημ.

7 Δευτέρα 10 -12, ώρα 19:30

Βρεττάκος Νικηφόρος 

Ανάλυση: Βιστωνίτης Αναστ.

Απαγγελία :  Νούσιας Τάσος
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«Η Ελλάδα μας Κατά Ξαρχάκον»

Το Νεανικό Χορωδιακό Σύνολο «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ», μία νε-

ανική χορωδία από την Παλλήνη, που αποτελείται από

65 παιδιά, οργανώνει Παράσταση-Αφιέρωμα στο Με-

γάλο Μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο: “Η Ελ-
λάδα μας Κατά Ξαρχάκον”.

Η Παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νο-

εμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο Πειραματικό Μουσικό Γυ-

μνάσιο-Λύκειο Παλλήνης.

Θα τιμηθεί ο Συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος για την τε-

ράστια προσφορά του στον Ελληνικό Πολιτισμό.

Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Μελέ-

της Έργου Ιωάννη Καποδίστρια.

Πρόκειται για ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο, ιδιαίτερου

χαρακτήρα, με πρωταγωνιστές τα παιδιά. 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Στολίζουμε

το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ελάτε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 11.00 με 14.00 να στο-

λίσουμε όλοι μαζί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με χειρο-

ποίητα στολίδια και μυρωδιές από παραδοσιακά γλυκά….

Θα πραγματοποιηθεί τρίωρο, πολυθεματικό εργαστήρι χει-

ροποίητων χριστουγεννιάτικων στολιδιών. 

Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων. Θα τηρηθεί αυστηρά

σειρά προτεραιότητας. Το κόστος για κάθε παιδί είναι 10 €.

Τα “Μανταλάκια” αγαπούν τους δείκτες του ρολογιού. Ξεκινούν

και τελειώνουν τα εργαστήριά τους πάντοτε στην ώρα τους!

Στα “Μανταλάκια”, Τσακάλωφ 4 - Αγία Παρασκευή, 

Τ.: 210 6033553, Κ.: 6938491448,

Email:tamantalakia@gmail.com

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, και οι εθε-

λόντριές του, καλούν τα παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου

με τους γονείς τους σε ένα ευχάριστο και  δημιουργικό

πρωινό.

Tην Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί στο νεοκλα-

σικό κτήριο στην Πλάκα (Τριπόδων 28), θα παρουσιάσουν τρία

από τα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητο-

ποίησης για παιδιά. 

Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 λεπτών και παρέχεται δω-

ρεάν. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα από έμπει-

ρους εκπαιδευτικούς και υλοποιούνται από εθελόντριες με

ειδική παιδαγωγική κατάρτιση. Θα παρουσιαστούν  τα εξής

προγράμματα:

Οι περιπέτειες του ΑΝΑΠΛΑΓΥΑΛΟΥΧΑ
Γιατί να κάνουν ανακύκλωση; Τι γνωρίζουν γι αυτήν;  Μέσα από δη-

μιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες μαθαίνουν πώς να δια-

χειρίζονται με ορθό τρόπο τα απόβλητα που παράγουν.

Για να μην πούμε το νερό-νεράκι

Το γλυκό νερό, απαραίτητο συστατικό κάθε μορφής ζωής

στον  «γαλάζιο»  πλανήτη μας, εξαντλείται. Ποιες ανάγκες

μας ικανοποιεί το νερό;  

Ο Κουκής και ο Ρεβίθης

Τι είναι και ποια η αξία της βιοποικιλό-

τητας; Ποια η θέση των σπόρων σε

αυτή; Αφή, ακοή όραση εμπλέκονται

διαδοχικά και ταυτόχρονα, έτσι ώστε τα

παιδιά, μέσα από το παιχνίδι να  οδηγη-

θούν σταδιακά στην συνειδητοποίηση

της σημασίας των σπόρων.
Ηλικία παιδιών: 6 – 11 ετών /  Ώρες διεξαγω-

γής: 11:30-14:00 / Διεύθυνση: Τριπόδων 28,

Πλάκα (Αθήνα)

Τα προγράμματα  προσφέρονται δωρεάν.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στην ιστοσελίδα

www.ellet.gr  ή  στα τηλ. 210 – 32 25 245 / 210 – 32 26 693

«Η Σμύρνη μέσα απο τις
καρτ-ποστάλ»

Τιμώντας τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου “Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ” συνεχί-

ζοντας τις εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από τη Μικρα-

σιατική Καταστροφή θα φιλοξενήσει την Κυριακή 25

Νοεμβρίου στο Μηχανουργείο του Τεχνολογικού και Πο-

λιτιστικού Πάρκου Λαυρίου την έκθεση «Η Σμύρνη μέσα
απο τις καρτ-ποστάλ».
Η παρουσίαση της έκθεσης θα γίνει στις 6:30 μ.μ από τον

Γ.Γ της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας και Αντιπρόεδρο

του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Ν. Ιωνίας, Λουκά Χριστοδούλου.

11η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το  Ν.Π.Δ.Δ. Βραυρώνιος Μαρ-

κοπούλου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Χορωδίας Μαρ-

κοπούλου, διοργανώνουν την 11η Συνάντηση Χορωδιών,

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και

ώρα 7 μ.μ., στοn πλήρως ανακαινισμένο χώρο του Δημο-

τικού Κινηματοθεάτρου Άρτεμις.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, όμως ο Δήμος

Μαρκοπούλου, παρακαλεί τους δημότες, για κάθε δυ-

νατή, εθελοντική προσφορά σε είδη τροφίμων, κατά την

είσοδο τους στο θέατρο, στο χώρο του ταμείου, για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
Στην 11η Συνάντηση συμμετέχουν: η Μικτή Χορωδία Δήμου

Αγίας Παρασκευής, υπό τη διεύθυνση του Χρίστου Κουτσονίκα,

η Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους ΤΕΛΕ-

ΣΙΛΛΑ, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κόντη, η Μικτή Χορωδία

Δήμου Μαρκοπούλου και η Νεανική Χορωδία και Μαντολινάτα

Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, υπό τη διεύθυνση του Παναγή

Μπαρμπάτη.

Συναυλία Κρατικής Ορχήστρας

Αθηνών στην Παλλήνη

Το Πολιτιστικό Κέντρο  Γέρακα θα ανοίξει τις πόρτες

του το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 για να

υποδεχθεί το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη από κο-

ρυφαία κλασσική μουσική με έργα των Γιόζεφ

Χάυντν,  Καμίγ Σαιν-Σανς, Γιόχαν Στράους, Πάμπλο

ντε Σαραζάτε και Τζοακίνο Ροσίνι.

Την ορχήστρα θα διευθύνει ο διακεκριμένος μαέστρος και

τρομπονίστας Ανδρέας Πυλαρινός ο οποίος έχει διευθύ-

νει επανειλημμένως όλες τις ελληνικές συμφωνικές ορ-

χήστρες καθώς και διάσημες ορχήστρες στο εξωτερικό.

Mαθήματα Φιλοσοφίας
Ιατρείον εστί το του Φιλοσόφου σχολείον 

(Επίκτητος)

Στους δύσκολους καιρούς, η Φιλοσοφία είναι
ανάγκη και όχι πολυτέλεια!

Στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (Αντ. Κιμ-

πιζή 5 Κορωπί) δυο φορές το μήνα θα γίνονται μαθήματα

Φιλοσοφίας για τη τέχνη της Ζωής και τη Γνώση! Η

πρώτη συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

2010, ώρα 5.00-7.00 μ.μ.

Εκπαιδευτής ο  Πολυνίκης Τριγάζης -Δάσκαλος Φιλοσο-

φίας και Φιλοσοφικός Σύμβουλος

Δηλώσεις συμμετοχής στα 2106020026 -6974380541

Περιβαλλοντική εμπειρία για παιδιά

«Μακεδονικοί Αγώνες: 
Μια έξοδος στο αδιέξοδο»

Η Διοίκηση του Διαλεκτικού Ομίλου Ελλάδος σε συνεργασία

με την Β΄ Περιφέρεια του Ομίλου και σε συνεργασία με το

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του δήμου Κρωπίας θα πραγματοποι-

ήσει εκδήλωση την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 5.30 μ.μ.

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου με ομιλητή τον

Σαράντο ΚαργάκοÚ «Μακεδονικοί Αγώνες: Μια έξοδος στο
αδιέξοδο» (Διδάγματα για το σήμερα). Την εκδήλωση πλαι-

σιώνει το Λύκειο των Ελληνίδων Κρωπίας.
Εκδήλωση μνήμης στους 800

νεκρούς της πείνας στο Λαύριο

To Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης-Δημοκρατικού

Στρατού Ελλάδας (Π.Ε.Α.Ε.Α-Δ.Σ.Ε) καλεί όλο τον λαό

της Λαυρεωτικής στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για

τους 800 και πλέον νεκρούς από την πείνα την περίοδο

της φασιστικής-ναζιστικής κατοχής τον χειμώνα του

΄42. Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 11π.μ στο μνημείο των

πεσόντων από την πείνα (δίπλα στο κτίριο του ΟΤΕ).

Εμείς και η λύση στην κρίση!

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργα-

νώνει ομιλία με θέμα “Εμείς και η λύση στην
κρίση” με ομιλήτρια την ψυχολόγο, Εύη Βασι-

λείου, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

Βούλας, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.
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Bαρύς τραυματισμός του

εθελοντή πυρασφάλειας

Βαγγέλη Κωσταλιάτου

Σοβαρότατο ατύχημα υπέστη ο εθελοντής πυρασφάλειας

στα 3Β, Βαγγέλης Κωσταλιάτος, την περασμένη Παρα-

σκευή, 16/11, όταν προσπάθησε να διορθώσει κάποια πέργ-

κολα στο πυροφυλάκειο στον Kρεμασμένο Λαγό.

Ο Βαγγέλης πάντα πρόθυμος και παντού μπροστά, αν και

στην τρίτη ηλικία. Στις φωτιές, στις εθελοντικές εργασίες

στο Πανόραμα, στα σουβλάκια στις γιορτές...

Από την Παρασκευή βρίσκεται στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

και η κατάστασή του είναι ιδιαιτέρως σοβαρή. 

Βαγγέλη ευχόμαστε να ξεπεράσεις τα δύσκολα και να βρε-
θείς πάλι κοντά μας.

Στην περιπέτεια του Βαγγέλη, αναφέρθηκε ο δημοτικός σύμ-

βουλος και πείσμων εθελοντής Παναγιώτης Σωτηρόπουλος,

με πολύ πόνο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 22 Νοεμβρίου.

Η κατάστασή του παρακολουθείται στην εντατική μονάδα

του Ασκληπιείου και από όλη τη Δημοτική Αρχή.

Εφυγε από τη ζωή

ο Χαρίλαος Μηχιώτης
O συγγραφέας, εκπαιδευτικός και εκδότης Χαρίλαος Μη-

χιώτης, έφυγε από τη ζωή. 

Ο Χαρίλαος Μηχιώτης, σε όλη την πορεία της ζωής του ανέ-

πτυξε μία δράση κοινωνική και δημοκρατική σε όλα τα επί-

πεδα. Για την πολιτική του δράση εκτοπίστηκε και

εξορίστηκε. Πολέμησε στην πρώτη γραμμή ως στέλεχος του

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ για την εθνική ανεξαρτησία. Συνδικαλιστής στο

χώρο του βιβλίου και ενεργό μέλος στην Τοπική Αυτοδιοί-

κηση. Είναι ο ιδρυτής και η ψυχή των εκδόσεων «Κασταλία»,

έχοντας συγγράψει πολλά βιβλία. 
Ο Χαρίλαος Μηχιώτης γεννή-

θηκε στο Νεοχώρι Φθιώτιδας

(1914). Υπηρέτησε ως εκπαιδευ-

τικός μετεκπαιδευθείς στο Πανε-

πιστήμιο Αθηνών. Εργάσθηκε ως

δημοσιογράφος (μέλος της τότε

Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού

Τύπου) και ως μέλος του Πανελ-

ληνίου Συνδέσμου Δημοσιογρά-

φων Εθνικής Αντίστασης

(1941-1944). Είναι συγγραφέας

πολλών βιβλίων, μέλος της Εται-

ρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, βρα-

βευθείς με το Γρυπάρειο Έπαθλο Ποίησης (1976). Ίδρυσε τον

εκδοτικό οίκο "Κασταλία" και χρημάτισε Γεν. Γραμματέας της Πα-

νελλήνιας Οργάνωσης Εκδοτών Βιβλιοπωλών. Πήρε μέρος στον πό-

λεμο 1940-41 και στην Εθνική Αντίσταση ως στέλεχος του

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (καπετάνιος συντάγματος). Υπέστη διωγμούς και δει-

νοπάθησε σε πολυετή εγκλεισμό σε στρατόπεδα εξορίστων. 

Δημοτική συνεδρίαση είχε προγραμ-

ματίσει ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης για την Δευτέρα 19

Νοεμβρίου.

Aμα τη ενάρξει, ο δήμαρχος Σπ.

Πανάς, αναφέρθηκε στον καταστρο-

φικό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νόμο, με παρατηρητήρια, επιτρόπους

και απολύσεις εργαζομένων, που προ-

οιωνίζουν μία ζοφερή περίοδο για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρότεινε να

μην πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση

ως διαμαρτυρία για τα μέτρα και να εκ-

δόσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας προς

το Υπουργείο.

Είχε - όπως είπε - συναντηθεί την προ-

ηγουμένη με τους επικεφαλής των πα-

ρατάξεων και το είχαν συμφωνήσει.

Ολοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

συμφώνησαν επισημαίνοντας ο καθέ-

νας από τη σκοπιά του την δραματική

κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες,

αλλά και οι δημότες ειδικότερα.

Ετσι αφού συμφώνησαν σε ένα κοινό

ψήφισμα, η συνεδρίαση διακόπηκε και

προγραμματίστηκε για τις 22 Νοεμ-

βρίου, οπότε και υλοποιήθηκε.

Δημοτικά και άλλα...

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Εγκαίνια Κοινωνικού 
Παντοπωλείου στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης εγκαινιάζει το Κοινωνικό Παν-

τοπωλείο τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 6μ.μ. στο

χώρο του (Μιαούλη 28 Γέρακα).

Ομαλή προ ημερησίας έκβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της

Πέμπτης 22/11 ήταν η συνεδρίαση στα 3Β.

Και οι σύμβουλοι επικεντρώθηκαν σε πολύ λίγες, αξιόλο-

γες ερωτήσεις, και ο δήμαρχος, θα έλεγα, ότι για πρώτη

φορά ήταν συνοπτικός.

ΤΟ ΠΙΚΠΑ κινδυνεύει

Μέσα στον ορυμαγδό της “αξιοποίησης” της δημόσιας πε-

ριουσίας, φαίνεται ότι έχουν βάλει και τη χερσόνησο όπου

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ και φιλοξενούν

παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Το θέμα είχε ανακαινίσει ο Γρ. Κωνσταντέλλος, την εποχή

που ήταν ακόμη δήμαρχος ο Γρ. Κασιδόκωστας, ο οποίος

μάλιστα το είχε προσπεράσει, μάλλον ειρωνικά.

Σήμερα όμως ο Γρ. Κωνσταντέλλος επανήλθε ενημερώ-

νοντας το σώμα ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χερσονή-

σου του ΠΙΚΠΑ πέρασε στο περίφημο ταμείο (ΤΑΙΠΕΔ) για

“αξιοποίηση” από τους “καρχαρίες” που περιμένουν πως και

πως.

«Οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες” επεσήμανε ο Γρ. Κων-

σταντέλλος και ζήτησε ενημέρωση από το δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν γνωρίζει κάτι για το ΠΙΚΠΑ,

αλλά εξ’ όσων γνωρίζει στην ΤΑΙΠΕΔ έχουν περάσει οι μα-

ρίνες, το Ελληνικό (αεροδρόμιο) ο Αστέρας και η πλαζ Βου-

λιαγμένης! Τόνισε πάντως, κάτι που είχαμε επισημάνει και

στη συνάντηση που είχαν οι παράλιοι δήμαρχοι με τον Υφυ-

πουργό Μανιτάκη, ότι «προϋπόθεση είναι να γίνει με τη
σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας». Το κρατάμε ως

θετικό, αλλά χρειάζεται ενημέρωση και επαγρύπνυση.

Η εφημερίδα μας πάντως ενημερώθηκε, εγκύρως, ότι την

περασμένη Τετάρτη 14/11, γινόταν σύσκεψη για το θέμα

στο Υπουργείο και προτάθηκε να μεταφερθούν τα παιδιά

του ΠΙΚΠΑ στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο!

Ας αφυπνιστούμε “οι καιροί ου μενετοί”.

Αποκατάσταση πεζοδρομίων 

στη Μηλαδέζα
Ο Παν. Καπετανέας ενημέρωσε το Δήμαρχο ότι στη Μη-

λαδέζα, όπως κατασκευάζονται οι δρόμοι, έχουν γίνει ζη-

μιές σε πεζοδρόμια που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες.

«Τι θα γίνει με αυτά κύριε Δήμαρχε. Θα ξαναπληρώσουν οι
κάτοικοι;», ρώτησε ο Π. Καπετανές.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί

και όπου έχει προκαλέσει ζημιές θα κληθεί να τις αποκα-

ταστήσει.

Διαμορφώσεις πεζοδρομίων 

στα γήπεδα της Βούλας

Ο χώρος γύρω από τον “Πρωτέα” και το σχολείο θυμίζουν
Σεράγεβο, επεσήμανε ο Δημ. Δαβάκης και ζήτησε να μάθει

αν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου γι’ αυτή την

κατασκευή και ποιο είναι το κόστος του. Και αναρωτήθηκε:

Αν θέλαμε να φυτέψουμε γιατί δεν ανοίγαμε κάποιες τρύ-

πες και σπάσαμε όλα τα πεζοδρόμια;

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι γίνεται μια προσπάθεια ομοι-

ογένειας όλου του τετραγώνου που περιβάλλει τα αθλη-

τικά κέντρα και τα σχολικά συγκροτήματα. Οσο για την

απόφαση που ζήτησε ο Δ. Δαβάκης απάντησε: «Δεν χρει-
άζεται απόφαση, μεράκι και να ξυπνάς νωρίς χρειάζεται».

Για πολλοστή φορά ρώτησε ο Δ. Δαβάκης για τα κολωνά-

κια. Αν μπήκαν με νόμιμη διαδικασία όπως προβλέπεται,

«γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε τροχιά νομιμό-
τητας» επεσήμανε.

Οφειλές πολλών χρημάτων 

από επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, Γιάννης Νιτερόπουλος, ενημέ-

ρωσε το σώμα, όσον αφορά τα μισθωμένα κτίρια του Δήμου

που έχουν περάσει στη διαχείρισή του, ότι γίνεται προ-

σπάθεια εδώ και μήνες να γίνει ένα νοικοκύρεμα και έχει

πάρα πολύ δουλειά.

Ηδη έχει ελεγχθεί μία επιχείριση και η Οικονομική Επιτροπή

που το συζήτησε αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τους

Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο και παραπέμπει

το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση. «Είναι

πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά», επεσήμανε.

Αννα Μπουζιάνη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Αρνούνται κατηγορηματικά οι Δήμαρχοι να αυξήσουν τα

τέλη,  όπως προβλέπει το μνημόνιο 3 και η σχετική

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τους υπρχρεωμέ-

νους δήμους. Αυτό αποφάσισε η ΚΕΔΕ και ανακοίνωσε

ο πρόεδρός της Κώστας Ασκούνης, (22.11.12), τονίζον-

τας τις αρνητικές επιπτώσεις στην Αυτοδιοίκηση και στο

προσωπικό της από τις ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου.

«Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται
να προχωρήσουμε σε αύξηση τελών για δύο λόγους: 
α) με τη ρύθμιση των χρεών των δήμων οι υπερχρεωμέ-

νοι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους, και β) δεν μπορούμε εμείς να προ-
σθέσουμε και άλλα φορολογικά βάρη στους πολίτες, η
συντριπτική πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στα όρια
της οικονομικής κατάρρευσης», σημείωσε ο Κ. Ασκού-

νης.

Oι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής και από τους 13

Δήμους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με ψηφίσματα

στάσεις εργασίας και διαδηλώσεις μαζί με τους εργαζό-

μενους.

Αρνούνται να δώσουν λίστες ονομάτων των εργαζομέ-

νων που ζητάει το Υπουργείο. Παράλληλα οι εργαζόμε-

νοι έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις των Δημαρχείων,

ή της Διεύθυνσης και του Οικονομικού.

Απ’ την άλλη ο Υφυπουργός απειλεί ότι θα απολυθούν

όλοι οι εργαζόμενοι της διοίκησης, όπως φαίνονται στις

καταστάσεις του Υπουργείου από την απογραφή των ερ-

γαζομένων!

Η κόντρα είναι μεγάλη και οι εξελίξεις είναι θαμπές...

Την ώρα που γράφουμε τις γραμμές υπάρχει εξέλιξη κι-

νητοποίησης στην Αθήνα με κατάληψη του Υπουργείου.

Επιταγή του Μεσοπρόθεσμου: Αυξήστε τα τέλη

OI ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ και ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Άδραξε την ευκαιρία!!!
Το Πολιτιστικό Κέντρο Ακαδήμεια καλεί ομάδες θεά-

τρου, χορού να παρουσιάσουν το έργο τους.

Προτείνετε ένα έργο που γράφτηκε μετά το 2000, Ελληνικό

ή ξένο, σε μορφή θεατρικού αναλογίου, παράστασης σε πρό-

οδο, ή σε τελική μορφή, ή ακόμη και μία ανοιχτή πρόβα-πρό-

ταση του έργου, και παρουσιάστε το μια Τετάρτη ή Πέμπτη

μέσα στον Ιανουάριο του 2013.

Το “Ακαδήμεια” θα επιλέξει μία από τις ομάδες αυτές για

να κλείσει την σεζόν 2012-13 στο θέατρό της.

Στείλτε τις προτάσεις σας μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Επικοινωνήστε στο milleniumafter@gmail.com και ενημερω-

θείτε για τους όρους συμμετοχής.

Σαρωνικού
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  πραγματοποιεί ανοικτή Γενική

Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, στις 5 μ.μ. στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Λαγονησίου (Καλυβίων 61).

Θέματα της συνέλευσης: 

• Σχέδιο Διακήρυξης και  Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ

από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μέχρι το Συνέδριο

• Εκλογή αντιπροσώπων για την Πανελλαδική συνδιάσκεψη     

Στη συζήτηση θα παρευρεθεί εκπρόσωπος της Πολιτικής

Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Κορωπίου

Κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας της Τοπικής Επιτροπής ΣΥ-

ΡΙΖΑ ΕΚΜ Κορωπίου ομόφωνα εκλέχτηκαν τα μέλη για την προσω-

ρινή  Γραμματεία της Οργάνωσης, όπως:

1. ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 2. ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 3. ΛΙΩΝΗΣ

ΔΕΔΕΣ, 4. ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 5. ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 6. ΤΡΙΑΝ-

ΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 7. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΟΣ

E- Mail επικοινωνίας   syrizakoropi@yahoo.com

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Η Τοπική Οργάνωση Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ -

E.K.M. καλεί όλα τα μέλη στις εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώ-

πων της Οργάνωσης στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και των μελών

της νέας Σ. Γρ. της Τ.Ο. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν και μη-

μέλη, εφ' όσον εγγραφούν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΗ από

ώρα 16:00 έως 20:00, σε κτίριο μέσα στον  χώρο  του πρώην CAMP-

ING ΒΟΥΛΑΣ επί της Παραλιακής Λεωφόρου (Κων. Καραμανλή), με-

ταξύ ΚΑΑΠ (πρώην ΠΙΚΠΑ) Βούλας και Α' Πλαζ Βούλας.

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ “Να καταθέσετε την

κομματική σας ταυτότητα”
Όσοι ήταν παρόντες στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης

Παρασκευή 16.11 στη συζήτηση για τον νόμο που αφορά

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τύχη των εργαζομένων,

άκουσαν τον δημοτικό σύμβουλο Καρκούλια Δημήτρη να

λέει “υπεύθυνοι για το νόμο που συζητάμε είναι τα κόμ-
ματα της Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗ.ΜΑ.Ρ  και ότι όποιος σύμβου-
λος κατέχει κομματική ταυτότητα των κομμάτων αυτών
να την καταθέσει”
Τόνισε ιδιαιτέρα πως “δεν είναι δυνατόν ο κ. Βίτσιος  σαν
πρόεδρος της  Νομαρχιακής της Ν.Δ.  Ανατ. Αττικής, αφ’
ενός να στηρίζει  το κόμμα που λαμβάνει αποφάσεις αν-
τεργατικές και  αφ’ ετέρου ως δημοτικός σύμβουλος να
στηρίζει  τα θύματα της πολιτικής του κομματός του.

pallinipress.blogspot.gr

Θετικά ανταποκρίθηκαν

στους συλλόγους

Θετικά είδαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιστολή Συλλό-

γων της Βούλας που ζητάνε οικονομική συνδρομή, προ-

κειμένου να παραστούν στη συζήτηση επί της ακυρώσεως

της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΑ και της ανώνυμης εται-

ρείας με την επωνυμία “Απολλώνιες Ακτές” και αφορά  τη

Β’ πλαζ Βούλας - συζήτηση της σύμβασης εκμίσθωσης

στο Δ’ τμήμα. Η συζήτηση γίνεται στις 27.11.12.

Η σύμβαση παραχώρησης προς την ΕΤΑ παρατάθηκε έως

το 2030, ενώ ταυτόχρονα χαρίσθηκαν μισθώματα 10 ετών

για 85 στρέμματα στην Β’ πλαζ. Η μίσθωση για τον πρώτο

χρόνο ήταν 500€, ενώ για το δεύτερο και μετά αυξανόταν.

Οι μισθωτές επικαλέσθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εκμε-

ταλευθούν το χώρο γιατί υπήρχαν αντιδράσεις κατοίκων.

Ο Δήμος χάνει κάθε χρόνο μεγάλα ποσά από τη μη δια-

χείριση της Β’ πλαζ, αφού θα εισέπραττε το 12% επί των

ακαθρίστων εσόδων.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, δήλωσε ότι θα συμμετέχει καθώς

επίσης και ο αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος, ο οποίος

παρότρυνε και τους άλλους συμβούλους να συνεισφέ-

ρουν καθώς επίσης και ο δήμαρχος Σπ. Πανάς.

Βέβαια, σ’ αυτά θα έπρεπε να είναι μπροστάρης ο Δήμος

για να λέμα τα πράγματα με το όνομά τους.

Το Σωματείο Εργαζομένων

στα 3Β καταγγέλει
Λίγο καθυστερημένα το Σωματείο Εργαζομένων

του Δήμου 3Β εξέδωσε δελτίο Τύπου, που καταγ-

γέλει τη δημοτική σύμβουλο και βουλευτή Γεωργία

Μαρτίνου, «που με τη βουλευτική ιδιότητά της ψή-
φισε τα μέτρα του μνημονίου στο Ελληνικό Κοινο-
βούλιο και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την έκδοση του
ψηφίσματος». Το ψήφισμα που τάχθηκε στο πλευρό

των εργαζομένων και διέκοψαν ως διαμαρτυρία τη

δημοτική συνεδρίαση (βλ. σελ.6).

Καταγγέλουν επίσης την τοποθέτηση του δημ. συμ-

βούλου Γιάννη Νιτερόπουλου γιατί εξέφρασε την

θέση, όσον αφορά την στήριξη των εργαζομένων

του Δήμου, ότι «κάθε ημέρα απολύονται εκατοντά-
δες ιδιωτικοί υπάλληλοι και σήμερα μιλάμε για μια
ειδική ομάδα εργαζομένων που δεν μπήκαν και με
τις πιο νόμιμες διαδικασίες...»
Το αποδίδουμε όπως εμείς το έχουμε καταγράψει

και όχι όπως το αποδίδει το Σωματείο.

Σ.Σ.: Ανεξάρτητα από τη θέση ότι πρέπει να στηρι-

χτούν οι εργαζόμενοι που απολύονται, και συμφω-

νούμε απολύτως σ’ αυτό, είναι γνωστό τοις πάσι

πώς διόριζαν οι Δήμαρχοι, είτε μέσα από Δημοτικές

επιχειρήσεις είτε, είτε...
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«Οι δε  εγκαταλειπόμενοι ού στεφανούνται» 

Θεμιστοκλής 

Οι  Έλληνες, σαν κατ΄έξοχήν ναυτικός λαός

και  διασκορπισμένοι γύρω από τη Μεσόγειο,

είχαν καταφέρει να βρίσκονται σε συνεχή εμ-

πορική  και πολιτιστική  επικοινωνία με πολ-

λούς άλλους λαούς. Αυτή όμως  η μεγάλη

τους ανάπτυξη και προβολή,  είχε σαν  ανα-

πόφευκτη συνέπεια την πρόκληση αλλά και

την σύγκρουση.

Στη Δύση, η Ετρουρία στη μακρυνή βόρειο Ιτα-

λία,  δεν έπαψε ποτέ να τους εποφθαλμιά.

Από την άλλη μεριά η Καρχηδόνα διεκδικούσε

συνεχώς τις ελληνικές αποικίες της Σικελίας.

Ο μεγάλος κίνδυνος όμως ερχόταν  από την

Ανατολή.  

Στο προηγούμενο άρθρο παρακολουθήσαμε

την κάθοδο των Περσών με τον Ξέρξη.  Φτά-

σαμε στην πυρπόληση της Ακρόπολης, στη

δήωση των Αθηνών.  Παραλείψαμε  όμως, ότι

στην  πυρπόληση της Ακρόπολης  συμμε-

τείχε και ο Ιππίας ο γιός του Πεισιστράτου, ο

άλλοτε τύραννος των Αθηνών και τώρα οικό-

σιτος εξόριστος στην περσική Αυλή, με απώ-

τερο σκοπό βοηθώντας τον Πέρση  στην

εκστρατεία του, να ξαναπάρει  στα χέρια του

την τυραννία  των Αθηνών. 

Ήταν συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια όλοι οι

αποδιωγμένοι  από τις ελληνικές πόλεις να

βρίσκουν πολιτικό  άσυλο στους Μήδους.   

Στην Αυλή λοιπόν του Πέρση  βασιλιά  είχαν

καταφύγει εξόριστοι και  ο Αθηναίος πολίτης

Δίκαιος  του Θεοκύδη αλλά και ο Σπαρτιάτης

βασιλιάς Δημάρατος, ο οποίος είχε εκθρονι-

σθεί από τον Κλεομένη. Αυτοί οι δύο  συμμε-

τείχαν στην εκστρατεία, το πόσο όμως

ενεργά αποσιωπάται,  αλλά  όντες αυτόπτες

μάρτυρες μας περιγράφουν   τα όσα  υπερφυ-

σικά απίθανα γεγονότα, εκείνες τις ημέρες

κατατρόμαξαν τον περσικό στρατό  κατά το

διάβα του στο Θριάσιο πεδίο.  

Η γή, μας λένε ότι τράνταζε από τον προφα-

νώς σχετικά συγχρονισμένο βηματισμό των

30.000 στρατιωτών. Αιφνίδια και χωρίς να το

περιμένει κανείς,  σηκώθηκε ένας κονιορτός

τέτοιος, που η ημέρα σκοτείνιασε, και μέσα

από αυτόν άρχισαν να βγαίνουν άναρθρες

απεγνωσμένες κραυγές,  που θύμιζαν τελε-

τουργικά ακούσματα   του Ελευσίνιου μύστη

Ιάκχου. «Μήνυμα  μεγάλης συμφοράς» απο-

φάνθηκε  ο Δίκαιος, καθώς έντρομος είδε τον

κονιορτό να στροβιλίζεται  με φοβερή δύναμη,

να παίρνει τη μορφή μιας απειλητικής στήλης

και να χύνεται ορμητικά   πρός  τη Σαλαμίνα.

Αλλά  ο Δίκαιος, όταν συνήλθε από τον τρόμο

του, δεν τόλμησε να μιλήσει  γι΄αυτό στον με-

γάλο βασιλιά. Ούτε κανείς άλλος.  Μόνο η Αρ-

τεμισία, η βασίλισσα της Αλικαρνασσού της

Καρίας, η σκληρή και πονηρή πολεμίστρια,

που ήταν και η μόνη γυναίκα που συμμετείχε

στην εκστρατεία δεν είχε διστάσει να του

δώσει τη συμβουλή της: «Όχι η μάχη στη Σα-

λαμίνα. Είναι λάθος. Μην ακούς τους συμβού-

λους σου.  Καλύτερα να προχωρήσομε και να

επιτεθούμε κατ΄ ευθείαν  στην Πελοπόν-

νησο.» Αλλά ο Ξέρξης δεν την άκουσε.

Στο πελοποννησιακό στρατόπεδο, εκεί  στον

Ισθμό,   ο  Λακεδαιμόνιος Ευρυβιάδης  και ο

Θεμιστοκλής, μαζί με άλλους στρατηγούς βρί-

σκονταν  σε επιτελική σύσκεψη επί του πρα-

κτέου.  Ο Ευρυβιάδης και οι Πελοποννήσιοι

ήθελαν τη γραμμή αμύνης στον Ισθμό. Ο Θε-

μιστοκλής αγωνιζόταν να τους πείσει, πως η

μάχη έπρεπε να δοθεί στη Σαλαμίνα·  του  πα-

ραχώρησε μάλιστα και την αρχιστρατηγία του

αγώνα.  

Εκεί επάνω στη φιλονικία, ο Κορίνθιος Αδεί-

μαντος που δεν χώνευε τον Θεμιστοκλή  τον

προκάλεσε  και του είπε,  να πάψει επιτέλους

να ξεπετιέται και να μιλά,  αυτός  ο οποίος

δεν έχει ούτε  πατρίδα: «σιγάν τε κελεύων τω

μη εστι πατρίς» και αναφερόταν στην κατε-

στραμμένη  Αθήνα.  Διότι   όπως  συνέχισε:

«εν τοις αγώσι οι προεξανιστάμενοι ραπίζον-

ται». Δηλαδή  στους αθλητικούς αγώνες, εκεί-

νοι που  βιάζονται και ξεκινούν πριν από το

σύνθημα εκκίνησης,  τιμωρούνται. Και ο Θεμι-

στοκλής τον  αποστόμωσε:  «αλλά και οι εγ-

καταλειπόμενοι ού στεφανούνται», αλλά και

εκείνοι που καθυστερούν και μένουν παρά

πίσω, δεν παίρνουν στεφάνι. Και συνέχισε:

«Εμείς έχομε πατρίδα τα καράβια μας  και πη-

γαίνομε όπου θέλομε». Κοντολογής  ή  δέχε-

στε την πρόταση μου ή τα μαζεύομε, σας

παρατάμε και πηγαίνομε στην Ιταλία, όπου

εκεί φτιάχνομε νέα πατρίδα «εί δε ταύτα μη

ποιήσης, ημείς μεν ως έχομεν αναλαβόντες

τους οικέτας κομιεύμεθα ες Σίριν την εν Ιτα-

λία». Οντως δε ο κατ΄εξοχήν δυναμικός κορ-

μός του ελληνικού στόλου που συνολικά

αριθμούσε περίπου 372 πολεμικά πλοία, ήταν

τα 200 Αθηναϊκά καράβια, στα οποία οι κωπη-

λάτες και  οι μαχητές, όλοι έμπειροι περί τα

ναυτικά ήταν πολίτες Αθηναίοι και  όχι μισθο-

φόροι και όχι δούλοι. Αυτό φυσικά τους ταρα-

κούνησε και  τους έκανε να δεχτούν να ρίξουν

τον κύβο για  τη  Σαλαμίνα. 

Έτσι εκεί συγκεντρώνεται και ναυλοχεί ο ελ-

ληνικός στόλος. 

Το ιστορικό της ναυμαχίας το διαβάζομε στον

Ηρόδοτο. 

Την ημέρα, αμέσως μετά το συμβούλιο, τη γη

και τη θάλασσα συνετάραξε μεγάλος σεισμός

«άμα τω ηλίω ανιόντι σεισμός εγένετο έν τε

τη γή και τη θαλάσση». Όλοι κατατρόμαξαν

τόσο που μετά από πάνδημη δέηση  στους

θεούς, αποφάσισαν να ζητήσουν την εξ

ύψους βοήθεια και στην προκειμένη περί-

πτωση  τη βοήθεια των Αιακιδών.  Και ο μεν

Αίας και ο Τελαμών βρίσκονταν όπου και τα

αγάλματά τους στην Σαλαμίνα, αλλά ο Αιακός

και οι λοιποί Αιακίδες ετιμώντο στην Αίγινα, γι

αυτό και έστειλαν ειδικό καράβι να τους

φέρει. (Προφανώς τα αγάλματά τους εννοεί ο

Ηρόδοτος.  Όπως σήμερα  θα λέγαμε τη θαυ-

ματουργή εικόνα τους!)).  Οι Αιακίδες ήταν μυ-

θικοί ήρωες ο οποίοι  κατάγονταν από τον

βασιλιά της Αίγινας Αιακό, που  μετά τον θά-

νατό του είχε γίνει και κριτής των νεκρών

στον Άδη. Να σημειωθεί δε, ότι η ιερότης των

Αιακιδών ήταν τέτοια,  που με νομοθεσία του

Δράκοντα στην Αθήνα, είχε καθιερωθεί επί-

σημα η λατρεία τους.  Λέγεται μάλιστα, ότι το

πλοίο  που τους έφερνε  από την Άίγινα είναι

αυτό που πρωτομπήκε στη μάχη.  Μάλιστα

πάλι λέγεται, πως σε κάποια στιγμή της

μάχης, όταν υπήρξε μια ανασχετική  διστακτι-

κότητα,  μια εμφανής δειλία  στο ελληνικό

στρατόπεδο, εμφανίστηκε στους ναύτες, το

υπερκόσμιο φάσμα μιας άγνωστης, αλλά προ-

φανώς θεϊκής γυναίκας, που τους είπε:  «ώ

δαιμόνιοι μέχρι πόσου έτι πρύμνην ανακρούε-

σθε;» Δηλαδή κάτι σαν,  μέχρι πότε θα στρέ-

φετε πίσω τα καράβια σας, φοβισμένοι;.

Ακόμη ότι τα φαντάσματα του Τελαμώνα και

του Αίαντος  έκαναν την παρουσία τους τη δύ-

σκολη ώρα της μάχης, άπλωναν τα χέρια τους

επάνω από τα ελληνικά καράβια και τα προ-

στάτευαν από τα όπλα του εχθρού!  

Πώς όμως  κατορθώθηκε  να συγκεντρωθεί

όλος αυτός ο  ελληνικός στόλος σε   τόσο με-

γάλο αριθμό  και με ποια διπλωματική και εν

πολλοίς σκληρή τακτική του Θεμιστοκλή; Ποιά

ηταν τη παράταξη των αντιμαχομένων πλοίων

και στρατού;  ποια η στρατηγική τακτική και

ποιό παιχνίδι πονηρό έπαιξε ο Θεμιστοκλής

στον Ξέρξη σαν άλλος Οδυσσέας για να φτά-

σει στη νίκη, μια νίκη που ήταν καθ’  ολοκληρίαν

δική του και ποια υπήρξε η στάση των Ιώνων;  

Αυτά  όμως για την επομένη Εβδόμη. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Θουκυδίδου:  “Ιστορία”, Εκδ.  Εστία

2) Ηροδότου: “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστης

3) Burry& Meiggs “Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος”, Εκδ. Καρ-

δαμίτσα

4) Πλουτάρχου: “Παράλληλοι Βίοι. Αριστείδης- Κάτων’’,

Εκδ. Ζήτρος 

5) Πλουτάρχου: ‘’Παράλληλοι Βίοι.   Θεμιστοκλής-  Κάμιλ-

λος’’Εκδ. Ζήτρος

6) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα    

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

Μέρος δεύτερο

...Μετά την 16ην αποφράδα

και “ρήτρα εξισορρόπησης”

Θα θυμάστε τον κώδωνα που έκρουε εκείνος ο Στουρνά-

ρας, ότι αν δεν πάρουμε τη δόση μέχρι τις 16 Νοεμβρίου θα

πεινάσουμε. Θα πτωχεύσουμε, θα έρθει η δευτέρα παρου-

σία!

Σήμερα λοιπόν έχουμε 24 Νοεμβρίου και η δόση ακόμη να

έρθει!! Και άγνωστο για πόσο ακόμη.

Οσο για τα 44 δις που μας έταζε ο Σαμαράς στη Βουλή αντί

για τα 31,5 δις, που μας έχουν υποσχεθεί, ξέρετε πώς θα

τα πάρουμε, αν τα πάρουμε; Διαβάστε και κλάψτε...

Για να μας χορηγήσουν τα παραπάνω ποσά, θα πρέπει να

εισαχθεί στη μνημονιακή συμφωνία και να τεθεί άμεσα σε

εφαρμογή, η γνωστή και επαίσχυντη «ρήτρα εξισορρόπη-

σης», βάσει της οποίας η Τρόϊκα, χωρίς την προέγκριση

του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα μπορεί να επιβάλλει πρό-

σθετα εισπρακτικά μέτρα διοικητικής μορφής, (φόρους,

μειώσεις μισθών και συντάξεων, χαράτσια κ.λ.π.), στην πε-

ρίπτωση που τα ήδη πρωτοφανή και ανεφάρμοστα (με τη

λογική) μέτρα, που ψήφισε η εσωτερική τρόϊκα της τρι-

κομματικής πλειοψηφίας, (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ) εκτρο-

χιαστούν και δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα. 

Κάθε μήνα λοιπόν, η Τρόϊκα θα αποφασίζει για το αν πρέ-

πει να ενεργοποιηθεί η «ρήτρα εξισορρόπησης» και όσα

λεφτά τους λείπουν από την εξοφλητική μας, προς αυ-

τούς, δόση, να τα αφαιρεί από το ταμείο, που θα περιέχει

ποσά για τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, αδιαφορών-

τας για το τί θα μείνει γι' αυτούς!

Tα αυστηρά προσωπικά μας

δεδομένα στην ...πιάτσα!
Εννέα εκατομμύρια και, προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πο-

λιτών βρίσκονται στην πιάτσα, σε κοινή χρήση(;) θα λέγαμε,

αφού όπως προκύπτει από καταγγελία υπαλλήλου της υπη-

ρεσίας προσωπικών δεδομένων, υπεκλάπησαν και κυκλοφο-

ρούν στην αγορά!

Στο μεταξύ συνελήφθη 35χρονος που φέρεται ότι τα υπέ-

κλεψε. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο

35χρονος κατείχε ψηφιακά αρχεία δεδομένων προσωπι-

κού χαρακτήρα,  όπως στοιχεία ταυτότητας, διευθύνσεις

κατοικίας, Αριθμούς Φορολογικών Μητρώων και αριθμούς

κυκλοφορίας οχημάτων. 

«Διερευνάται η προέλευση και η τυχόν διαχείριση των αρ-

χείων αυτών από τον συλληφθέντα, καθώς και το ενδεχόμενο

παραχώρησής τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν έναντι

χρηματικής αμοιβής».

Τι να πούμε; Με τις υγείες μας; Ο “μεγάλος αδερφός”

μπήκε στο ...στρώμα μας.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Eλληνική γλώσσα 
Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μαθηματικός Ελευ-

θέριος Αργυρόπουλος, είναι γνωστός τόσο από τις μελέτες

του για την μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας, όσο και

για το επίτευγμά της αποδείξεως του Πυθαγορείου Θεωρήμα-

τος με περισσότερους από 500 τρόπους. Ισχυρίζεται ότι η ελ-

ληνική γλώσσα έχει δομηθεί σύμφωνα με μαθηματική λογική

και ακολουθία. Κατά τον Αργυρόπουλο –και όχι μόνον- το κάθε

γράμμα της ελληνικής αντιστοιχεί σε έναν αριθμό και έτσι σχη-

ματίζεται το αριθμητικό σύνολο κάθε λέξεως, το οποίο με την

σειρά του οδηγεί σε εκπληκτικά συμπεράσματα και άκρως

αποκαλυπτικές αλληλουχίες νοημάτων.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η λέξη ΘΕΟΣ αποδίδεται λεξαριθμικά

από τα γράμματα-αριθμούς Θ9-Ε5-Ο70-Σ200 και το άθροισμά

τους 284. Το ίδιο άθροισμα έχουν και οι ιδιότητες του Θεού

ΑΓΙΟΣ και ΑΓΑΘΟΣ. Η Ελληνική προβάλλει και την αδιαίρετη

ενότητα του ανθρώπου με την Φύση, εφ’ όσον ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΣ=ΦΥΣΙΣ=1310. Η παράθεση τέτοιων παραδειγμάτων δεν

έχει τέλος. Ο Ελευθ. Αργυρόπουλος ισχυρίζεται ότι η ελλη-

νική γλώσσα κατά τον τρόπο που δημιουργήθηκε, όχι μόνον

απεικονίζει τους νόμους της Συμπαντικής Δημιουργίας, αλλά

διαθέτει και προβλεπτικότητα.

Βεβαίως αυτές οι απόψεις αντιμετωπίζονται από πολλούς με

σκεπτικισμό, ωστόσο η ελληνική κρύβει άπειρες εκπλήξεις,

που όταν έρχονται στο φως στριμώχνουν και τους πλέον

ακραίους σκεπτικιστές και αρνητές του πλούτου και της δυ-

νάμεώς της. Κλασσικό παράδειγμα η μαθηματική σταθερά π

που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ακτίνας του κύ-

κλου και ισούται με 3,14. Ο τύπος της σταθεράς είναι ο εξής:

π=ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ. Για να

βρούμε το λεξαριθμικό πηλίκον αυτής της σχέσης, πρέπει να

εξάγουμε το άθροισμα των γραμμάτων-αριθμών του διαιρε-

τέου, δηλαδή των λέξεων ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ:

Μ=40+Η=8+Κ=20+Ο=70+Σ=200 κλπ, και να το διαιρέσουμε με

το άθροισμα των γραμμάτων-αριθμών του διαιρέτη, δηλαδή

της λέξεως ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Δ=4+Ι=10+Α=1+Μ=40+Ε=5 κλπ,

οπότε έχουμε π=2.394:730=3,1424657, δηλαδή την σταθερά

π με ακρίβεια 3 δεκαδικών!!!

Η λεξαριθμική αυτή απόδοση της σταθεράς π παραείναι ακρι-

βής ώστε να μη δύναται ο οιοσδήποτε να υποστηρίξει σοβαρά

ότι πρόκειται για απλή σύμπτωση. Οδηγούμαστε αναπόδρα-

στα να σκεφτούμε ότι κατά τη διαδικασία δημιουργίας της Ελ-

ληνικής γλώσσας ήταν ήδη γνωστές και οι πλέον πολύπλοκες

μαθηματικές έννοιες, οι οποίες για να γίνουν κτήμα όλης της

ανθρωπότητας απαιτήθηκε να επανανακαλυφθούν με επίπο-

νες έρευνες χιλιάδων μαθηματικών ερευνητών τους τρεις τε-

λευταίους αιώνες.

Κλειδί για την μελέτη και αποκάλυψη των όσων υποκρύπτον-

ται στην Ελληνική γλώσσα θεωρείται ο πανάρχαιος Ιαπετικός

Κώδικας, η διάσωση του οποίου χρεώνεται στις πρώτες στοές

των Ελευθεροτεκτόνων, πιό γνωστών ως Μασόνων, επαλη-

θεύοντας το ρητό: «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Σύμφωνα με

τον Ιαπετικό Κώδικα η έκφραση των εννοιών απεικονίζεται

γραφικά με τους φθόγγους του αλφαβήτου, δυνατότητα βαθ-

μιαίως προσδιδόμενη και σε όσες γλώσσες έχουν ως πανάρ-

χαια ρίζα τους την αρχέγονη Ελληνική (Ιαπετική), αναλόγως

του βαθμού συγγενείας τους με αυτήν. Αντιστοίχως με την λε-

ξαριθμική ισοψηφία, το άθροισμα εννοιών που υποκρύπτει το

κάθε γράμμα, συναθροίζεται και αποδίδει το σύνολο των νοη-

μάτων και της βαθύτερης ουσίας της κάθε λέξεως.

Α:ΕΧΕΙΝ Ν:ΘΕΣΙΣ

Ά:ΑΝΕΥ Ξ:ΤΡΙΠΛΗ ΖΕΥΞΗ

Β:ΟΡΜΗ Ο:ΣΥΝΟΛΟ

Γ:ΠΡΟΣ Π:ΠΑΝ

Δ:ΠΡΙΣΜΑ Ρ:ΡΟΗ

Ε:ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Σ:ΣΤΙΓΜΑ

Ζ:ΖΕΥΞΗ Τ:ΣΗΜΕΙΟ

Η:ΠΛΗΘΟΣ Υ:ΣΚΕΛΟΣ

Θ:ΘΕΣΙΣ ΘΕΑΣ Φ:ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ι:ΜΟΝΑΔΑ Χ:ΚΙΝΗΣΗ

Κ:ΚΕΝΤΡΟ Ψ:ΠΑΝ ΣΤΙΓΜΑ

Λ:ΣΤΟΧΟΣ Ω:ΕΣΑΕΙ

Μ:ΤΟΜΗ

Όσο πλησιέστερη στον αρχαίο τύπο της είναι η κάθε λέξη,

τόσο ακριβέστερη είναι η ερμηνεία της. Παραδειγματικά πα-

ραθέτω την ιαπετική απόδοση κάποιων ευρύτατα χρησιμοποι-

ούμενων ως σήμερα λέξεων, όπως:

ΘΕΟΣ=Θέσις θέας-Εκ του οποίου-Σύνολο-Στίγμα, δηλαδή

αυτός που από τη θέση του βλέπει τα πάντα.

ΩΡΑ= Εσαεί Ροήν Εχειν, δηλαδή αυτό που κυλά για πάντα.

ΖΩΗ= Ζεύξη-Εσαεί-Πλήθος, δηλαδή αυτό που συμβαίνει όταν

κάνεις πολλά πράγματα, όταν πράττεις θεωρείται ότι ζεις.

ΑΡΧΗ= Εχειν-Ροή-Κίνηση-Πλήθος, δηλαδή έχει πολλές κινή-

σεις που ρέουν στη συνέχεια.

ΤΕΛΟΣ= Σημείο-Εκ του οποίου-Στόχος-Σύνολο-Στίγμα, δη-

λαδή το χρονικό σημείο κατά το οποίο έχει εκπληρωθεί ο στό-

χος.

ΦΩΣ= Ενέργεια-Εσαεί-Στίγμα, δηλαδή η ορατή παντοτινή

ενέργεια.

ΨΥΧΗ= Παν στίγμα-Σκέλος-Κίνηση-Πλήθος, δηλαδή κινείται

βάσει όλων όσων έχει δει.

ΑΓΑΠΗ= Εχειν-Προς-Εχειν-Παν-Πλήθος, δηλαδή θέλω αυτός

που αγαπώ να έχει τα πάντα.

ΣΟΦΙΑ=Στίγμα-Σύνολο-Ενέργεια-Ενα-Εχειν, δηλαδή γνωρίζεις

τα πάντα και γι’ αυτό ενεργείς με έναν και μοναδικό τρόπο.

ΛΑΟΣ= Στόχος-Εχειν-Σύνολο-Στίγμα, δηλαδή ένα σύνολο με

τους ίδιους στόχους.

Με την εφαρμογή του Ιαπετικού Κώδικα, η κάθε λέξη της Ελ-

ληνικής γλώσσας αποκτά το πραγματικό της νόημα. Αλλά

ακόμα κι αν θέλαμε να παραβλέψουμε, τόσο τον Ιαπετικό κώ-

δικα, όσο και την άμεση σχέση της Ελληνικής με τα μαθημα-

τικά, δεν επιτρέπεται να παραβλέψουμε με το σύνηθες

νεοελληνικό «δεν βαριέσαι αδερφέ», τη λυσσώδη προσπάθεια

κάποιων να αποκοπούν τα Ελληνόπουλα από τις ρίζες της

γλώσσας τους, με τη μεθοδική ανορθογραφική χειρουργική

που στόχο έχει να μην διδάσκονται την ετυμολογία της κάθε

λέξεως. Σε αυτή την ανθελληνική εκστρατεία πρωτοστάτες

είναι κάποιοι δήθεν προοδευτικοί δημοσιογράφοι - οι ίδιοι που

προπαγανδίζουν υπέρ της αναγκαιότητας των Μνημονίων - κά-

ποιες σφηκοφωλιές αφελληνισμού όπως το Παιδαγωγικό Ιν-

στιτούτο, τινές αυτοαποκαλούμενοι «αριστεροί»,

«προοδευτικοί», «άνθρωποι του πνεύματος» - και του οινο-

πνεύματος - και δυστυχώς πολλοί εκπαιδευτικοί όλων των

βαθμίδων.

Στις ΗΠΑ, όπου οι αξίες εντοπίζονται, αναδεικνύονται και χρη-

σιμοποιούνται, η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής αξιοποι-

είται ως θεραπευτική αγωγή για την δυσλεξία. Στην Αυστραλία

η κυβέρνηση έφερε προσφάτως προς ψήφιση στη Βουλή την

πρόταση επιτροπής του εκεί υπουργείου Παιδείας για την κα-

θιέρωση της νεοελληνικής ως δεύτερης επίσημης γλώσσας

του αυστραλιανού κράτους. Η εισήγηση υπερψηφίστηκε.

Εδώ; ...«τα γνωστά», όπως συνηθίζει να λέει ένας άνθρωπος

που εκτιμώ ιδιαίτερα. 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Μαζί με το σφαγιασμό των μι-
σθών, των συντάξεων και των επι-
δομάτων (ανεργίας, προνοιακών
κτλ), την αύξηση των ορίων ηλι-
κίας, το ξεπούλημα  της δημόσιας
περιουσίας, τις απολύσεις υπαλ-
λήλων, την κατάργηση του συνό-
λου σχεδόν των εργασιακών
δικαιωμάτων στον ιδιωτικό τομέα,
μέτρα που οδηγούν την  οικονομία
της χώρας μας σε  διαρκή αύξηση
της ύφεσης, το νέο Μεσοπρόθε-
σμο περιλαμβάνει μία σειρά ρυθμί-
σεων που αφορούν στην Τοπική
και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ,
που είναι όχι μόνο αντισυνταγμα-
τικές και αντίθετες σε μία σειρά
διεθνών κειμένων, δεσμευτικών
για τη χώρα μας, καθώς και στην
πάγια νομολογία των ανωτάτων
δικαστηρίων μας, αλλά και διαλυ-
τικές για το σύνολο του κοινωνι-
κού ιστού.
Χειρότερες, είναι και οι  ρυθμίσεις
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου για
τους ΟΤΑ. Αναλυτικά:
1ον. Αναστέλλονται οι προσλή-
ψεις και οι διορισμοί υπαλλήλων

κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. στους
ΟΤΑ.
2ον. Θεσπίζεται Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ, το οποίο παρά την επιλογή
της χρήσης του όρου «αυτοτέ-
λεια», για λόγους άμβλυνσης των
εντυπώσεων, παραβιάζει ευθέως
το άρθρο 102 του Συντάγματος
και την εκεί προστατευόμενη αυ-
τοτέλεια και αυτοδιαχείριση - αυ-
τοδιοίκηση των ΟΤΑ.
3ον. Προβλέπεται η διαθεσιμότητα
υπαλλήλων και η εν συνεχεία από-
λυσή τους.
Τα παραπάνω μέτρα, εκτός των
ολέθριων επιπτώσεων που έχουν
τόσο στους εργαζομένους στους
ΟΤΑ όσο και στους πολίτες, είναι
προφανές ότι είναι διαλυτικά για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
εντελώς αντισυνταγματικά.
Οι Δήμοι, με βάση όσα ορίζει ο
«Καλλικράτης», καλούνται από
την 1η Ιανουαρίου 2013 να ασκή-
σουν 200 νέες αρμοδιότητες, που
αφορούν  όλο το παραγωγικό
φάσμα και  τη λειτουργία του κρά-

τους. Για την άσκηση αυτών των
επιπλέον αρμοδιοτήτων απαιτούν-
ται όχι μόνο οι αντίστοιχοι πόροι,
αλλά και το ανάλογο προσωπικό.
Σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα
των υπαλλήλων της Αυτοδιοίκη-
σης έχουμε υποχρέωση να εκφρά-
σουμε την πλήρη διαφωνία μας
στην διαθεσιμότητα των εργαζο-
μένων που οδηγεί τους Δήμους σε
αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου
τους.
Σωστά τονίζεται ότι είναι ένα τε-
λείως διαφορετικό ζήτημα η πι-
θανή αναδιάταξη εργαζομένων
στην Αυτοδιοίκηση, το να μετακι-
νηθούν δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι
από τον ένα Δήμο σε έναν άλλο
όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη
προσωπικού. Αν είναι να μετακινη-
θεί ένας εργαζόμενος η προβλε-
πόμενη διαδικασία υπάρχει και
λέγεται μετάταξη, όχι διαθεσιμό-
τητα.
Περαιτέρω η συνεχιζόμενη μισθο-
λογική υποβάθμιση των εργαζομέ-
νων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο

εσωτερικό των Δήμων και επιφέ-
ρει παράλυση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε.
μέχρι το 2016 ειδικότερα στις αν-
ταποδοτικού χαρακτήρα υπηρε-
σίες (π.χ. καθαριότητα) τις οδηγεί
στη διάλυσή τους.
Οι Δήμοι δεν μπορουν να γίνουν
συμμέτοχοι σ' αυτήν τη διαδικασία
και οι αιρετοί δεν επιθυμούν να
έχουν καμία συμμετοχή.
Και τούτο γιατί: Η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση μέχρι τώρα δεν αντιμετώ-
πισε μόνο τις τεράστιες περικοπές
των πόρων για τη λειτουργία των
ΟΤΑ, αλλά και την τραγική μείωση
προσωπικού εξαιτίας της συντα-
ξιοδότησης μεγάλου αριθμού τα-
κτικών υπαλλήλων χωρίς την
αντικατάστασή τους, καθώς και
υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου, οι οποίοι είναι απολύ-
τως απαραίτητοι για τους Δήμους.
Επιπλέον πολύ σημαντικές αρμο-
διότητες που μεταβιβάστηκαν
στους Δήμους ασκούνται εκ των
ενόντων. Την ίδια στιγμή η Τοπική

Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλει-
στική ευθύνη και προσπαθεί να
κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κρά-
τος μέσα από τις δομές και τις
δράσεις της καθώς και να αντιμε-
τωπίσει τις ανάγκες της καθημερι-
νότητας του πολίτη.
Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη
ότι οι προσλήψεις στην Αυτοδιοί-
κηση είναι παγωμένες, χιλιάδες
εργαζόμενοι αποχωρούν λόγω
συνταξιοδότησης κάθε χρόνο ενώ
ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Μνη-
μόνιο 3, απαγορεύονται οι προσ-
λήψεις υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ
στους Δήμους μέχρι το 2016, τα
κενά που θα δημιουργηθούν θα γί-
νουν τεράστια.
Οι ενδεχόμενες απολύσεις δημι-
ουργούν μια εκρηκτική κατάσταση
που διαλύει τις υπηρεσίες στους
Δήμους, αποδιαρθρώνει τους ορ-
γανισμούς τους και ιδιαίτερα κρί-
σιμες διοικητικές υπηρεσίες,
κοινωνικοπρονοιακών δομών και
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα, που κανένας ιδιωτικός φο-
ρέας δεν μπορεί να

υποκαταστήσει.
Αντίθετα η αξιολόγηση του προ-
σωπικού με προκαθορισμένα κρι-
τήρια και η δυνατότητα
κινητικότητας με αξιοκρατικά και
διαφανή κριτήρια μπορεί να συμ-
βάλει στην κάλυψη σοβαρών ελ-
λείψεων προσωπικού των ΟΤΑ.
Για τους λόγους αυτούς η
Κ.Ε.Δ.Ε. και οι Π.Ε.Δ. πρέπει να
ζητήσουν την άμεση κατάργηση
των διατάξεων του Νόμου που
αφορά διαθεσιμότητα υπαλλήλων
ΟΤΑ, προκειμένου να μην οδηγη-
θούν οι Δήμοι στην ολική κατάρ-
ρευση. 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Άναψαμε καλοριφέρ στο σπίτι... !!

Είσοδος με ποτο 10 ευρώ

Είσοδος με κρασί 7 ευρώ

Διανυκτέρευση κατόπιν συμφωνίας! 

4 Παγκόσμια μέρα των παιδιών σήμερα με μια ευχή μα-

κάρι να μην μοιάσουν στους γονείς τους μόνο έτσι υπάρ-

χει ελπιδα (20/11)

Αποστάγματα του

FACEBOOK

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές

τους κινδύνους που εγκυμονεί το

διαδίκτυο όταν η χρήση του δεν γί-

νεται σύμφωνα με κάποιους κανό-

νες ασφαλείας. 

Ειδικοί περί της ασφάλειας στον ψη-

φιακό κόσμο “φωνάζουν” και μας συ-

στήνουν να είμαστε ιδιαίτερα

προσεκτικοί στην επιλογή την κωδι-

κών που χρησιμοποιούμε στον

κόσμο των υπολογιστών. Κωδικοί

για τα e-mail, κωδικοί για τις τραπε-

ζικές συναλλαγές μας, κωδικοί για

οποιοδήποτε λογαριασμό ή profile

χρησιμοποιούμε με δικές μας πλη-

ροφορίες. 

Ωστόσο, παρά τις συχνές υποδεί-

ξεις, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι συ-

νεχίζουν να επιλέγουν ιδιαίτερα

εύκολους και προβλέψιμους κωδι-

κούς.

Η εταιρεία ασφαλείας SplashData

δημοσιοποίησε μια λίστα με τους πιο

δημοφιλείς κωδικούς για το 2012. Η

εταιρεία συνέλεξε τα στοιχεία από

εκατομμύρια κλεμμένα passwords

που δημοσίευσαν χάκερς μέσα στη

χρονιά.

Δείτε μέρος της λίστας και αποφύ-

γετε παρόμοιους κωδικούς οι οποίοι

κάθε άλλο παρά ασφάλεια προσφέ-

ρουν στα προσωπικά σας δεδομένα

κάνοντας έτσι την ζωή ευκολότερη

σε όσους προσπαθούν να τα υπο-

κλέψουν.  

Στην παρένθεση σημειώνεται η θέση

του εκάστοτε κωδικού σε σχέση με

την περασμένη χρονιά.

1. password (Unchanged)

2. 123456 (Unchanged)  

3. 12345678 (Unchanged)  

4. abc123 (Up 1)

6. monkey (Unchanged)

8. dragon (Up 2) 

9. 111111 (Up 3) 

10. baseball (Up 1) 

11. iloveyou (Up 2) 

12. trustno1 (Down 3) 

13. 1234567 (Down 6) 

14. sunshine (Up 1) 

15. master (Down 1) 

16. 123123 (Up 4) 

17. welcome (New) 

18. shadow (Up 1) 

20. football (Up 5) 

21. jesus (New) 

22. michael (Up 2) 

23. ninja (New) 

24. mustang (New) 

25. password1 (New)

Στολίδια, γυρλάντες, φωτάκια και δεντράκια είναι το

σκηνικά που συνήθως συνθέτουν την Χριστουγεν-

νιάτικη ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα που δύσκολα

θα δημιουργηθεί φέτος στην Ελλάδα μέσα σ’ αυτό το

γκρίζο οικονομικό περιβάλλον. Αρκετά μακριά όμως

απ’ τα δικά μας θαμπά Χριστούγεννα, φροντίζουν

ώστε τα δικά τους να είναι όσο πιο φωτεινά γίνεται...

Στον βοτανικό κήπο Nabana no Sato, στην Kuwana

στη ΝΑ Ιαπωνία εκατομμύρια λαμπερά φωτάκια LED

έχουν τοποθετηθεί από άκρη σε άκρη σε όλο το

πάρκο, ακόμα και στα συντριβάνια και πάνω σε όλα

τα φυτά, στα πλαίσια του φετιβάλ φωτός που πραγ-

ματοποιείται κάθε χειμώνα με τίτλο «Winter Illumina-

tions».

Εκθαμβωτικές είναι οι φωτογραφίες από τα “τούνελ

του φωτός” μια μαγική εικαστική παρέμβαση όπου οι

φωτισμοί, έχουν θέματα: το ηλιοβασίλεμα, εμπνευ-

σμένο από το βουνό Φούτζι την αυγή, ένα ουράνιο

τόξο, την πρωινή ομίχλη (τα δάκρυα της Αουρόρα,

θεότητας της αυγής και της ζωής). Στα περίφημα τού-

νελ του φωτός οι επισκέπτες είναι σαν να διασχίζουν

μια αστραφτερή, μαγική φωτεινή πύλη.

Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του το Νοέμβριο και

αποτελεί τουριστικό μαγνήτη έως το Μάρτιο, οπότε και

σβήνουν οι περίπου 7 εκατομμύρια λυχνίες Leds που

χρησιμοποιούνται σε όλο το θεματικό πάρκο ακόμη και

στα σημεία που έχει νερό.

Φωτεινό υπερθέαμα

Με αφορμή τις συχνότατες αναφορές σε περιστατικά αυ-

τοκτονιών (τελεσθείσες και απόπειρες) με πιο πρόσφατη

αυτή του επιχειρηματία στην Θεσαλλονίκη που περιλού-

στικε με βενζίνη, απαιτώντας να του επιστραφούν παρα-

κρατηθέντα χρήματα από το Ταμείο Παρακαταθηκών,

ψάξαμε στο internet να βρούμε στοιχεία για τον αριθμό των

συνανθρώπων μας, που έφτασαν στο έσχατο σημείο να

επιλέξουν μια τέτοια “διέξοδο” απ’ τα προβλήματά τους,

βάζοντας τέλος στη ζωή τους. 

Τα στοιχεία δεν είναι διόλου ενθαρυντικά καθώς όπως θα

δείτε από το 2009 μέχρι και τις 28 Αυγούστου του 2012

που έχουν καταγράψει τα περιστατικά, οι αριθμοί έχουν

ανοδική πορεία.

Σύμφωνα λοιπόν, με επίσημα στοιχεία του υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη κατά την περίοδο 1.1.2009 -

28.8.2012 οι τελεσθείσες αυτοκτονίες και οι απόπειρες

ανήλθαν σε 3.124 πανελλαδικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε το υπουρ-

γείο στην Βουλή προς απάντηση σχετικού ερωτήματος των

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη και Νάσου Αθα-

νασίου τα περιστατικά αυτοκτονιών ανήλθαν σε 677 το

2009, σε 830 το 2010, σε 927 το 2011 και σε 690 έως την

23η Αυγούστου του 2012. 

Αναλυτικά τα στοιχεία ανά περιοχή 

έχουν ως εξής:
- Στην Αθήνα, έχουν καταγραφεί 80 περιστατικά το 2009,

98 το 2010, 107 το 2011 και 70 περιστατικά μέχρι 23 Αυ-

γούστου 2012.

- Στον Πειραιά έχουν καταγραφεί 48 περιστατικά το 2009,

61 το 2010, 62 το 2011 και 33 το 2012.

- Στη Δυτική Αττική έχουν καταγραφεί 56 περιστατικά το

2009, 42 το 2010, 50 το 2011, 31 το 2012.

- Στη Βορειοανατολική Αττική έχουν καταγραφεί 53 περιστα-

τικά το 2009, 58 το 2010, 58 το 2011, 41 το 2012

- Στη Νοτιοανατολική Αττική έχουν καταγραφεί 28 περιστα-

τικά το 2009, 32 το 2010, 29 το 2011 , 37 το 2012

Ίσως αυτά τα νούμερα για κάποιους να είναι απλά παρά-

πλευρες απώλειες από την “προσπάθεια διάσωσης της Ελ-

λάδας...”.
στοιχεία από protothema.gr

3.124 αυτοκτονίες 

μέσα σε 3 χρόνια...

Μη γίνεστε προβλέψιμοι για τους hackers...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Ονομάζομαι Διονύσιος Παναγουλόπουλος και θα ήθελα να εκ-
φράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου, για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου, όπου είμαι δικαιούχος.

Η ευγένεια των υπαλλήλων και το ενδιαφέρον που δείχνουν κάθε
φορά, στα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζω τον τελευταίο
καιρό, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, είναι ένα με-
γάλο στήριγμα για μένα, αλλά και τη σύζυγό μου.

Ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον, αυτή η σοβαρότατη προ-
σπάθεια, που γίνεται από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

Ευχαριστώ θερμά την κ. Δημητρίου Αλεξάνδρα και την Κοινωνική
Λειτουργό κ. Σταύρου Βασιλική, για το άμεσο ενδιαφέρον και την
κατανόηση που δείχνουν, κάθε φορά που επισκέπτομαι το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο.
Θα ήθελα, η επιστολή μου αυτή, να δημοσιευτεί στα τοπικά μέσα,

για να μπορέσω και δημόσια, να ευχαριστήσω τις εν λόγω εργα-
ζόμενες κυρίες, που πράττουν ένα σοβαρότατο κοινωνικό έργο
με ευαισθησία, μέσω του Δήμου Μαρκοπούλου.

Με εκτίμηση,
Διονύσιος Παναγουλόπουλος

Κάτοικος Πόρτο Ράφτη
22/11/2012 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σε άρθρο του Απ. Λακασά στην Καθημερινή 11.11.12, με τίτλο: “Καθηγητές της αργομι-
σθίας” που αναφέρεται σε σχολεία του καλλικρατικού Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, απαντά ο διευθυντής του Λυκείου Βουλιαγμένης, Παν. Πανταζόπουλος. Ο

αρθρογράφος σημειώνει ότι τα στοιχεία προκύπτουν από πόρισμα των ελεγκτών Δημό-
σιας Διοίκησης, (με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2012): «Εκπαιδευτικός δεν έκανε ούτε μία
ώρα μάθημα την εβδομάδα! Κάποιοι άλλοι δεν ξεπερνούσαν τις... δύο». [...]

«Καθώς υπήρχαν πλεονάζοντες καθηγητές στα σχολεία αυτά, οι τάξεις “έσπαγαν” σε πε-
ρισσότερα τμήματα, παρά τις ρητές επιταγές του νόμου για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών
σε κάθε τμήμα».

Η έρευνα, σημειώνει ο αρθρογράφος, ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες για τις παράνο-

μες πρακτικές σε 4 Γενικά Λύκεια (δύο της Βούλας και από ένα στη Βάρη και τη Βου-

λιαγμένη) για τα έτη 2008 - 09, 2009 - 10, 2010 - 11 και 2011 - 12. 

«Από το 2008 ώς το 2012 δημιουργήθηκαν 26 επιπλέον τμήματα μαθημάτων κατεύθυνσης,
με αποτέλεσμα στα τέσσερα σχολεία -με βάση το προσωπικό- να πλεονάζουν 192 ώρες
την εβδομάδα το έτος 2008 - 09, 382 ώρες την εβδομάδα το 2009 - 10 και από 238 ώρες
τα έτη 2010 - 11 και 2011 - 12» γράφει μεταξύ άλλων το πόρισμα.

Στις αιτιάσεις αυτές λοιπόν απαντά ο Λυκειάρχης σε μία μακροσκελή επιστολή, την οποία

αδυνατούμε να παρουσιάσουμε ολόκληρη, αλλά θα σταθούμε στα πιο καίρια σημεία. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Κ. Λακασά

Πολλά χρόνια διαβάζω σταθερά, εκτός των

άλλων εφημερίδων, την Καθημερινή της Κυρια-

κής και ομολογώ ότι έχω τώρα εκπλαγεί.

Παρ’ όλα αυτά…

Σχετικά με το άρθρο σας, στην κυριακάτικη Κα-

θημερινή στις 11/11/12, με τίτλο «Καθηγητές της
αργομισθίας» θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα

παρακάτω χωρίς να είμαστε εμείς εκείνοι που θα

επικαλεσθούμε το πασίγνωστο «έλεγχος της

πηγής»:

Η δεοντολογία λέει και εκτιμούμε ότι πριν δημο-

σιεύσετε τα στοιχεία και τα σχόλια που διατυ-

πώθηκαν από «Εκπαιδευτικό Στέλεχος», ένα

απλό τηλεφώνημα, μία έστω ερώτηση, μία δια-

σταύρωση, μία έστω άποψη της «άλλης μεριάς»

θα φώτιζε καλύτερα το ρεπορτάζ σας!

Καταρχήν το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε

αφορά σε «διαπιστώσεις» κι όχι σε πόρισμα!

Δεύτερον πώς γνωρίζετε ότι «η έρευνα ξεκίνησε
ύστερα από καταγγελίες για τις παράνομες πρα-
κτικές στα τέσσερα (4) Γενικά Λύκεια (δύο (2)
της Βούλας – ένα (1) της Βάρης – ένα (1) της
Βουλιαγμένης» γιατί το έγγραφο του ΣΕΕΔΔ

που εστάλη σε μας αναφέρεται σε «όλα τα σχο-

λεία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμέ-

νης (3Β)» ενώ εσείς αναφέρεστε μόνο σε

Λύκεια, κάτι που μοιάζει με «ολίγον αλήθεια»;

Για ποιο λόγο γράψατε επιλεκτικά για τα συγκε-

κριμένα Λύκεια;

Δεν πειράζει όμως αυτό δεν αλλάζει την ουσία

για τα έργο που προσφέρουν τα Λύκεια!

Ας έλθουμε λοιπόν στα σημαντικά:

1) Αργομισθία. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο

σχολείο μας, αργόμισθος καθηγητής.

2) Σχολικές Βιβλιοθήκες

Καθηγητής όμως για τη βιβλιοθήκη και για κά-

ποια παλαιότερα έτη υπήρχε και ήταν αποσπα-

σμένος. Μιλάμε όμως για μια ειδική βιβλιοθήκη

με 5000 (πέντε χιλιάδες βιβλία!!!) – οι πρώτες 40

βιβλιοθήκες Πανελλαδικά, επί Υπουργού Παι-

δείας κ. Αρσένη – που έγινε υπό την επίβλεψη

του Πανεπιστημίου Πειραιά και του ΤΕΙ Βιβλιο-

θηκονομίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει πολ-

λές προσπάθειες να διοριστεί βιβλιοθηκονόμος!!

Δυστυχώς η εκάστοτε Διεύθυνση έστελνε κά-

ποιο καθηγητή ο οποίος τη λειτουργούσε ουσια-

στικά ή μη.

Σε κάθε περίπτωση όμως είχε πλήρη απασχό-

ληση.

3) Ωράριο Διδακτικών Ωρών Εκπαιδευτικών

Σ΄ ένα σχολείο υπάρχει ένα σύνολο ωρών Μα-

θηματικών, Φιλολογικών κλπ. Έστω ότι υπάρχουν

70 ώρες φιλολογικές και οι συνάδελφοι μπορούν

καλύψουν 72. Αυτές οι 2 ώρες περισσεύουν γε-

νικά. Προφανώς ο συνάδελφος με αυτές τις

ώρες θα πάει σε σχολείο όπου θα απαιτηθούν οι

αντίστοιχες διδακτικές ώρες. Οπότε δύναται σε

διάφορες ειδικότητες να περισσεύουν ώρες.

Κάθε σχολείο έχει 20-40 καθηγητές. Καταλαβαί-

νει κάποιος αθροιστικά πόσες ώρες μπορεί να

περισσεύουν ή αντίστοιχα να λείπουν! Όμως αν

περισσέψουν ή λείψουν π.χ. 20 ώρες (διαφορε-

τικών ειδικοτήτων), αυτό από μόνο του σε καμία

περίπτωση ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΛΟ-

ΚΛΗΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ που πλεονάζει ή απαιτείται.

Δεν μετρούνται έτσι οι διδακτικές ώρες (έχετε

φοιτήσει σε σχολεία και το γνωρίζεται αυτό…)

4) Συνεδριάσεις

Σήμερα που επικοινωνούμε υπάρχουν σχολεία

που δεν έχουν συμπληρώσει το ωρολόγιο Πρό-

γραμμα τους και το οποίο αλλάζει συνέχεια! Πώς

και πόσες φορές να το καταγράψουν στο βιβλίο

πρακτικών του σχολείου. Διαχειριστικά προβλή-

ματα που όμως η Πολιτεία δεν τα γνωρίζει Κάθε

χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, έχετε αντιληφθεί

πότε τοποθετούνται οριστικά πλήρως καθηγη-

τές; Αρκετούς μήνες μετά την έναρξη των μαθη-

μάτων. Άρα…. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Πάντοτε όμως φτιάχνεται ωρολόγιο Πρόγραμμα,

έστω για μία εβδομάδα, έστω για 15 μέρες… και

με αυτό το πρόγραμμα και τους διαθέσιμους κα-

θηγητές το σχολείο λειτουργεί.

5) Γραμματειακή Υποστήριξη και γενικότερα

δουλειά γραφείου

Γράφετε «Δεν προβλέπονται από τις διατάξεις
π.χ. Γραμματειακή Υποστήριξη, Πρόγραμμα Μα-
θητολογίου «Νέστωρ», Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Είναι απλό, πρέπει να αλλάξουν οι διατάξεις!!!

Αφού μπήκε η πληροφορική στην εκπαίδευση

(και στη ζωή μας), μπήκε ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ και ο ΔΙΟ-

ΦΑΝΤΟΣ δεν θα πρέπει να αλλάξει και η νομο-

θεσία;

Ένα παράδειγμα. Όταν πριν από χρόνια σε συ-

νεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα

«Κατανομή εργασιών» καταγράψαμε ειδικά στην

καθηγήτρια Πληροφορικής 21 αντικείμενα, δη-

λαδή 21 εξωδιδακτικές εργασίες, τότε ήταν που

το ΥΠΕΠΘ «εδέησε και αναγνώρισε έστω μία

από αυτές», την ανάγκη για απασχόληση της ει-

δικότητας Πληροφορικής (ΠΕ19-20) στη συντή-

ρηση σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής και

συγκεκριμένα ένα τρίωρο. Τα υπόλοιπα αντικεί-

μενα έμειναν ακάλυπτα για τα υπόλοιπα χρόνια

μέχρι σήμερα, αναγκάζοντας τον καθηγητή/τρια

με τη συγκεκριμένη ειδικότητα να κάθεται επι-

πλέον του ωραρίου του/της (μετά της 2.μμ και

εφόσον έχει έρθει από την πρώτη διδακτική ώρα

στο σχολείο) για να καλύπτει ανάγκες όπως

αυτών των Πανελληνίων που στηρίζουν και διεκ-

περαιώνουν τα Λύκεια. Όμως αυτό δεν γρά-

φτηκε και δεν καλύφθηκε ποτέ παρά μόνο από

προφορική αναγνώριση από Γραφεία και Διευ-

θύνσεις.

6) Τμήματα

Τι είναι η «υψηλή προστασία» αιρετών εκπρο-

σώπων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-

τολικής Αττικής; Λυπάμαι αλλά δεν

λειτουργούμε στη «νύχτα» για να μας παρέχουν

και να δεχόμαστε «υψηλή προστασία»!!!

Δεν “έσπαγαν” τα τμήματα για να βολευτούν οι

καθηγητές αλλά… οι μαθητές! Διαφωνείτε; Είναι

κακό να γίνεται μάθημα με λιγότερους μαθητές

(όλες οι εκπαιδευτικές έρευνες έχουν δείξει θε-

τικά αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί

κεντρικό εκπαιδευτικό αίτημα), εφόσον υπάρ-

χουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες από τους ορ-

γανικά ανήκοντες στο σχολείο; Είναι κακό

άριστοι μαθητές που στη Β’ Λυκείου έχουν επι-

λέξει να φοιτούν στη ΘΕΤΙΚΗ Κατεύθυνση και

στη Γ’ Λυκείου αλλάζουν κατεύθυνση επιλέγον-

τας τη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ να μπορούν να συνεχί-

σουν στα ίδια τμήματα άμιλλας και

ανταγωνισμού;

Όλα γίνονταν εν γνώσει της Διεύθυνσης και

του ΥΠΕΠΘ μέσω της μηνιαίας ενημέρωσης και

αποστολής με ηλεκτρονικά αρχεία, με το σύ-

στημα απομακρυσμένης διαχείρισης στοιχείων

Survey και με έγγραφα – Δελτία Κίνησης.

Όλα λοιπόν ήταν και είναι στο «φως»!

Μέχρι τώρα σας έχω αναφέρει ένα ελάχιστο πο-

σοστό της γραφειοκρατίας και της ηλεκτρονικής

λειτουργίας του σχολείου που σχολιάστηκε από

«Εκπαιδευτικό στέλεχος» ότι «είναι ελάχιστη».

[...]

7) Τοποθετήσεις. Ψάξτε αλλού για «λαθροχει-

ρία». Όχι τουλάχιστον στο σχολείο μας. Αλλά

όταν το ΥΠΕΠΘ (Υπουργοί κλπ – ρουσφέτια!)

«μαζεύουν τον κόσμο» στην Αθήνα, πού θα το

διαθέσουν μετά; Έρχεται το ΠΥΣΔΕ και τους

«τοποθετεί» στα σχολεία. Τα σχολεία φταίνε;

8) Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προσφέρει επί δεκαπενταετίας

έργο που βασίζεται και στην εκτός ωρών διδα-

σκαλίας (Παρασκευή μετά το πέρας των μαθη-

μάτων, Κυριακές απογεύματα, Χριστούγεννα και

Πάσχα) προσφορά αξιόλογων και φιλότιμων εκ-

παιδευτικών με όραμα και στόχους και στις άρι-

στες σχέσεις και στη συνεργασία με τους

μαθητές μας.

Έργο που πλαισιώνεται με Θεατρικά βραβεία σε

Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες, με συ-

νεργασίες με σχολεία του Εξωτερικού (Σουηδία),

διακρίσεις σε Μαθητικά Φεστιβάλ Φωτογραφίας,

Επιδόσεις στις Πανελλήνιες…, που ποτέ δεν με-

τρήθηκε ούτε αξιολογήθηκε ουσιαστικά από την

Πολιτεία αλλά που καρποφόρησε στο μέλλον

των παιδιών μας.

Αναρωτηθείτε, είναι τυχαία η στιγμή;

Είναι τυχαία τα σχολεία;

Αφού δεν κάνουμε μόνο το «μαθηματάκι μας»

και δεν καθόμαστε ήσυχα στα αυγά μας…!

Αφού παράλληλα προσφέρουμε ένα πλατύ εκ-

παιδευτικό έργο…!

Αφού τρέχουμε τα παιδιά σε τόσες δραστηριό-

τητες…! [...]

Θα παραλάβετε από μας ένα επετειακό τεύχος

για τα «10 χρόνια Θέατρο» του σχολείο μας που

εκδώσαμε στα 10 χρόνια. Βλέπετε πρόκειται για

ένα σχολείο με ανησυχίες!

Σας ερωτώ επίσης υπάρχει πρόβλεψη από τους

ιθύνοντες για καθηγήτρια που παρέχει δωρεάν

μαθήματα αλληλεγγύης τεσσάρων ωρών/εβδο-

μάδα στο (Λύκειο Αργυρούπολης) αλλά έχει μία

ώρα που πλεονάζει στο Πρόγραμμα του σχο-

λείου μας…; Η καθηγήτρια δεν ενδιαφέρεται

έχει απλά «ψυχή».

[...] Θεωρώ δεδομένη την ευαισθησία της εφη-

μερίδας σας για την πλήρη ενημέρωση.

Με τιμή

Ο Διευθυντής

Πανταζόπουλος Παναγιώτης

Φυσικός ΠΕ04

Οι καθηγητές της ...“αργομισθίας” απαντούν
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Διεθνές συνέδριο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες,

με σκοπό την ανταλλαγή των θετικών εμπει-

ριών και βέλτιστων πρακτικών που εντοπίστη-

καν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του

ευρωπαϊκού έργου EUFOFINET για την Πρό-

ληψη και Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των

υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης, δασολό-

γοι, κυβερνητικά στελέχη και άλλοι ενδιαφερό-

μενοι φορείς στον τομέα των δασικών

πυρκαγιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής

(ΠΕΔΑ) εκπροσώπησε ο δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου.

Θέμα συζήτησης στο συνέδριο ήταν η δημι-

ουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρο-

γνωμόνων σε θέματα δασικών πυρκαγιών.

Στόχος είναι το αναφερθέν δίκτυο να αποτελεί

σημαντική «κληρονομιά» του έργου και να επε-

κτείνει τις ανταλλαγές καλών πρακτικών πέρα

από τον κύκλο ζωής του έργου.

Η ΠΕΔΑ μαζί με άλλους 12 διεθνείς εταίρους

διήνυσαν έναν απαιτητικό χρόνο, στο πλαίσιο

του φιλόδοξου αυτού ευρωπαϊκού έργου για

τις δασικές πυρκαγιές. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη και Αν-

τιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών (EU-

FOFINET), που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβρη

του 2010, έχει διανύσει ήδη σχεδόν ολόκληρη

τη διάρκειά του και βρίσκεται τώρα στους τε-

λευταίους δύο μήνες της ισχύος του.

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθη-

καν επτά επιτυχημένα εργαστήρια που διεξήχ-

θησαν στη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία, τη

Σλοβακία και την Ιταλία με σκοπό την ανταλ-

λαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση

των προσεγγίσεων που υιοθετούνται για την

αντιμετώπιση και την πρόληψη των δασικών

πυρκαγιών. 

Στο έργο EUFOFINET εμπλέκονται τέσσερις

εταίροι από την Ελλάδα: Η Περιφερειακή

Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), η Περιφέρεια

Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η

Περιφέρεια Ηπείρου. Η σημαντική αυτή συμμε-

τοχή απορρέει από την τραγωδία των μεγάλων

πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα τα τελευταία

χρόνια και κυρίως το 2009. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις  πυρκα-

γιές αποκάλυψαν ότι τα Πανευρωπαϊκά συστή-

ματα συνεργασίας για την επίλυση δυσκολιών

σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών δεν έχουν

ακόμη αναπτυχθεί και υιοθετηθεί. Οι Έλληνες

εταίροι ιδιαίτερα θα προσπαθήσουν να προ-

άγουν το εν λόγω πεδίο δράσης, προκειμένου

να αποφευχθεί η επανάληψη των συμβάντων

του 2009.

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει πληγεί σημαντικά

από πυρκαγιές τόσο το 2007 στο Πάνειο Όρος

(Καλύβια) όσο και το φετινό καλοκαίρι με την

πυρκαγιά που έπληξε την Παλαιά Φώκαια. 

Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία από την

καταστροφική πυρκαγιά του 2007 που κατέ-

καψε μεγάλες εκτάσεις στο Πάνειο Όρος και

από τη σημαντική προσπάθεια που πραγματο-

ποιείται τα τελευταία χρόνια (2007 – μέχρι σή-

μερα) για την αναδάσωση του Πάνειου Όρους

και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλ-

λοντος στην περιοχή και με δεδομένη τη μα-

κρόχρονη και συνεχή παρουσία του σε

Ευρωπαϊκά και Μεσογειακά δίκτυα πόλεων και

τη συμμετοχή του σε διαδημοτικές συνεργα-

σίες για Ευρωπαϊκά Προγράμματα (NARPIMED,

INCA και FOREST CITIES), ο Δήμος Σαρωνικού

θεωρεί εξαιρετικά σημαντική και ιδιαίτερα χρή-

σιμη την εμπλοκή του σε συνέδρια και συνερ-

γασίες που αφορούν σε θέματα πρόληψης και

αντιμετώπισης πυρκαγιών προκειμένου να γίνει

ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και καλών πρα-

κτικών μεταξύ των εταίρων.

Το 24μηνο έργο EUFOFINET, που συγχρημα-

τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του

Προγράμματος INTERREG IVC, ασχολείται με

θέματα κλειδιά που σχετίζονται με τις δασικές

πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης της ανί-

χνευσης και πρόληψης δασικών πυρκαγιών,

των στρατηγικών κατάσβεσης δασικών πυρκα-

γιών, της χαρτογράφησης κινδύνων, των στρα-

τηγικών κατάρτισης και προσομοίωσης και της

αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι

εταίροι του EUFOFINET σχημάτισαν ατομικά

σχέδια δράσης, τα οποία διευκρινίζουν τον

τρόπο με τον οποίο κάποιες από τις βέλτιστες

πρακτικές που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των

χωρών θα ενσωματωθούν και θα υλοποιηθούν

στις επιμέρους περιοχές και περιφέρειες. 

Η δράση είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον

τρόπο, ώστε να έχει σημαντική επίπτωση στις

περιφερειακές και, ενδεχομένως, εθνικές περι-

βαλλοντικές πολιτικές.

Μια πρόσθετη δραστηριότητα-κλειδί του έργου

EUFOFINET είναι η κατάρτιση ενός γλωσσά-

ριου ορολογίας για τις δασικές πυρκαγιές στην

Ευρώπη, το οποίο έχει μεταφραστεί στις γλώσ-

σες όλων των εταίρων. Προσδοκάται ότι το

γλωσσάριο θα επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές

χώρες να συνεργάζονται με αποτελεσματικό-

τητα και ασφάλεια σε περίπτωση συμβάντων

δασικών πυρκαγιών και θα καταστεί θεμελιώδες

εργαλείο κατάρτισης τόσο για τους νέους όσο

και για τους έμπειρους πυροσβέστες. 

Δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων 

σε θέματα δασικών πυρκαγιών

O Δήμος Γλυφάδας θα εγκαινιάσει την πλατεία Αγίας Τριάδας

την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις 10.30π.μ.
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

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

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για ΠΩΛΗΣΕΙΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ανακαινίσεις, επισκευές,

ή αντικαταστάσεις

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

τηλ: 210.8951.993
693.2211.753

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο

Πολιτικής Προστασίας της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, με θέματα: 

α) τον απολογισμό της αντιπυρικής πε-

ριόδου 2012 και 

β) το σχεδιασμό και τις δράσεις της

Πολιτικής Προστασίας για την πρό-

ληψη και ετοιμότητα των φορέων στην

αντιμετώπιση πλημμύρων και χιονο-

πτώσεων. 

Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρία

της Αντιπεριφερειάρχου Ανατολικής

Αττικής Χρυσάνθης Κισκήρα η οποία

ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους

για το πολύ καλό επίπεδο συνεργα-

σίας, επεμβάσεων και πληροφόρησης

που υπήρξε η φετινή αντιπυρική πε-

ρίοδος και για το υψηλό αίσθημα κα-

θήκοντος και ανταπόκρισης που

έδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Η Χρυσάνθη Κισκήρα αναφέρθηκε με-

ταξύ άλλων:

«Η παρουσία μας όλων εδώ σήμερα
σκοπό έχει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος
και οι αρμοδιότητες του κάθε ένα
φορέα που συμμετέχει στο ΣΟΠΠΕ,
και θέλω να τονίσω την τεράστια ση-
μασία που έχει αυτό:
Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει
ξεκάθαρη εικόνα του τι πρέπει να
κάνει, έτσι ώστε όταν προκύψει το
πρόβλημα, να αναλαμβάνει άμεσα
δράση. 

Φαινόμενα σύγχυσης απόψεων και
ρόλων όχι μόνο προκαλούν εντάσεις
στις κρίσιμες στιγμές αλλά κυρίως μας
αποπροσανατολίζουν από τον κοινό
στόχο ΟΛΩΝ μας που είναι η προστα-
σία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών. 
Ο ρόλος της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής είναι να συντονί-
σει όλες τις υπηρεσίες και τους εμ-
πλεκομένους φορείς, με στόχο την

εύρυθμη συνεργασία τους σε ακραία
καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημ-
μύρες και οι χιονοπτώσεις. 
Βέβαια, πριν φτάσουμε στην αντιμε-
τώπιση του φαινομένου όταν αυτό
εξελίσσεται, οφείλουμε να έχουμε
κάνει όλες τις αναγκαίες προληπτικές
ενέργειες. 
Πιστεύω ακράδαντα στην σωστή προ-
ετοιμασία, στο σωστό σχεδιασμό προ-
ληπτικών ενεργειών γιατί η ασφάλεια
των πολιτών είναι για εμένα αδια-
πραγμάτευτη.» 
Ο  Διευθυντής της Αυτοτελούς Δ/νσης

Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας

Αττικής Β. Χαλιώτης μίλησε για τον

απολογισμό της δράσης της υπηρε-

σίας κατά την αντιπυρική περίοδο πα-

ρουσιάζοντας τη συνδρομή της

Περιφέρειας Αττικής  στο έργο της κα-

τάσβεσης των πυρκαγιών.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η

Δ/ντρια Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.

Μαρία Χρυσικοπούλου η οποία ανα-

φέρθηκε στις ενέργειες που ήδη υλο-

ποιούνται σχετικά με την κατασκευή

αντιπλημμυρικών έργων, αγωγούς ομ-

βρίων, τον έλεγχο και αποκατάσταση

γεφυρών, καθώς και το έργο καθαρι-

σμού φρεατίων που έχει σχεδόν ολο-

κληρωθεί. 

Οι συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ αναγνώ-

ρισαν τα καλά αποτελέσματα και εξέ-

φρασαν την ικανοποίηση τους για την

μέχρι τώρα συνεργασία με το τμήμα

Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατ.

Αττικής. 

Τέθηκαν τα ζητήματα που χρήζουν ιδι-

αίτερης προσοχής και αναφέρθηκαν οι

τομείς όπου χρειάζεται μεγαλύτερη

προσπάθεια και ενίσχυση, όπως είναι

ο συντονισμός των ενεργειών αποχιο-

νισμού, η προμήθεια αλατιού, η επισή-

μανση ιδιαίτερα επικίνδυνων σημείων

κ.α.

To Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης εκπροσώπησε ο εθελοντής πολι-

τικής προστασίας και δημοτικός

σύμβουλος Παναγιώτης Σωτηρόπου-

λος, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά το

Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση

της 22/11.

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθησαν o

προσφάτως προαχθείς σε Υπαρχηγό του

Π.Σ. Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωρ-

γίου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-

ρεσίας Περιφ. Ανατολικής Αττικής

Αρχιπύραρχος Μ. Μαθιουδάκης, οι διοικη-

τές από τα τοπικά πυροσβεστικά τμήματα,

οι αστ. δ/ντες των Δ/νσεων Αστυνομίας Βο-

ριοανατολικής και Νοτιοανατολικής Αττι-

κής, ο αστ. δ/ντης της Δ/νσης Τροχαίας

Αττικής, διοικητές και εκπρόσωποι των τμη-

μάτων Τροχαίας περιοχών Αγ. Παρα-

σκευής, Καπανδριτίου - Μαλακάσας,

Κερατέας, Νέας Ιωνίας και Αττικής Οδού,

εκπρόσωποι από το Λιμεναρχείο Ραφήνας

και το Λ.Σ. Βουλιαγμένης, από το Δασαρ-

χείο Λαυρίου, την ΕΜΥ, τις «Αττικές Δια-

δρομές», Αντιδήμαρχοι αρμόδιοι για την

Πολιτική Προστασία από τους Δήμους της

Ανατολικής Αττικής και εκπρόσωποι εθε-

λοντικών οργανώσεων.

ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαπιστώσεις μετά την αντιπυρική περίοδο

στην Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ OTA

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Oλοι οι Δήμοι της Αττικής, έκλεισαν την Παρασκευή 23 Νο-

εμβρίου, διαμαρτυρόμενοι στα μέτρα που καταλύουν κάθε

θεσμό και στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους των

ΟΤΑ.

Μαζικότερη από κάθε άλλη φορά η συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας στην Αθήνα και η πορεία προς το Υπουργείο.

Δήμαρχοι, εργαζόμενοι και απλοί πολίτες μαζί με βουλευτές

(Πάντζας, Σακοράφα, Χαϊκάλης και άλλοι που δεν θα είδαμε)

προχώρησαν σε πορεία μέχρι το Σύνταγμα ζητώντας να τους

δεχθεί ο Υπουργός. 

Το νέο Μνημόνιο εισάγει απροκάλυπτα πλέον την κατά-

λυση κάθε ίχνους αυτοτέλειας του κοντινότερου θεσμού

στον πολίτη, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δραμα-

τική και πλήρη απαξίωσή του. 

Με πρόσχημα τον αυστηρό έλεγχο της τήρησης των προ-

ϋπολογισμών των ΟΤΑ, η Κυβέρνηση, υπακούοντας στις

εντολές της τρόικας, εγκαθιστά πλήρη και απόλυτη επι-

τροπεία τους, παραβιάζοντας κατάφωρα τόσο το Σύν-

ταγμα όσο και τους νόμους που διέπουν το αυτοδιοίκητο

του θεσμού και την οικονομική λειτουργία των δήμων. Ταυ-

τόχρονα γίνεται σαφές ότι οι δήμοι εφεξής, στην καλύ-

τερη περίπτωση, θα περιορίζονται στην πληρωμή της

μισθοδοσίας του προσωπικού και στην αύξηση των ιδίων

εσόδων από φόρους και τέλη. Επιχειρείται δηλαδή σαφέ-

στατα καίριο πλήγμα στις κοινωνικές δομές των δήμων, σε

μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε αν-

θρωπιστική. 

Η εφαρμογή της οριζόντιας και χωρίς καμία αξιολόγηση

ετήσιας διαθεσιμότητας, οδηγεί στην απόλυση χιλιάδες

υπαλλήλους των Δήμων και του Δημοσίου. Με την απα-

γόρευση δε μέχρι τέλος του 2016 των προσλήψεων μόνι-

μου και αορίστου χρόνου, ξεκαθαρίζει πλέον ο αρχικός

στόχος όλων των Μνημονίων: Η εκχώρηση σε ιδιώτες μά-

χιμων υπηρεσιών των Δήμων, όπως η καθαριότητα. Την

ίδια στιγμή που όλες οι μελέτες που έχουν γίνει καταλή-

γουν στην ανάγκη προώθησης της διαδημοτικής συνερ-

γασίας και όχι στην ιδιωτικοποίηση, αφού ακόμα και στη

Γερμανία οι ιδιωτικοποιημένες δημοτικές υπηρεσίες ξα-

ναεπιστρέφουν στους δήμους. 
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Η αύξηση των ορίων ηλικίας

που προβλέπεται στο νέο πα-

κέτο των μέτρων θα είναι ιδι-

αίτερα επαχθής στη

συνταξιοδότηση με 35ετία για

όσους ασφαλισμένους δεν θε-

μελιώσουν συνταξιοδοτικό δι-

καίωμα μέχρι το τέλος του

2012. Να υπενθυμίσουμε ότι

για τη θεμελίωση απαιτούνται

35 έτη ασφάλισης με εξαγορά

και πλασματικών ετών.

Έτσι, δεν απειλούνται όσοι μι-

σθωτοί συμπλήρωσαν ή θα

συμπληρώσουν την 35ετία

(10.500 ημέρες ασφάλισης)

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2012.

Σημειώνεται πως όσοι συμ-

πλήρωσαν τις εν λόγω προ-

ϋποθέσεις το 2011 δικαιούνται

σύνταξη στα 58 με 10.800

ημέρες συμπληρωμένες τη

στιγμή της αίτησης. Όσοι συμ-

πληρώνουν το 2012 δικαιούν-

ται σύνταξη σε ηλικία 59 ετών

με 11.100 ημέρες τη στιγμή

της αίτησης.

Σε ισχύ θα παραμείνει επίσης

για όσους έχουν συμπληρω-

μένο τόσο το 60ό έτος της

ηλικίας τους όσο και 4.500

ημέρες η διάταξη για «έξοδο»

στο 65ο έτος.

Μάλιστα οι ασφαλισμένοι θα

συνεχίσουν να έχουν το δι-

καίωμα να πάρουν μειωμένη

σύνταξη σε ηλικία 60 ετών,

εφόσον συμπληρώνουν του-

λάχιστον 100 ημέρες ασφάλι-

σης κάθε έτος την τελευταία

πενταετία πριν από την υπο-

βολή της αίτησης. Ιδιαίτερα

σημαντικό είναι πως ο χρόνος

επιδοτούμενης ανεργίας

πλέον προσμετράται για τη

συμπλήρωση των 100 ενσή-

μων.

Αντίθετα, για όσους δεν συμ-

πληρώνουν μέχρι το τέλος του

έτους τις εν λόγω προϋποθέ-

σεις θα υπάρξει επιβάρυνση

που θα φτάσει τα 2 έτη, με

προσθήκη τόσο στη μειωμένη

όσο και στην πλήρη σύνταξη.

Έτσι αναμένεται το νέο όριο

για τη μειωμένη σύνταξη στο

ΙΚΑ να φτάσει το 62ο έτος και

για πλήρη το 67ο έτος.

Παράλληλα θα εξακολουθεί

να ισχύει και η διάταξη για

«έξοδο» με 10.000 ημέρες

ασφάλισης με πλήρη σύνταξη

για όσους έχουν συμπληρώσει

τον εν λόγω αριθμό ενσήμων

και έχουν θεμελιώσει σχετικό

δικαίωμα. Με τα μέχρι σήμερα

ισχύοντα οι έχοντες κλειδώσει

όριο ηλικίας μπορούν να συν-

ταξιοδοτούνται στα 63 με

πλήρη σύνταξη εάν η κατοχύ-

ρωση έγινε το 2011 και στα

63,5 εάν η κατοχύρωση έγινε

το 2012.

Και στην περίπτωση αυτή, η

επιβάρυνση που θα επέλθει θα

είναι άμεση από την 1η Ια-

νουαρίου 2013. Δηλαδή ανα-

μένεται να μπει τέλος στη

μεταβατική περίοδο που

υπήρχε ως το 2015.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

από τις αλλαγές θα έχουν τη

νέα χρονιά οι γυναίκες ασφα-

λισμένες στο ΙΚΑ. Το όριο ηλι-

κίας θα πάει στα 67 για πλήρη

σύνταξη και στα 62 για μει-

ωμένη, με αποτέλεσμα η επι-

βάρυνση να είναι από 3 έως 5

έτη. Πάντως, φαίνεται θα πα-

ραμείνει η δυνατότητα για μει-

ωμένη σύνταξη στα 55 και

πλήρη στα 60 (και με τα ενδιά-

μεσα όρια) για όσες ασφαλι-

σμένες «κλειδώσουν» το

δικαίωμα. Απαραίτητη προϋπό-

θεση είναι να συμπληρώσουν

μέχρι το τέλος του έτους τόσο

τα απαραίτητα 15 έτη ασφάλι-

σης όσο και το 55ο έτος της

ηλικίας τους για τη μειωμένη

(και παράλληλα 100 ημέρες

ασφάλισης ανά έτος) και το

60ό για πλήρη. Οι αλλαγές θα

αγγίξουν και όσες γυναίκες

συνταξιοδοτούνται με 10.000

ημέρες ασφάλισης. Το όριο

ηλικίας θα πρέπει να θεωρείται

κατοχυρωμένο μόνο για όσες

θεμελίωσαν σχετικό δικαίωμα

με τη συμπλήρωση του απα-

ραίτητου χρόνου ασφάλισης

μέχρι το τέλος του έτους. Ετσι

από τη νέα χρονιά με την εξά-

λειψη της περιόδου μετάβα-

σης θα απαιτούνται 12.000

ημέρες ασφάλισης και το 60ό

έτος για πλήρη σύνταξη και το

58ο για μειωμένη αντίστοιχα.

Mιλτιάδης Τσαλκούτης

φοροτεχνικός

Απαντώ σε όσους μου στέλνουν μη-

νύματα, ρωτώντας γιατί δεν δημο-

σιεύω πια άρθρα μου στο διαδίκτυο

και πού οφείλεται αυτό.

Οφείλεται, απλά, στο ότι δεν έτυχε

τελευταία να δημοσιεύσω κάποιο

άρθρο στον τύπο, ώστε να το μετα-

φέρω και στο διαδίκτυο. Δεν είμαι

κατ΄ επάγγελμα αρθρογράφος ή δη-

μοσιογράφος και γράφω μόνο όταν

πιστέψω ότι κάτι έχω να πω. Κι όταν

γράφω, δεν τα γράφω για τους άλ-

λους ή για να αυτοπροβληθώ, αλλά

απλά για να είμαι εντάξει με τη συ-

νείδησή μου.

Ειδικότερα, αναφορικά με το δράμα

της πολιτικής και οικονομικής απο-

σάθρωσης της χώρας μας, που ήταν

στο επίκεντρο της αρθρογραφίας

μου τον προηγούμενο χρόνο, νο-

μίζω ότι έχω πει ό,τι είχα να πω.

Εξάλλου, μιλούν πλέον τόσοι πολ-

λοί περί αυτών, στον τύπο και στην

τηλοψία, που ό,τι και να γράψει ή να

πει κανείς, περνάει πια απαρατή-

ρητο μέσα στη “Βαβέλ” της νεοελ-

ληνικής πραγματικότητας.

Θα πω όμως τώρα κάτι, επ΄ ευκαιρία

των μηνυμάτων σας και των τελευ-

ταίων grand-guignol εξελίξεων, υπό

μορφή προσωπικής εξομολόγησης

και όχι άρθρου:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Σε όλη μου τη ζωή, πίστευα ότι η

ελεύθερη οικονομία είναι καλύτερη,

γιατί είναι καλύτερη για τους φτω-

χούς. Οι προνομιούχοι ζούσαν καλά

και στον κομμουνισμό και στις τρι-

τοκοσμικές χώρες, όπως και στον

καπιταλισμό. Μ΄ αυτή την πολιτική

οπτική, πίστευα και πιστεύω στο φι-

λελευθερισμό με έντονη κοινωνική

διάσταση (ριζοσπαστικό τον έλεγε

ο Καραμανλής, κοινωνικό τον απο-

καλούσε ο Στεφανόπουλος, με-
σαίου χώρου τον ήθελε ο Έβερτ) και

ήμουν υποστηρικτής της ευρωπαϊ-

κής ενοποίησης και της φιλοευρω-

παϊκής παράταξης στην Ελλάδα.

Μ΄ αυτή την πολιτική διαγωγή, “κέρ-

δισα” από τους νεοφιλελεύθερους

της παράταξής μου τους χαρακτηρι-

σμούς του αιρετικού, του ιδιόρρυθ-

μου, του αριστερού της δεξιάς και

του μαύρου πρόβατου. 

Όμως τώρα, θεωρώ χρέος μου να

καταστήσω απολύτως σαφές και να

το βροντοφωνάξω με όλες μου τις

δυνάμεις, ότι ο ανθρωποκεντρικός

φιλελευθερισμός και ο ευρωπαϊ-

σμός που υποστήριζα  δεν έχει

καμία απολύτως σχέση με τον αιμο-

βόρο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό

που ξαπλώθηκε ύπουλα σαν την

υγρασία, μέσα σε μια εικοσαετία, σε

όλο το Δυτικό Κόσμο και ιδιαίτερα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θεσμοί

δεν υπάρχουν χάριν των θεσμών και

οι αριθμοί δεν υπάρχουν χάριν των

αριθμών. Υπάρχουν χάριν των αν-

θρώπων και, πρωτίστως, των αδύ-

ναμων ανθρώπων, που δεν ήταν από

τους τυχερούς στη ζωή.

Η βάρβαρη και άνανδρη επιδρομή

του ασύδοτου Κεφαλαίου και των

υπόδουλων σε αυτό Κυβερνήσεων

(ώστε να μη θυσιάσουν το παραμι-

κρό από τα προνόμιά τους) εναντίον

των ανυπεράσπιστων μεροκαματιά-

ρηδων, συνταξιούχων και μικρομε-

σαίων, οδηγεί κατά τη γνώμη μου

σε μια Ευρώπη οπισθοδρομική, φε-

ουδαρχική, αποικιοκρατική, μεσαι-

ωνική, τσαρική, αντιλαϊκή και, εν

τέλει, αποκρουστική!

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΝΕΟΦΙ-

ΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΥΤΕ ΤΗ

ΖΗΛΕΥΩ, ΟΥΤΕ ΤΗ ΘΕΛΩ!

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΛΕΙΨΕΙ

ΑΝ ΤΗΝ ΧΑΣΩ.

Aλλαγές στο συνταξιοδοτικό

– ασφαλιστικό 

Κρεατομηχανή λαών 

η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη

Κριστίν Λαγκάρντ &  Μαρία Αντουανέτα

Βομβαρδισμό δέχθηκε το Facebook της Κριστίν Λαγκάρντ, με

17.000 επικριτικά σχόλια Ελλήνων και Ευρωπαίων, μετά τις χον-

δροειδείς δηλώσεις της,  στις οποίες αντιπαρέβαλε την Ελλάδα

με τον Νίγηρα. Μεταξύ αυτών ήταν και το δικό μου σχόλιο, το

οποίο αναδημοσιεύω στο Facebook μου, μεταφρασμένο από τα

Αγγλικά. Μου απάντησε με e-mail η γραμματέας της κας Λαγ-

κάρντ, ως εξής: «Αγαπητέ κύριε, το σημείωμά σας τέθηκε υπόψη

της κας Προέδρου και θα λάβετε απάντηση εν καιρώ».

Αξιότιμη κυρία Λαγκάρντ,

Γνωρίζετε ασφαλώς το σοφό ρητό που λέει ότι “τα άκρα συναν-

τώνται”.

Θα περίμενε κανείς από τα Κέντρα της πολιτισμένης Δύσης, να

νοιάζονται πώς θα ανεβάσουν τον Νιγηριανό στο επίπεδο του Ευ-

ρωπαίου και όχι πώς θα κατεβάσουν τον Έλληνα στο επίπεδο του

Βούλγαρου ή του Νιγηριανού. Αυτή την ισότητα προς τα κάτω,

μόνο από έναν αμετανόητο Κομμουνιστή θα την περίμενα, όχι από

μια Ιέρεια του Καπιταλισμού!

Αναμφισβήτητα, η αθλιότητα της Αφρικής συνιστά ηθική ατίμωση

για την ευημερούσα και “ανθρωπιστική” Δύση, η οποία εθελοτυ-

φλεί και την ανέχεται αδιαφορώντας επί αιώνες. Και είναι φυσικά

διπλή ατίμωση για τον Ελεύθερο Κόσμο, αντί να βελτιώσει το βιο-

τικό επίπεδο των υπανάπτυκτων (ως ώφειλε), να θέλει τώρα να

μετατρέψει σε υπανάπτυκτους και τους αναπτυγμένους (για να

μην υπάρχει -άκουσον άκουσον- αδικία)!

Αυτή δεν είναι πολιτική, είναι διαστροφή της πολιτικής! Είναι μια

σαδιστική θηριωδία με χαρακτηριστικά Προκρούστη.  Είναι ένας

νέου είδους ναζισμός, που δεν ξεκληρίζει λαούς, αλλά τους σα-

πίζει και τους ακρωτηριάζει. Λυπούμαι βλέποντας ότι ήρθαν χα-

λεποί καιροί, που η (νεο)φιλελεύθερη Δύση κομπορρημονεί για τα

δικά της “γκουλάγκ”, τα οποία μάλιστα δεν είναι στρατόπεδα, αλλά

χώρες ολόκληρες υπό περιορισμόν!

Αυτό όμως που με εξέπληξε πραγματικά, είναι ότι αυτή η αυθάδης και

ανιστόρητη τοποθέτηση προήλθε από μια Γαλλίδα Νομικό, σπουδαγ-

μένη και σκεπτόμενη κατά τεκμήριον! Η τοποθέτησή σας ζωντάνεψε

στη μνήμη μου τη θλιβερή και αμετροεπή Μαρία Αντουανέτα και την

προκλητική  φράση της για το “παντεσπάνι”!  Αλίμονο, δεν σας δίδα-

ξαν στο Γαλλικό σχολείο ότι αυτή η ιστορία έχει και συνέχεια και ότι

καταλήγει στη γκιλοτίνα ;;;

Με εκτίμηση... τυπική βεβαίως,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
Έλλην Επιχειρηματίας - πρώην Πολιτικός
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To βιβλίο της Δέσποινας Μ.

Αφεντούλη (περιφερειακής

συμβούλου) με τίτλο «Η θέση

του βρετανικού Τύπου στις

ελληνοτουρκικές σχέσεις,

1955-1965» παρουσίασαν οι

εκδόσεις Γκούτενμπεργκ, την

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου στην αί-

θουσα του Πολιτιστικού Κέν-

τρου Αγίου Στεφάνου. Την

παρουσίαση, την οποία συν-

τόνισε ο εκδότης Gutenberg,

Γιώργος Δαρδανός, πλαισίω-

σαν ως ομιλητές ο δημοσιο-

γράφος Κώστας Βαξεβάνης,

ο καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών και πρόεδρος Κρατι-

κού Ιδρύματος Υποτροφιών,

Νίκος Δεμερτζής, ο νομικός -

συγγραφέας,  Μπάμπης Μα-

ραβέλιας, ενώ στην εκδή-

λωση απηύθυνε χαιρετισμό η

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρι-

κού Τομέα Αθηνών και Ανα-

πληρώτρια Περιφερειάρχης

Αττικής, Άννα Παπαδημη-

τρίου-Τσάτσου.

Το βιβλίο πρωτοπορεί στη με-

λέτη πρωτογενούς υλικού

των εφημερίδων The Times

και The Guardian αναφορικά

με την προβολή της δράσης

της Εθνικής Οργάνωσης Κυ-

πρίων Αγωνιστών, καθώς και

της μετέπειτα εξέλιξης του

κυπριακού ζητήματος, των

διωγμών των Ελλήνων της

Κωνσταντινούπολης το 1955,

των εκλογών στην Ελλάδα

και της εκτενούς αναφοράς

σε πρόσωπα με πολιτική

δράση στη χώρα. Επιπλέον,

διερευνάται η σχέση ανά-

μεσα στα βρετανικά Μ.Μ.Ε.,

στα κέντρα εξουσίας, στις

ομάδες πίεσης και στο βρετα-

νικό υπουργείο Εξωτερικών

και αναδεικνύεται η σαφής

προσπάθεια του βρετανικού

Τύπου να προβάλει εκλεπτυ-

σμένα, αλλά αυστηρά, τις πο-

λιτικές επιδιώξεις και θέσεις

της βρετανικής εξωτερικής

πολιτικής. 

Το βιβλίο προλογίζουν ο τέως

πρέσβης της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας στην Ελλάδα και

καθηγητής Ιστορίας Νεότε-

ρου Ελληνισμού Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, Γιώργος

Γεωργής, ο τέως Διευθυντής

Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού

Κέντρου Δελφών, Καθηγητής

Διεθνούς Πολιτικής Παντείου

Πανεπιστημίου, Χριστόδ.

Γιαλλουρίδης και ο Καθηγη-

τής Εθνικού Μετσόβειου Πο-

λυτεχνείου και Πρόεδρος

Νέου Κύκλου Κωνσταντινου-

πολιτών, Νικ. Ουζούνογλου.

«Η θέση του βρετανικού Τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1955-1965» 

Tην Κυριακή 18 Νοεμβρίου η Εταιρεία Φίλων

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής απένειμε τα 19α

Βραβεία Απόλλων, σε ειδική εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Μαρία Κάλ-

λας του Θεάτρου Ολύμπια, λίγο πριν την τε-

λευταία παράσταση της όπερας Μανόν Λεσκώ.

Η ΕΦΕΛΣ τίμησε για την προσφορά τους στη

λυρική τέχνη τη μέτζο σοπράνο Δάφνη Ευαγ-

γελάτου και το σκηνοθέτη Σπύρο Α. Ευαγγε-

λάτο. Τα βραβεία απένειμαν ο Πρόεδρος της

ΕΛΣ, Αθανάσιος Κ. Θεοδωρόπουλος και ο Καλ-

λιτεχνικός Διευθυντής, Μύρων Μιχαηλίδης. 

Η Δάφνη Ευαγγελάτου σπούδασε μουσική στο

Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και στη συνέχεια στη

Βιέννη και στη Σχολή Όπερας της Κρατικής

Όπερας του Μονάχου, της οποίας υπήρξε κα-

τόπιν μόνιμο πρωταγωνιστικό στέλεχος μέχρι

το 1995. Έχει εμφανιστεί σε όλα τα μεγάλα

μουσικά κέντρα της Ευρώπης, στην Αμερική και

στην Ιαπωνία και σε διεθνή φεστιβάλ όπως του

Ζάλτσμπουργκ, του Εδιμβούργου και της Αιξ-

αν-Προβάνς. 

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει πάνω από 40

ρόλους όπερας, ορατόρια, λίντερ και έργα συμ-

φωνικής μουσικής με τραγούδι. 

Ο Σπύρος Α. Ευαγγελάτος σπούδασε θεατρο-

λογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Για πρώτη

φορά σκηνοθέτησε επαγγελματικά 21 ετών.

Από τότε, μετράει περισσότερες από 200 σκη-

νοθεσίες στα ελληνικά κρατικά θέατρα, στα φε-

στιβάλ Αθηνών, Επιδαύρου και στο εξωτερικό

(Βιέννη, Ζυρίχη, Ζάλτσμπουργκ, Κάσσελ, Λου-

κέρνη, ΗΠΑ, Μαδρίτη κ.α.). Το 1975 ίδρυσε το

ιστορικό Αμφι-θέατρο. Το 2013 θα διατελέσει

πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. 

H EΦEΛΣ είναι o  Σύλλογος Φίλων της Όπερας,

του Μπαλέτου και της Κλασικής Μουσικής που

συμπαραστέκεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή

ιδρύθηκε το 1991 και το 1993 θέσπισε τα  “Βρα-

βεία Απόλλων”, θέλοντας να αναγνωρίσει την

προσφορά των καλλιτεχνών που  τιμούν τη

χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.

Από αριστερά: Σπύρος Ευαγγελάτος (σκηνοθέτης), Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΣ), Μύρων
Μιχαηλίδης (καλλιτεχνικός διευθυντής ΕΛΣ) και Δάφνη Ευαγγελάτου (μέτζο σοπράνο).

Απονομή Βραβείων “Απόλλων” από την  

Εταιρεία Φίλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολι-

τισμού & Περιβάλλοντος “ο

Ξενοφών” του Δήμου Σπά-

των-Αρτέμιδος πραγματοποί-

ησε το 5o ποιητικό αναλόγιο

το αφιερωμένο στην ποι-

ήτρια, πεζογράφο και μετα-

φράστρια Ρίτα Μπούμη -

Παπά. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρό-

εδρος του Οργανισμού Μάρ-

κου Παναγιώτα, η οποία είπε

μεταξύ άλλων: “Η Ρίτα

Μπούμη-Παπά καθιερώθηκε, από

τις πρώτες ποιητικές συλλογές

της, ως ποιήτρια σπάνιου λυρι-

σμού και δυναμικότητας. Υπάρ-

χουν στην ποίησή της, πέρα από

την άψογη τεχνική και τις εκφρα-

στικές της δυνατότητες, τόσο

στον παραδοσιακό όσο και στον

ελεύθερο στίχο, στοιχεία γνήσια

ουμανιστικά, που συνταράζουν

την ψυχή, πότε με την περίπαθη

τρυφερότητα και πότε με τα ρω-

μαλέα οράματά τους.

Στην ποίησή της, χαίρεται κανείς,

μαζί με την ιδιαίτερη αισθητική

και ποιητική ικανότητα, έναν

φλεγόμενο ανθρωπισμό που αγ-

καλιάζει τα ποιήματά της σαν βί-

αιος άνεμος... 

Την ανάλυση στο έργο της

έκανε η Σκαρτσή Ξένη, διδά-

κτωρ φιλολογίας στο Καποδιστριακό

Παν/μιο Αθηνών, ποιήτρια.

Την απαγγελία η ηθοποιός

Παππά Ιωάννα, που απέδωσε

θαυμάσια την ποιήτρια. 

Ποιητικό αφιέρωμα στην 
ποιήτρια Ρίτα Μπούμη Παπά

Το Κατηχητικό  Σχολείο του Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Καρελά Κορωπίου επισκέφθηκε το Ελληνικό Κέν-
τρο Τέχνης και Πολιτισμού στο Κορωπί (18/11) ύστερα από πρόταση της Αγγ. Μαρκαντώνη, στα

πλαίσια της Ημέρας για τα Δι-
καιώματα των παιδιών (20/11). 
Τα παιδιά έπαιξαν, και χάρηκαν τον

κήπο του ΕΚΤ&Π, αλλά  έγινε και

μία εποικοδομητική συζήτηση με

την διευθύντρια του ΕΚΤ&Π Βάσω
Κιούση μετά από σχετικά videos.

Γλυκά προσέφεραν  η Αγγ. Μαρ-
καντώνη και το ΕΚΤ&Π, τα τρα-
γούδια διεύθυνε η μουσικός
Σταυρούλα Εφραιμίδου, ενώ τα
παιχνίδια είχε αναλάβει η Κων-
σταντίνα  Καλογήρου. Τα παιδιά
συνοδεύονταν από τον πατέρα
Ιωάννη Γκίκα.

“Απόδραση” του Κατηχητικού Αγ. Φανουρίου στο Κορωπί
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Μετά από τόσα έτη όπου έλαβε χώρα ο διαχωρισμός του πετρε-
λαίου σε 2 κατηγορίες με διαφορετικό ειδικό φόρο κατανάλωσης,
από την μία πλευρά το πετρέλαιο κίνησης με τον υψηλό φόρο και
από την άλλη πλευρά το πετρέλαιο θέρμανσης με τον χαμηλό
φόρο, είδαμε ότι το σύστημα αυτό απέτυχε. Και απέτυχε αφενός
μεν γιατί οργίασε το λαθρεμπόριο των καυσίμων ανερχόμενο σε
ετήσια βάση περίπου  στο ποσό των 10 δις. ευρώ και αφετέρου
στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ελέγξει την αγορά.
Συνεπώς η ενοποίηση των δύο φόρων για εμένα ήταν όσο ποτέ
αναγκαία και η πλέον λογικότερη και  θα έπρεπε να βρεθεί μία
διαδικασία για να επιστραφεί  η διαφορά του φόρου  στους κατα-
ναλωτές της θέρμανσης. Η διαδικασία αυτή καθορίστηκε λοιπόν
μαζί με τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
με την υπ’αριθμ. Δ33 5042999 / 16.11.2012 απόφαση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. – μία απόφαση που χρειάζεται προσεκτική
ανάγνωση - τώρα το εάν η διαδικασία αυτή είναι σωστή ή όχι  είναι
στην κρίση σας αφού διαβάσετε την ανάλυση.
Δικαιούχοι λοιπόν του επιδόματος θέρμανσης είναι για τις αγο-
ρές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματο-
ποιούν, μέχρι και την 30/4 κάθε έτους:
- τα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για
τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
θέρμανσης για την κύρια κατοικία τους κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, είτε αυτή είναι μισθούμενη είτε δωρεάν παραχω-
ρούμενη ή ιδιοκατοικούμενη (δηλαδή δεν επιδοτούνται μόνο οι
ιδιοκτήτες όπως λανθασμένα διαδίδεται στα media)  και επιπλέον
πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του άρθ. 2.
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του
Κ.Φ.Ε.
β) Τα φιλοξενούμενα φυσικά πρόσωπα με βάση την Φορ. Δήλωση
του οικ.έτους 2013.
γ) Οσοι διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβικών εκα-
τοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές
κολύμβησης. 
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.

Τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης είναι: 
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, που λαμβάνεται
υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 29 του
ν. 3986/2011,  να ανέρχεται έως:
25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο
35.000 € για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα,
το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο χωρίς
ανώτατο όριο τέκνων. 
Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών χρησιμοποιούνται τα
δεδομένα της Φορολογικής Δήλωσης του οικονομικού έτους
2012.
Στις περιπτώσεις των μη υπόχρεων σε υποβολή δ Φορολογικής
Δήλωσης, θα υποβάλεται ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση από
τον αιτούντα κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.  
Τα περιουσιακά κριτήρια είναι η συνολική αξία της ακίνητης περι-
ουσίας, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα του  Περιουσιο-
λογίου – Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, να μην υπερβαίνει τα ποσά των:
150.000 ευρώ για τους άγαμους
200.000 ευρώ για τους έγγαμους 
Το ύψους του επιδόματος, σύμφωνα με το Άρθρο 3, ανέρχεται
στα 0,28 ευρώ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου και μέχρι
τα πρώτα 120 τετραγωνικά κατοικίας, δηλαδή επιδοτούνται και
κατοικίες με μεγαλύτερη επιφάνεια αλλά αναλογικά εως τα 120
τ.μ., με ανώτατη κατανάλωση λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο της
κατοικίας, τα 8 λίτρα για την περιοχή της Αττικής η οποία ανήκει
στην  Γ΄ ΖΩΝΗ  (εκτός τωνΚυθήρων & νησιών Σαρωνικού που
ανήκουν στην Δ΄ΖΩΝΗ-5 λίτρα), δηλαδή μια κατοικία επιφ. 100
τ.μ. στην Αττική μπορεί να επιδότηθεί  εώς 800 λίτρα πετρελαίου
με 0,28 ευρώ για κάθε λίτρο = 224,00 ευρώ ετησίως. 

Για να τύχουν της επιδότησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α) να υποβάλουν σχετική αίτηση  από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30/5
κάθε έτους στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του
επιδόματος θέρμανσης. 
β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσω-
ποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών,
δηλώνουν στην ιστοσελίδα τα ακόλουθα στοιχεία:
- τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προ-
σώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχεί-
ρισης της πολυκατοικίας,
- τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή
μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκα-
τοικία, τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες
θέρμανσης, 
- το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα
διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική
στέγη.
Ο Διαχειριστής δε χρειάζεται να γνωρίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι
του Επιδόματος. Οφείλει να εισάγει και να επικαιροποιεί, όποτε
χρειάζεται, την εικόνα των ενοίκων.
Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά
φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διά-
στημα πέντε (5) ετών.
Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι  χρήστες στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για την είσοδό τους
στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, το Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ει-
δοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων
Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογα-
ριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επι-
δόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δι-
καιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.
ΕΠΙΣΗΣ σε μια διπλοκατοικία, όπου κάθε κατοικία έχει δικό της
καυστήρα πρέπει να  δηλώθει σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος

να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;
Εάν προμηθεύεστε χωριστά πετρέλαιο θέρμανσης, τότε κάνετε
χωριστή αίτηση ως κάτοικοι μονοκατοικίας, χωρίς να δημιουργή-
σετε κάποια πολυκατοικία. Αν προμηθεύεστε κοινό πετρέλαιο
(κοινή δεξαμενή), τότε θα πρέπει ένας από εσάς να δημιουργή-
σει μια πολυκατοικία ως εκπρόσωπος και να εισάγει τα δύο δια-
μερίσματά σας.
Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν
υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χο-
ρήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης
των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμε-
νος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην οποία θα τεκμη-
ριώνει τους λόγους ένστασης.
Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει κάτι που χρειάζεται για την
υποβολή αίτησης. Κάθε αγορά πετρελαίου υποβάλλεται από τον
προμηθευτή στη ΓΓΠΣ μαζί με τον ΑΦΜ σας (ή του διαχειριστή-εκ-
προσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία) και τον αριθμό παρο-
χής της ΔΕΗ (ή τον κοινόχρηστο αν πρόκειται για πολυκατοικία).
Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι η ορθή αναγραφή των στοι-
χείων αυτών στα παραστατικά του προμηθευτή για να εξασφαλι-
στεί η ορθή υποβολή τους στη ΓΓΠΣ.

Συμπερασματικά στην δική μου περίπτωση, προμηθεύτηκα πέρισυ
στις 20/02/2012 πετρέλαιο με τιμή λίτρου 1,02 και τώρα με
ισχύουσα τιμή 1,35 μείον την επιδότηση 0,28 θα κοστίζει τελικά
1,07,  δηλαδή  απαλύνεται κάπως η επιβάρυνση – αλλά εάν ο χει-
μώνας είναι βαρύς θα υπερβώ το πλαφόν και επιπλέον τώρα έχω
την ρευστότητα να προκαταβάλλω την διαφορά· και πότε θα μου
επιστραφεί αυτή?   

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 

“ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ημ/νια:  21-11-2011
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1862  
Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσε-
ται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»
Προϋπολογισμός μελέτης: 59.040,00 €
ΦΠΑ  23 %: 13.579,20 €    
Σύνολο: 72.619,20 €  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
στις 06 - 12 - 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επι-
τροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ-
νεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδή-
ποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την
προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορ-
φής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού βε-
βαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο (Εμποροβιομηχανικό ή ΤΕΕ), καθώς
και πιστοποιητικό από διεθνή και αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 2.952,00 € και η οποία απευ-
θύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 22109 (αρμόδια υπάλληλος κα.
Δρούμπουλα), τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή 30-11-
2012, καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ Αντωνίου Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα,   22-11-2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.   61185
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955  - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με
α/α 81/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ. Δόμησης και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡ-
ΤΩΝ», προϋπολογισμού 39.941,79 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και
συγκεκριμένα 2 ΟΜΑΔΕΣ προϊόντων και εργασιών.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  81/2012 και την με αρ. Πρωτ.
61063//21-11-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την  Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, ήτοι 1.997,09 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανα
ομάδα για την ΟΜΑΔΑ Α 387,45 € και για την ΟΜΑΔΑ Β 1.609,64 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης,Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 26-11-
2012 έως Πέμπτη 29-11-2012 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
Λογιστής Α’ τάξης 
αρ.αδ. ΟΕΕ14612

Μέλος του δικτύου αλληλεγγύης 

«Μίτος» των πολιτών
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Οπως όλοι γνωρίζουμε τον  Σεπτέμβριο

του 2011 η κυβέρνηση επέβαλε ένα

έκτακτο που τελικά έγινε μόνιμο, τέλος

ακινήτων μέσα από τους λογαριασμούς

της ΔΕΗ.

Από την επιβολή αυτή εξαιρέθηκαν με-

ταξύ άλλων οι ναοί τόσο της Ορθόδοξης

Εκκλησίας της Ελλάδος, όσο και των

άλλων γνωστών θρησκειών. 

Οπως σημειώνει στην ερώτησή του ο

βουλευτής, Σπύρος Λυκούδης, με βάση

την εξαίρεση αυτή ευνοήθηκε με σκαν-

δαλώδη τρόπο μια κατηγορία πολιτών

που επωφελούμενη παλαιότερων ευνοϊ-

κών διατάξεων ηλεκτροδότησης διατη-

ρεί πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα

νησιά των Κυκλάδων. 

Πρόκειται για ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων,

οι οποίοι, ανεξάρτητα από το αν πλη-

ρούσαν τις προϋποθέσεις για την έκ-

δοση οικοδομικής άδειας, προχώρησαν

οικοδομώντας αρχικά ναΐσκο,  με μόνο

προαπαιτούμενο την έγκριση της τοπι-

κής μητρόπολης, και στη συνέχεια,

έχοντας εξασφαλίσει την άμεση παροχή

ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, ανέγει-

ραν πολυτελή κατοικία.  

Σημειωτέον ότι το φαινόμενο αυτό, στα-

μάτησε στις αρχές της δεκαετίας του

2000, οπότε τέθηκαν όροι και προϋπο-

θέσεις για την έκδοση οικοδομικών

αδειών για την ανέγερση ναΐσκων. 

Παρέμειναν όμως οι συνέπειες του φαι-

νομένου ως τις μέρες μας και συνεχίζε-

ται η διακριτική μεταχείριση υπέρ των

ιδιοκτητών των κατοικιών αυτών- γνω-

στές ως «πανηγυρόσπιτα»- οι οποίες

εξαιρούνται από την υποχρέωση κατα-

βολής του τέλους επί των ακινήτων. 

«30000 διακοπές ρεύματος το μήνα σε

όλη την Ελλάδα ενώ στην Ελευσίνα

ανέρχονται σε 280 το μήνα!»

Hταν η απάντηση σε ερώτηση που

έθεσε ο  Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-

πος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βου-

λευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου,

αναφορικά με τις διακοπές της παροχής

ρεύματος στο Θριάσιο Πεδίο. 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Αση-

μάκης Παπαγεωργίου, κοινοποίησε

έγγραφο της ΔΕΗ όπου αναφέρονται

αναλυτικά τα στοιχεία.

Σημειωτέον δε ότι οι διακοπές αυτές

ισχύουν παρά  τα κοινωνικά οικιακά τι-

μολόγια και πλήθος άλλων παρεμβά-

σεων που εφαρμόζονται ώστε να

αποφεύγεται η διακοπή του ρεύματος

σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες!

Σ.Σ.: Πού ζούν αλήθεια οι βουλευτές
που εκπλήσσονται;;

Ξεκάθαρος ο Τέρενς Κουίκ στις δη-

λώσεις του για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση Σαμαρά εκτελώντας

τις εντολές της Τρόικας, κατεδαφίζει

οριστικά σε συνδυασμό με το Μνημό-

νιο ΙΙ και το Μνημόνιο ΙΙΙ, ό,τι έχει απο-

μείνει από τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. 

Οι Περιφέρειες είναι αδύνατον πλέον

να εκτελέσουν τα επενδυτικά τους

προγράμματα. Παράδειγμα η Περιφέ-

ρεια Καστοριάς που μέσα σε 3 χρόνια

είχε περικοπές 70% και φέτος από το

1,5 εκατομμύριο που δικαιούτο για

έργα στην περιοχή ευθύνης της, της

πέταξαν ένα ξεροκόμματο 160.000

ευρώ. 

Αντίστοιχα παραδείγματα συμβαίνουν

σε όλη την Ελλάδα. 

Τώρα οι μνημονιακές πολιτικές του

πρωθυπουργού των Ζαππείων Ι, ΙΙ και

ΙΙΙ έρχεται να ισοπεδώσει ό, τι είχε

απομείνει όρθιο και στους Καλλικρα-

τικούς Δήμους. 

[...]Θέλω να ελπίζω ότι μέσα σε όλη

αυτή την αντάρα δεν θα εμφανιστεί,

αυτό που έχω αποκαλύψει εδώ και

δύο χρόνια, από τότε που παρουσίαζα

το αντιμνημονιακό  δελτίο του Κόντρα

Channel.

Ότι δηλαδή, δεν θα εμφανιστεί η AR-

VATO GOVERNMENT SERVICES, η

εταιρεία γερμανικών συμφερόντων η

οποία σπεύδει για να «εξυπηρετήσει»

και πτωχευμένους Δήμους, όχι μόνο

στην Ευρώπη αλλά και σε πολλά ση-

μεία του πλανήτη. Μία εταιρεία του

ομίλου BERTRLSMANN η οποία έχει

στο χαρτοφυλάκιο και την RTL, πολύ

γνωστή για τις ραδιοτηλεοπτικές της

ενασχολήσεις. 

Ένα κλασικό παράδειγμα του πώς

κλείνονται κυβερνητικές δουλειές

από εταιρίες που έχουν στο όχημα

τους και πανίσχυρα μίντια».  

«Ελπίζω να μην κάνει, στην Ελλάδα, την εμφάνισή της 
η Γερμανικών συμφερόντων εταιρεία που ασχολείται 

με χρεωκοπημένους Δήμους»!

Δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 

των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” Τέρενς Κουίκ

«Eπιπτώσεις Μεσοπρόθεσμου 

στη δημόσια υγεία και 

το πόσιμο νερό της Αττικής»

ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Γιώργου Πάντζα

Σε διαθεσιμότητα 22 φύλακες από τους 29 που ήταν υπεύ-
θυνοι να επιτηρούν την περιοχή της Λίμνης Μαραθώνα

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Ε.Κ.Μ.

Γιώργος Πάντζας με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας «6 μέρες»

(Αρ. Φύλλου 07, σελ. 43) σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργη-

θεί στη λίμνη Μαραθώνα και με θέμα «Οι

επιπτώσεις του Μεσοπρόθεσμου στη

δημόσια υγεία και το πόσιμο νερό της

Αττικής».

Γράφει μεταξύ άλλων στην ερώτησή

του: Σύμφωνα με το δημοσίευμα  η λίμνη

Μαραθώνα βρίσκεται σε τραγική κατά-

σταση. Σε αυτή την τραγική κατάσταση

έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα πρό-

βλημα που αφορά στη διαθεσιμότητα 22

φυλάκων από τους 29 που ήταν υπεύθυνοι να επιτηρούν την πε-

ριοχή της τεχνητής Λίμνης. Η απομάκρυνση αυτή είχε ως αποτέ-

λεσμα οι εναπομείναντες 7 να παρακολουθούν έκταση συνολικού

μήκους 20 χιλιομέτρων. Ως εκ τούτου, σε κάθε βάρδια, για όλη

την έκταση είναι υπεύθυνοι μόλις 2 φύλακες.

Αποτέλεσμα της κατάστασης είναι ένα τεράστιο κενό ασφά-

λειας στη λεκάνη της τεχνητής λίμνης Μαραθώνα, καθώς

είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παρακολουθείται επαρκώς μια

έκταση 20 – δύσβατων σε πολλά σημεία – χιλιομέτρων που

περικλείει τις περιοχές του Αγ. Στεφάνου, του Καπανδριτίου,

των Αφιδνών, του Βαρνάβα και του Μαραθώνα από προσωπικό

που μειώθηκε κατά 60%.
E-mail: gpantzas@parliament.gr

Πολυτελείς κατοικίες εξαιρούνται 

του ειδικού τέλους ακινήτων
ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ. Σπύρου Λυκούδη

1,162 δις € έχασε η Ελλάδα

από πρόστιμα για τα 

αγροτικά προγράμματα!!!

Απάντηση της Κομισιόν στο Νίκο Χουντή

Απίστευτο κι αληθινό! Η Ελλάδα έχασε 1,162 δις € την

προηγούμενη πενταετία (2007-2012), από επιστροφές

κονδυλίων στην Ε.Έ., λόγω «κακής εφαρμογής» αγροτι-

κών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Ευρω-

παϊκή Ένωση. Το ποσό αυτό αποτελεί το 28% των

συνολικών ποσών που επιβλήθηκαν ως ποινές, στο σύ-

νολο των 27 χωρών μελών της Ε.Ε., για το ίδιο διάστημα!

Αυτά προκύπτουν από την απάντηση του αρμόδιου επί-

τροπου για θέματα Γεωργίας Dacian Ciolos, σε ερώτηση

του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή. Στην απάν-

τησή του, ο Ευρωπαίος επίτροπος απέστειλε δύο Πίνακες

με τα κονδύλια που επιστράφηκαν ανά κράτος μέλος την

τελευταία πενταετία, αλλά και αναλυτικά τα κονδύλια που

καλείται να επιστρέψει η χώρα μας, το ίδιο διάστημα! 

30.000 διακοπές ρεύματος το μήνα στην Ελλάδα!
απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 20/11/2012
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 33492
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοιχτού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορ-
ριμματοφόρων - αυτοκινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδηλάτων) του Δήμου
Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2013 – 31/12/2013.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:
Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών  εκτίθεται σε ανοιχτό  διαγωνι-
σμό με  σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα
χιλιάδες τριακόσια ενενήντα  ευρώ   (99.390,00 €)  
Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα  οχήματα (απορριμματοφόρα - αυ-
τοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατα-
κύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή  σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:
α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακή-
ρυξης.
β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί
της συνολικής δαπάνης.
γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η  του μηνός Δεκεμβρίου 2012 , ημέρα Τρίτη
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού  στο Δημοτικό Κατάστημα
(Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 11:00΄π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής προσφορών την 12:00’ π.μ. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνον-
ται στο Γραφείο Κίνησης  του Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08 π.μ. έως
2 μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-66.62.142 & 210-66.62.150
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη 21/11/2012                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 Αρ. πρωτ: 33655 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 30η Νοεμβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα
09:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «προμήθεια
κάδων, έτους 2012» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας εβδομήντα μία
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα  τριών  ευρώ και πενήντα  λεπτών
(71.893,50 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρα-
κας Τ_Κ: 153_44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-
γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι 3.595,00€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-
ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Β. Σκουρλής, Β. Παπαϊ-
ωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   21-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα,   21-11-2012
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955  - FAX : 2109657131                                                
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 93/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προ-
ϋπολογισμού 49.988,18 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκρι-
μένα 139 είδη προϊόντος.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  93/2012 και την με αρ. Πρωτ. 58531/7-
11-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 , κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 2.499,40 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 26-11-
2012 έως Τρίτη 4-12-2012 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΕΝΕΥΗ / ΑΘΗΝΑ (21 Νοεμβρίου 2012) - Ο Φρανσουά

Κρεπό*, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα των μεταναστών, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη

στην Ελλάδα από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου

2012. Η επίσκεψη αποτελεί μέρος της δωδεκάμηνης έρευ-

νάς του σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τον έχει ήδη οδηγήσει

στις Βρυξέλλες, την Τυνησία, την Τουρκία και την Ιταλία.

«Δεδομένης της στρατηγικής της θέσης στη Μεσόγειο και
έχοντας κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Τουρ-
κία, η Ελλάδα έχει γίνει ένα βασικό σημείο εισόδου για
πολλούς μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Φρ. Κρεπό.

Κατά τη διάρκεια της εννιαήμερης αποστολής του στην Ελ-

λάδα, ο εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα

συναντηθεί με μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη αρμό-

δια για τους συνοριακούς ελέγχους και τη μετανάστευση,

μετην αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα, διεθνείς ορ-

γανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, και με τους ίδι-

ους τους μετανάστες, προκειμένου να συζητήσουν το ζή-

τημα της σύνθετης διαχείρισης των ελληνικών συνόρων. Ο

απεσταλμένος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

του ΟΗΕ θα επισκεφθεί επίσης έναν αριθμό κέντρων κρά-

τησης μεταναστών.

Η επίσκεψη του Fr. Κρεπό στην Ελλάδα είναι η πέμπτη και τε-

λευταία φάση της έρευνάς του για τη διαχείριση των εξωτερι-

κών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ειδικός Εισηγητής

επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες τον Μάιο, την Τυνησία και την

Τουρκία τον Ιούνιο, και την Ιταλία τον Οκτώβριο.

Στο τέλος της αποστολής του, ο Φρ. Κρεπό  θα ανακοινώ-

σει τα αρχικά του συμπεράσματα σε συνέντευξη Τύπου,

στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00, στο ξενοδοχείο Divani

Palace Acropolis, στην Αθήνα (Παρθενώνος 19-25). 

Η έρευνα,  θα καταλήξει σε μια ειδική έκθεση που θα υπο-

βληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

τον Ιούνιο του 2013.
* Ο Καναδός Φρανσουά Κρεπό ορίστηκε τον Ιούνιο του 2011 και για μια πε-

ρίοδο τριών ετών, Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Με-

ταναστών. Ως ειδικός εισηγητής, είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε

κυβέρνηση ή οργανισμό, και υπηρετεί υπό την ατομική του ιδιότητα. Ο Φραν-

σουά Κρεπό είναι επίσης τακτικός καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανε-

πιστημίου McGill, του Μόντρεαλ. 

http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/index.htm

Μετανάστες και Μεσόγειος, Τελευταία στάση: Ελλάδα
Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ ολοκληρώνει την έρευνά του για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ημ/νια:  21-11-2011
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1863  
Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος
μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»
Προϋπολογισμός μελέτης: 57.126,72 €
ΦΠΑ   23 %: 13.139,15 €
Σύνολο: 70.265,87 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 05/12/2012
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως
ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν
προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισμού  χωρίς το ΦΠΑ 2.856,34 €, η οποία θα έχει ισχύ τουλά-
χιστον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και
η οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέ-
τευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος κα.
Δρούμπουλα) και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και
ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 30/11/2012, κα-
ταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
Αντωνίου Νικόλαος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ημ/νια:  21-11-2011
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1860  
Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσε-
ται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»
Προϋπολογισμός: 59.900,00€
ΦΠΑ   23 % : 13.777,00 €
Σύνολο: 73.677,00  €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
στις 04 / 12 / 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτρο-
πής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ-
νεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση τριών (3) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος έργου (Jcb) με δύο (2) χειριστές.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδή-
ποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την
προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορ-
φής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 2.995,00 € και η οποία απευ-
θύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρ-
μανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος, κα.
Δρούμπουλα), στις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 30 / 11 / 2012, κατα-
βάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ Αντωνίου Νικόλαος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ημ/νια:  21-11-2011
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1861  
Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσε-
ται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣ1
ΚΑΙ ΑΣ2 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»
Προϋπολογισμός μελέτης: 56.136,00 €
ΦΠΑ  23 %: 12.911,28 €    
Σύνολο: 69.047,28 €  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ. στις 03-12-2012,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ-
νεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Συγκεκριμένα για την υλοποίηση της υπηρεσίας απαιτείται η διάθεση δύο (2)
ατόμων και βεβαίωση συνεργασίας με διεθνή αναγνωρισμένο κατασκευαστικό
οίκο και αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοια ή αντίστοιχη υπηρεσία.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδή-
ποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την
προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορ-
φής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού βε-
βαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο (Εμποροβιομηχανικό ή ΤΕΕ), καθώς
και πιστοποιητικό από διεθνή και αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 2.806,80 € και η οποία θα
απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 22109 (αρμόδια υπάλληλος, κα. Ορ-
φανίδου), στις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή 30-11-
2012, καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ Αντωνίου Νικόλαος
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου.  Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

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

ράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα

υψούν, τιμή 200.000 €. ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ με αντί-

στοιχo διαμέρισμα στην πλατεία της Βούλας 

Τηλ. 210 8994.116.

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

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

δική για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαι-

ρίας, λόγω μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. 

Τηλ. 210 8994.116.

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

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456,  6978 028010

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

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

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

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

λεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super

Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).

Τηλ. 210 8994.116.

ZHTEITAI βρεφονηπιοκόμος ή παιδαγωγός για

τρίωρη ημερήσια απασχόληση σε σπίτι στη Βούλα.

Δελτίο παροχής υπηρεσιών απαραίτητο. 

Τηλ. 6973227343

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ φροντιστής με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚH-ΧΗΜΕΙΑ σε μαθη-

τές Γυμνασίου-Λυκείου και υποψηφίους, στις περιοχές

Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τιμές γνωριμίας.

Τηλ. 210-8957077, 6994201212           

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

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

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

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και

της ΑΘΗΝΑΣ, το γένος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που γεννή-

θηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ και κατοικεί στην Πορτογαλία και

η ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της   ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

το γένος ΑΔΑΜΗ, που γεννήθηκε στην ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ και

κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στην Πορτογαλία.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του   ΑΝΤΩΝΙΟΥ   και της ΜΑ-

ΡΙΑΣ, το γένος ΜΑΡΙΝΗ, που γεννήθηκε στα ΚΑΛΥΒΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ και η ΕΛΕΝΗ

ΔΡΟΥΜΠΑΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της   ΘΕΟΔΩΡΑΣ, το

γένος ΚΛΩΤΣΙΚΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα

Καλύβια.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΪΔΗΣ του   ΑΝΤΩΝΙΟΥ   και της ΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος TEMIΡΟΓΛΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ και κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ και η

ΖΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΝΑΤΑΛΙΑΣ, το

γένος ΟΥΣΤΑΜΠΑΜΠΑΕΒΑ, που γεννήθηκε στην ΤΑ-

ΣΚΕΝΔΗ και κατοικεί στο ΝΤΟΥΜΠΑΪ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στη Γλυφάδα.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

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

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ATE Παλ. Φώκαια διαμέρισμα προ-

σόψεως, ανεξάρτητο, υπερυψωμένο ισόγειο με 6 σκαλιά,

βεράντα, 1 υπνοδωμάτιο με αυτόνομη θέρμανση και ανε-

ξάρτητο γκαράζ. Τηλ. 6973 177 726.

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

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061 Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Ο  Δήμος  Παλλήνης αναπτύσσοντας   κοινή  δράση  με

την  κοινωφελή    M.K.O. «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πραγματοποιεί

εμβολιασμούς   παιδιών  ανασφάλιστων  Ελλήνων  και αλ-

λοδαπών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εφόσον   πληρούν  τα  απαραίτητα

κριτήρια  (ανασφάλιστοι)  μπορούν  να  απευθύνονται για

πληροφορίες  στα  εξής  τηλέφωνα: 210-6600821, 210-

6600822, 210-6600824  & 210-6668888.
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. . . γ ια την υγειά μας

Ανεστάλησαν οι πενταψήφιοι αριθμοί κλήσεων ραν-

τεβού υγείας, με παρέμβαση του νέου προέδρου του

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

(ΕΟΠΥΥ) Λ. Παπαγεωργόπουλου. Ο διοικητής του

ΕΟΠΥΥ ειδοποίησε τις εταιρείες στο εξώδικο επιση-

μαίνοντας ότι υπερέβησαν τα συμφωνηθέντα τονί-

ζοντας. «Επειδή το περιεχόμενο των τηλεοπτικών
διαφημίσεων των υπηρεσιών σας δεν αρκείται στην
ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού για την επωνυ-
μία σας, τον αριθμό κλήσης, τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες, τη χρέωση κλήσης και ό,τι άλλο χρειάζεται
για την σωστή ενημέρωση του κοινού, αλλά ξεπερνά
τις εύλογες ανάγκες ενημέρωσης των ασφαλισμέ-
νων - χρηστών υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ προ-
χωρώντας στη διακωμώδηση του διαφημιστικού

αντικειμένου και στην αδικαιολόγητα στρεβλωμένη
προβολή του Οργανισμού μας στο ευρύ κοινό, γεγο-
νός το οποίο έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη
αγανάκτηση, σας καλούμε εντός 24 ωρών από τη
λήψη της παρούσης αποσύρετε όλες αυτές τις δια-
φημίσεις που έχουν διαφορετικό περιεχόμενο από
αυτό που προβλέπεται στη σύμβαση και υπερβαίνει
το πνεύμα των παρεχομένων υπηρεσιών». 

Νέα  υπηρεσία για ραντεβού από το

Υπουργείο Υγείας ΔΩΡΕΑΝ

Επίσης ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα ξεκινή-

σει να λειτουργεί υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας,

με δωρεάν, τηλεφωνική κλήση για ραντεβού.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ!

Η φύση έχει προνοήσει, πολύ πριν τη φαρμακευτική, να δημι-

ουργήσει παυσίπονα, τα οποία ευτυχώς βρίσκονται σε αφθονία

και είναι... διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στην κουζίνα σας.

•  Ξύδι για την καούρα
Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα, λέει η γνω-

στή παροιμία, έτσι και το ξύδι από μηλίτη είναι η καλύτερη

και φυσικότερη ίαση για την καούρα. Βάλτε ένα κουταλάκι

της σούπας ξύδι μηλίτη σε ένα ποτήρι νερό και πιείτε το

σιγά σιγά. Το ξύδι από μηλίτη περιέχει αλκαλοποιητές, οι

οποίοι είναι απαραίτητοι για τον άνθρωπο, ειδικά λόγω των

οξέων που περιέχει η σύγχρονη διατροφή.

•  Σκόρδο για την αρθρίτιδα
Από την αρχαιότητα, το σκόρδο έπαιζε σημαντικό ρόλο

στον τομέα των …παυσίπονων. Έτσι και σήμερα, ακολου-

θώντας την πανάρχαια τακτική, ψιλοκόψτε μία σκελίδα

σκόρδο και μαζί με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ζε-

στάνετέ το. Απλώστε το στις αρθρώσεις που πονούν και θα

αισθανθείτε μία τρομερή ανακούφιση. Επιπλέον, το σκόρδο

ενδείκνυται και για τον πονόδοντο: τρεις σκελίδες σκόρδο

και μία πρέζα αλάτι, χτυπημένα μαζί, είναι ιδανικά όταν τα

απλώσετε στο δόντι σας που πονάει.

•  Μούρα για την κύστη
Έρευνες έχουν δείξει ότι μία μερίδα μούρα μπορούν να μει-

ώσουν έως και 60% τον πόνο από λοιμώξεις του ουροποι-

ητικού συστήματος. 

Το μυστικό όπλο είναι τα αντιοξειδωτικά συστατικά, τα

οποία «σκοτώνουν» τις ελεύθερες ρίζες που ερεθίζουν το

βλεννογόνο του πεπτικού συστήματος. Η κατανάλωση μού-

ρων είναι μοναδική σπιτική θεραπεία και για το πεπτικό

έλκος, τη δυσπεψία και τις λοιμώξεις της ουροδόχου κύ-

στης.

•  Σταφύλια για τη μέση
Μελέτη του Πανεπιστήμιου του Οχάιο έδειξε ότι εάν κατα-

ναλώνετε μία μερίδα σταφύλια καθημερινά απαλλάσσεστε

από τους πόνους της πλάτης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα

σταφύλια περιέχουν θρεπτικά συστατικά, τα οποία αυξά-

νουν την κυκλοφορία του αίματος, ειδικά στην περιοχή της

μέσης, και αυτό με τη σειρά του ανακουφίζει από τον πόνο.

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit

Η 5η Ετήσια Προληπτική Δράση για την Ηλικιακή Εκφύλιση

της Ωχράς Κηλίδας και την Υγεία των Ματιών ολοκληρώ-

θηκε την 5-11-2012 στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου. 

Η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα  ήταν μαζική και

έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι συμμετέχοντες με

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

Συνολικά ελέγχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στον αυτοέλεγχο

310 άτομα. Όσοι προσήλθαν ενημερώθηκαν για την υγεία

των ματιών από ομάδα ιατρών και νοσηλευτών. 

Ελεγχθήκαν με βυθοσκόπηση 153 συμμετέχοντες,  στους

οποίους ανιχνεύθηκαν παθολογικά ευρήματα από τη βυθο-

σκόπηση ήταν συνολικά 30 στους οποίους δόθηκαν αναλυ-

τικές οδηγίες για περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία. 

Η δράση αξιολογήθηκε ανώνυμα από 105 συμμετέχοντες

μέσω ειδικού ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα πρώτα απο-

τελέσματα της αξιολόγησης τόσο η επιλογή του χώρου και

του χρόνου διεξαγωγής της δράσης ήταν ιδιαίτερα ικανοποι-

ητική. Ιδιαίτερα αποτελεσματική κρίθηκε η δράση αναφορικά

με την ποιότητα της πληροφόρησης και του ελέγχου καθώς

και των υπηρεσιών υγείας που παρείχε. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Κρατική Οφθαλμολογική

Κλινική, το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του Γ.Ν.Α

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», το Κέντρου Υγείας Μαρκόπουλου με τη

συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Μαρκόπουλου. 

Η συμβολή τόσο του Δήμου Μαρκόπουλου και ιδιαίτερα της

Αντιδημάρχου κας Κιμπιζή Μαρίας όσο και του Κέντρου

Υγείας Μαρκόπουλου και ιδιαίτερα του Δντή κ. Σερλεμέ

Σπυρίδωνα και της Προϊσταμένης κας Ρίζου Αρετής ήταν

εξαιρετικά σημαντική για την υλοποίηση, αποτελεσματικό-

τητα και επιτυχία του προγράμματος. Μετά από μαζικό αί-

τημα των συμμετεχόντων στη δράση διερευνάται η

επανάληψη του προγράμματος στο μέλλον για τους πολί-

τες του Δήμου Μαρκόπουλου.

Η υπεύθυνη της δράσης

Θανασά Γεωργία
Υπ. Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας

Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Προληπτική δράση για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας 

και Αγωγής Υγείας  των Ματιών του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, συμμετέχει

στο Πρόγραμμα Δράσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουρ-

γικού Κέντρου  και πραγματοποιεί πρόγραμμα  δωρεάν

πρόβλεψης κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων στο Δη-

μαρχείο Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, Βούλα) στις 28, 29 και

30 Νοεμβρίου 2012 από τις 09:00 έως τις 14:00.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, έχει ξεκινήσει

αυτές τις εξετάσεις από το Σεπτέμβριο (στο πλαίσιο εορ-

τασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς 29.2).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα για

δωρεάν λήψη δημογραφικών στοιχείων, μέτρηση της αρ-

τηριακής πίεσης και της χοληστερόλης καθώς και κατα-

γραφή των καπνιστικών συνηθειών. Οι συμμετέχοντες θα

λαμβάνουν ενημερωτικά φυλλάδια για την υπέρταση, την

χοληστερόλη και οδηγίες διατροφής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες κάτω των 65

ετών, μη πάσχοντες.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε

στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Αγίου Ιωάννου 1,

Τηλέφωνο: 2132020119, 2132019941 fax: 210-8950421,

e-mail: dnikolaou@vvv.gov.gr, Πληροφορίες: Αδαμαντία Νι-

κολάου, Νανά Καραγιάν)

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ… 

Δωρεάν πρόβλεψη κινδύνου 

καρδιαγγειακών παθήσεων
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Νέα πρωτιά για το Ν.Α.Ο.Β.!
Η ομάδα των μικρών αθλητών, του Ναυτικού Ομίλου Βούλας, συνέχισε τις πολύ καλές της

εμφανίσεις και στον αγώνα του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ελληνικού «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»

Ν.Α.Ο.ΕΛ.  που διεξήχθη στις 17 και 18 Νοεμβρίου στον Άγιο Κοσμά.

Εκεί, ο Τέλης Αθανασόπουλος κατέλαβε την 1η θέση στη γενική κατάταξη μεταξύ 93

αθλητών και η Χρύσα Μαρίνου τη 2η θέση στην κατηγορία των κορασίδων!

Η ομάδα του Ν.Α.Ο.Β. έλαβε μέρος στον αγώνα με 15 σκάφη ΟPTIMIST και 3 σκάφη τύπου

LASER.  Παρά τον μέτριο και με πολλές μεταβολές βόριο άνεμο όλοι οι μικροί ιστιοπλόοι

του ΝΑΟΒ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στις 7 ιστιοδρομίες που πραγματοποι-

ήθηκαν.

Ο Δήμος Παλλήνης και η

Κοινωφελής Επιχείρηση κα-

ταβάλλουν μεγάλη προσπά-

θεια για την εύρυθμη

λειτουργία των εγκαταστά-

σεων των αθλητικών και πο-

λιτιστικών προγραμμάτων,

(8 αθλητικά και 4 πολιτι-

στικά κέντρα τα οποία φιλο-

ξενούν πέρα από τα

προγράμματα, τις δραστη-

ριότητες των συλλόγων και

των σωματείων της περιο-

χής). Αυτό, σε μία εποχή

όπου οι ανατιμήσεις του πε-

τρελαίου θέρμανσης και η

αύξηση των λειτουργικών

δαπανών, σε συνάρτηση με

τους περιορισμούς στην

χρηματοδότηση και τις

προσλήψεις προσωπικού

αποτελούν τεράστια πρό-

κληση. 

Άλλωστε όπως είναι γνω-

στό, αρκετοί δήμοι έχουν

ήδη προχωρήσει στο κλεί-

σιμο εγκαταστάσεων και ει-

δικά κολυμβητηρίων λόγω

των δυσβάσταχτων αυξημέ-

νων δαπανών.

Παρά τις δυσκολίες και σε

πείσμα των καιρών, ο Δήμος

Παλλήνης συνεχίζει να κα-

ταβάλλει προσπάθειες προ-

κειμένου ο Πολιτισμός και ο

Αθλητισμός να συνεχίσουν

να υπάρχουν στην καθημε-

ρινότητα των κατοίκων της

πόλης ως βάλσαμο ψυχής.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο

Δήμος στέκεται στο πλευρό

των οικογενειών που αντι-

μετωπίζουν σοβαρές οικο-

νομικές δυσκολίες,

προχωρώντας στην απαλ-

λαγή από τα δίδακτρα όπου

αυτό κρίνεται αναγκαίο

έτσι ώστε τα παιδιά των οι-

κογενειών αυτών να μη στε-

ρηθούν τη χαρά της

συμμετοχής σε δημιουργι-

κές εξωσχολικές δραστη-

ριότητες. 

Ενδεικτικά, μόνο στους

μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώ-

βριο της σεζόν 2012-2013,

το σύνολο των απαλλαγών

ανήλθε σε 42 οικογένειες

σε αντίθεση με τις 16 της

αντίστοιχης περσινής πε-

ριόδου παρουσιάζοντας αύ-

ξηση της τάξης του 150%

σε σχέση με την προηγού-

μενη χρονιά. 

Πέρα από τις έκτακτες

απαλλαγές, συνεχίζεται η

εφαρμογή της πάγιας εκ-

πτωτικής πολιτικής της

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. που αφορά

σε οικογενειακά πακέτα, τη

δωρεάν συμμετοχή των

μελών ΚΑΠΗ και ΑΜΕΑ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ACCESS GROUP-ΒΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» 

(Αρ ΜΑΕ 61223/04/Β/06/156)
σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο υπογράφων την παρούσα πρόσκληση Αριστοτέλης Βάος του Μίλτου κάτοικος Φιλοθέης οδός
Ρέας αρ 12, με την ιδιότητα του μετόχου της παραπάνω αναφερομένης ανώνυμης εταιρίας, εις
εκτέλεση του διατακτικού των υπ’ αριθμ. 7663/2012 και 8210/2012 αποφάσεων του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΟΣΚΑΛΩ τους μετόχους της Εται-
ρίας σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της
εταιρίας. Η ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνεδριάσει στις 17/12/2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 7.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Παιανία  στην οδό Παπαγ-
γελάκη 1 και Δάβαρη.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7663/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών θέματα
ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων θα είναι τα παρακάτω: 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2 -Τροποποίηση του άρθρου 19 που έχει τίτλο Αμοιβές Συμβούλου και του άρθρου 36 με τον
τίτλο Διάθεσις καθαρών κερδών.
3 - Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά του Λεωνίδα Βάου ως Προέδρου του ΔΣ για
την αποκατάσταση της ζημίας που προξένησε στην εταιρία ως μέλος του ΔΣ και διορισμός ει-
δικού εκπροσώπου για την διεξαγωγή της δίκης για λογαριασμό της εταιρίας σύμφωνα με το
άρθρο 22β του ΚΝ 2190/20.
4- Ενημέρωση για την εταιρική δραστηριότητα, έλεγχος ταμείου της εταιρίας και τραπεζικών λο-
γαριασμών και για την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας προς το Δημόσιο και τους ασφα-
λιστικούς οργανισμούς και διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 και
μεταγενέστερα.
Σύμφωνα με την υπ αριθ 8210/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών θέματα
ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων θα είναι τα παρακάτω:
1. - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, Ισολογισμού,
Λογ/μού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών διαχειριστικής χρήσεως 01/01/10
- 31/12/2010 μετά του Προσαρτήματος της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2-Απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την
χρήση 01/01/10 - 31/12/2010.
3-Διανομή καθαρών κερδών χρήσεως 2010 καθώς και παρελθουσών χρήσεων.
4-Παροχή πληροφοριών για την σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του ΔΣ ή μετόχους
της εταιρίας και για την άσκηση ανταγωνιστικών πράξεων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή μετόχους της εταιρίας.
5-Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εργασιών και την δραστηριότητα της εταιρίας καθώς
και για την σύναψη τυχόν διαρκών ή μακροχρόνιων συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους ή με
μέλη του ΔΣ της εταιρίας ή με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους.
6-Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της εταιρίας για τα πεπραγμένα
και τα αποτελέσματα των χρήσεων διαχειριστικών ετών 2009 και 2010 και μέχρι το 2011 και
επιλογή ελεγκτού ή ελεγκτικής εταιρίας για την διενέργειά του.
7 - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8 -Τροποποίηση του άρθρου 19 που έχει τίτλο Αμοιβές Συμβούλου και του άρθρου 36 με τον
τίτλο Διάθεσις καθαρών κερδών.
9 -Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά του Λεωνίδα Βάου ως Προέδρου του ΔΣ για
την αποκατάσταση τυχόν  ζημίας που προξένησε στην εταιρία ως μέλος του ΔΣ και διορισμός
ειδικού εκπροσώπου για την διεξαγωγή της δίκης για λογαριασμό της εταιρείας σύμφωνα με το
άρθρο 22β του ΚΝ 2190/20.
10-Ενημέρωση για την εταιρική δραστηριότητα, έλεγχος ταμείου της εταιρίας και τραπεζικών
λογαριασμών και για την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο και τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς και διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 και με-
ταγενέστερα.
Η παρουσα πρόσκληση καταρτίστηκε και δημοσιεύεται όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει
μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων. 
Καλούνται οι κκ μέτοχοι για την συμμετοχή τους στην έκτακτη γενική συνελευση και για την συ-
ζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της κάθε ημερήσιας διάταξης και την ληψη αποφάσεως επ αυτών. 
Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να κατα-
θέσουν νόμιμα τις μετοχές τους και να αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα.
Κατά τα λοιπά οι κκ μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της συγκαλου-
μένης με τη παρούσα ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ασκήσουν εγκαίρως και όπως
ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν τα δικαιώματά τους.

Αθήνα,  23-11-2012
Ο προσκαλών μέτοχος

Αριστοτέλης Βάος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ- 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, προσκαλεί όλα τα μέλη να
λάβουν μέρος στις εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης του σωματείου,
που θα γίνει την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012,  και ώρα 18.00 στα γραφεία του
σωματείου επί της οδού Βασ.παύλου 89-91 Βούλα με θέμα της Ημερησίας Διά-
ταξης το ακόλουθο:
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΩΝ-ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας, η
Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 18.00, στον ίδιο
τόπο ως ανωτέρω αναφέρεται, με το ίδιο θέμα  ημερησίας διάταξης. Δικαίωμα
ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Τα μέλη τα οποία, σύμφωνα με τον πίνακα μελών που συνέταξε η Γεν.Γραμματέας του σωμα-
τείου, έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα ακόλουθα: ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΛΛΑΡΙΑ,  ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ ΘΕ-
ΟΦΑΝΗΣ,  ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,  ΜΕΞΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΞΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΠΑΔΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΔΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΑΔΟΛΑ ΡΟΥΣΑ, ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΚΑ, ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΕΞΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΜΕΞΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΛΙΛΙΑΝ, ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΣΑΜΠΑ-
ΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΠΑΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑ-
ΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Για το Δ.Σ.

Αποστολή διπλών 

λογαριασμών ύδρευσης 

στο Κορωπί

Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Κρωπίας, που είναι και

υπεύθυνη για την εκτύπωση και την αποστολή τον λογα-

ριασμών ύδρευσης ανακοινώνει:

Λόγο επανειλημμένων διακοπών – πτώσεων τάσης ρεύ-

ματος στη περιοχή του Δήμου Κρωπίας παρατηρήθηκε η

παραγωγή διπλών εντύπων από τα μηχανογραφικά συ-

στήματα του Δήμου μας σε ένα ποσοστό των δημοτών

μας.

Η διαλογή και απομάκρυνση των διπλών εντύπων ήταν

αδύνατη λόγω του όγκου και της αυτοματοποιημένης δια-

δικασίας παραγωγής των εντύπων.

Εάν κάποιος έχει λάβει δυο φορές τον ίδιο λογαριασμό

παρακαλούμε να τον αγνοήσει.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιος πληρώσει και

τους δύο λογαριασμούς η υπηρεσία έχει μεριμνήσει στην

αντιστοίχηση κωδικών και ποσών και θα γίνει συμψηφι-

σμός στον επόμενό του λογαριασμό.

Α’ ΕΣΠΑΑΑ Ανδρών: Αποτελέσματα!

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής!

Γ.Σ Απόλλων Σμύρνης-Α.Ε Αμπελοκήπων 3-0, ΑΠΣ Πήγα-

σος-Α.Ε Αθήνα Μαγκουφάνας (Κυριακή, 17.30), ΕΑΟ Σπά-

των-Α.Ο.Ν Βύρωνος 0-3, Σ.Φ.Α Μελισσίων "Ο

Φοίβος"-Ένωση Γαλατσίου 3-0

Γ’ ΕΣΠΑΑΑ Γυναικών: Η 4η αγωνιστική!
Τα αποτελέσματα στους δύο ομίλους!

1ος όμιλος: Γ.Σ Απόλλων Σμύρνης-Άγιος Στέφανος  3-2,

Δ.Α.Σ Ζεφυρίου-Γ.Σ Εθνικός 1-3, Α.Ο. Θρακομακεδόνων-

Α.Ε Αχιλλεύς 1-3

2ος όμιλος: Γ.Α.Σ Χολαργού-Γ.Σ Γλυκών Νερών 1-3, Δάφνη

Αγίου Δημητρίου-ΑΕΣΑΦ Κούρος 3-0, ΕΑΟ Σπάτων-Κολλέ-

γιο Ντερή 1-3, Ρεπό: ΜΕΣ Μαραθώνος.

Αύξηση συμμετοχών στα Αθλητικά και Πολιτιστικά

Προγράμματα του Δήμου Παλλήνης
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ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Διεύθυνση Αλιείας της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτι-

κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι με Απόφαση

του Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η διεξαγωγή του Δια-

συλλογικού Αγώνα Αλιείας από ακτή  με καλάμι και μηχανι-

σμό που διοργανώνει ο Α.Σ. ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ με την Έγκριση της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλη-

τικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ). 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ από ώρα

06,30’ έως 13,30’ στην παραλία Ωρωπού, θέση Φάρος (Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής).  

Τα αλιεύματα θα απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον

μετά την καταμέτρησή τους.  

Διασυλλογικοί Αγώνας Αλιείας 

από ακτή  με καλάμι

ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΣΤΗΝ HΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 8.30μ.μ.

Η Ηλιούπολη  θα  είναι ο επόμενος ποδηλατικός προορισμός

των ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ για την Παρασκευή  30 Νοεμ-

βρίου, 8.30μ.μ. Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει, όπως κάθε φορά

στις 8.30 το βράδυ, από τη Βούλα  (Αφετηρία  Τραμ) και θα

ακολουθήσουν τη διαδρομή Παραλιακή Λεωφ.- Πρ. Πέτρου-

Βουλιαγμένης- Σοφ. Βενιζέλου και θα τερματίσει στην  Ηρώων

Πολυτεχνείου, όπου και το «Συνεργείο»

Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με φίλους του

ελεύθερου κοινωνικού χώρου και θα επιστρέψουν στην

αφετηρία του  Τραμ Βούλας από την ίδια διαδρομή. Το

σύνολο της ποδηλασίας είναι 2 ώρες χωρίς τη στάση.

Παρακαλούνται οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια αν-

ταλλακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδή-

ποτε φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο.

Πληροφορίες   Τάσος Σταματιάδης  6980231455                         

Αρης Μαλανδράκης 2109659729.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑ 16.11.2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 60270
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ
Λ. Βασ. Κων/νου 25, 16672
Πληροφορίες: Ι. Λαλλάς, 213 2030.428, Fax 213 2030.439
e-mail ilallas@www.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, διακηρύττει ότι: 
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδιτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου «Ανα-
κατασκευή γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (μπάσκετ, βόλλεϋ
κλπ.)», με προϋπολογισμό 72.150,93 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25), στη Βάρη Α’ όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγ-
ματοοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερό-
μενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Εργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ης
τάξης για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
ανανγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την
τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μη-
τρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης και υπόκειται στις κρατήσεις που ρποβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιαλμβανομένης της κράτησης 5%, του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-Β-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.175,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στον φορέα κατασκευής είτε
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Οπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 42.160.66€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 7.281,90 €, γενικά
έξοδα & εργολαβικό όφελος 7.405,32 € και ΦΠΑ 23% 13.491,64 €.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνον-
ται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη μελέτη σε εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 29 παράγρ. 6 του Ν.3669/2008, για
διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα
των διαγωνιζομένων.
Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ. του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
Λ. Βασ. Κων/νου 25 στη Βάρη (Α’ όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
213 2030.428, FAX επικοινωνίας 213 2030.439, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμη-
μένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι
μέχρι και Πέμπτη, 29/11/2012, από 09.00 μέχρι 13.00

Βάρης 16.11.2012
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΣΠΑΤΩΝ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΩΡΩΠΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ ΚΟΡΩΠΙ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΓΕΡΑΚΑ

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΜΑΡΚΟ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΥΒΙΑ

ΒΑΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

Γ.ΡΑΦΙΑΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΔΗΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΝΙΔΙ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ-ΡΑΜΝΟΥΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

GALAXY ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΑΥΛΩΝΑΣ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ-ΑΓΣΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ-ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 

ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΛ6-ΠΒ3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί   22/11/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 25410

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Βασ . Κωνσταντίνου 47, 194 00 Κορωπί

Φαξ : 2106624963 Πληροφορίες : Μωραΐτη Κ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κα-

τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες

και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια Η-Υ, εκτυπωτών, αναλωσίμων και

ανταλλακτικών μηχανογράφησης».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 39.020,00 Ευρώ

πλέον ΦΠΑ 23%.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το τμήμα 1, για το τμήμα 2 ή και για τα

δύο τμήματα αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ.

στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294 εσωτ. 163.

Ο Δήμαρχος Δημήτριος   Ν.  Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 20.11.2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1564

ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλατεία Ελευθερίας, 153 51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Γελαδάρη Δ., τηλ. 210 6604.633, Fax 210 6604.633

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης

Ο Πρόεδρος του Διοικηιτκού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής

Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης διακηρύσσει επανα-

ληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

προμήθεια “πετρελαίου θέρμανσης” για τις ανάγκες του ανωτέρω νομικού

προσώπου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσ-

διορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο

φορέα, όπως ισχύει κ΄θα εφορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προ-

ϋπολογισμού 105.565,40€ πλέον Φ.Π.Α.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει την 18/12/2012 και ώρα 10.30π.μ.

(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο

Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης, στην οδό Ιθάκης 12 στο Γέρακα, ενώ-

πιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογι-

σμού και ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενεννήντα δύο

€ και είκοσι επτά λεπτών (6.492,27€), κατατεθειμένη με εγγυητική επι-

στολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Νομικού Προ-

σώπου στο Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης, στην οδό Ιθάκης 12 στο

Γέρακα, στο τηλέφωνο 210 6604.633 (τηλ. και FAX) 210 6604711 και

2106604600 (τηλεφωνικό κέντρο).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αβαρκιώτης Φώτιος

Πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων  Α', Β', Γ' Κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ
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“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωτοστάτησε

στη διαφθορά αυτής της χώρας», δήλωσε

ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος, πρώην

δήμαρχος Λαυρίου, πρ. Αντινομάρχης και

νομ. σύμβουλος και ήδη αρχηγός μει-

οψηφίας του Δήμου Λαυρεωτικής, σε συ-

νέντευξη Τύπου που έδωσε την

περασμένη Τρίτη 20 Νοεμβρίου στο Λαύ-

ριο.

Αντικείμενο της συνέντευξης, η κακή δια-

χείριση του πρ. δημάρχου Δημ. Λουκά,

την περίοδο 2007 - 2010, τον οποίο ο Στ.

Παπασταυρόπουλος κατήγγειλε ευθεώς

για σωρεία σκανδάλων, τα οποία τεκμη-

ρίωσε με 15 ογκώδεις φακέλλους απο-

δεικτικών στοιχείων, διένειμε στους

εκπροσώπους του Τύπου.

Οι καταγγελίες του Στ. Παπασταυρόπου-

λου επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις του πρ.

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,

Λέανδρου Ρακιντζή, ότι «ένας από τους
πυλώνες της διαφθοράς στη χώρα μας
μαζί με τις εφορίες και τις πολεοδομίες,
είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η περίοδος αυτή, του Δ. Λουκά  (2007-

2010), είπε ο Στ. Παπασταυρόπουλος

αποδεικνύει περίτρανα ότι η Τ.Α. πρωτο-

στάτησε στη διαφθορά σ’ αυτή τη χώρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μας έφερε

τον πεζόδρομο του Λαυρίου· την ψαρα-

γορά, όπως την λένε. Είπε χαρακτηρι-

στικά:

«Αυτό το μαγαζί, που ανήκει στον πεζό-

δρομο της πόλης, που είναι υπέροχος και

το καλοκαίρι μαζεύει χιλιάδες κατοίκους,

και το μαγαζί λέγεται  “Πεζόδρομος”,

αλλά δεν νομιμοποιείται. Διότι δεν υπάρ-

χουν καθόλου αποφάσεις από τα αρμόδια

όργανα, ούτε Δημαρχιακής, ούτε οικονο-

μικής, ούτε τιμολόγια· ούτε καν μελέτες.

Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα οι εργασίες

εγίνονταν τη νύχτα, γιατί δούλευαν πάρα

πολύ με μαύρο χρήμα.

Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό,

αλλά είναι όλο παράνομο· τον χαιρόμα-

στε και τον ευχαριστιόμαστε αλλά δεν

γνωρίζουμε αν πληρώσαμε τη μαρίδα για

...μπαρμπουνάκι.

Η συνέντευξη που κάνω, δήλωσε ο Στ.

Παπασταυρόπουλος, δεν έχει προσωπικά

κίνητρα· «εγώ δεν θέλω να τιμωρηθεί κα-
νείς. Εχω διατελέσει δήμαρχος, δημόσιο
πρόσωπο και δεν είναι ωραίο να σε σέρ-
νουν οι διάφοροι πταισματοδίκες και να
δίνεις αναφορές, αλλά έχω ορκιστεί και
σαν αρχή μου είχα πάντοτε την υπερά-
σπιση του δημόσιου συμφέροντος και την

προάσπιση των συμφερόντων της τοπι-
κής κοινωνίας και με βάση αυτό λει-
τουργώ.
Τα δίνω αυτά στη δημοσιότητα για να
ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Γιατί δεν τους
θεωρώ απλά κλέφτες, τους θεωρώ διε-
φθαρμένους· είναι πολύ πιο σοβαρό.
Κλέφτης είναι αυτός που θα μπει μέσα
στο μαγαζί, δεν θα δει κανέναν και θα
πάρει μια φρατζόλα ψωμί, ένα πορτοφόλι
και θα φύγει.
Ο διεφθαρμένος είναι αυτός που κάθεται
σπίτι του και στήνει μια μηχανή για πα-
ράνομο χρήμα.
Για μένα η διαφθορά δεν είναι θέμα δια-

δικασίας, αλλά κουλτούρας...

Αυτό πρέπει να το χτυπήσουμε σαν
χώρα. Ξεχείλισε πία το ποτήρι, η χώρα
έφτασε στο απροχώρητο, δεν έχει άλλα
περιθώρια».
Δήλωσε δε ότι τα στοιχεία, προτού κοι-

νοποιηθούν στον Τύπο, τα κατέθεσε επι-

σήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα υπό διερεύνηση σκάνδαλα που κατήγ-

γειλε ο ο Στ. Παπασταυρόπουλος,  συνο-

πτικά αφορούν μεταξύ άλλων:

― τη συμφωνία με την “euroterra” (έχουμε

ασχοληθεί αρκετά στην Εβδόμη)

― τη σύμβαση με την εταιρία “Kaperoni”

― την πώληση μετοχών της “Olympic Ma-

rine”

― Ανανέωση μίσθωσης σε ιδιώτη τμήμα-

τος της παραλίας.

― κατασκευή κτιρίου Συλλόγου Ποντίων

― Εισπράξεις, προμήθειες, ανεπίδεκτα

τιμολόγια, άφαντες επιταγές, τον κα-

ταναλωτικό συνεταιρισμό, ψεκα-

σμούς, περιφράξεις κλπ.

Το πλήθος των καταγγελιών και ο όγκος

των σχετικών στοιχείων, σε συνάρτηση

με την απαραίτητη διασταύρωση και διε-

ρεύνηση, δεν μας επιτρέπουν να τα πα-

ρουσιάσουμε αναλυτικά σ’ ένα τεύχος, γι’

αυτό και θα παρουσιαστούν τμηματικά

από το προσεχές κιόλας φύλλο.

Από τον εκπρόσωπο της εφημερίδας μας

έγινε η επισήμανση προς τον Στ. Παπα-

σταυρόπουλο, ότι τα στοιχεία αυτά πρέ-

πει να πάρουν την οδό της δικαστικής

έρευνας, για να πάρει την απάντηση ότι

αυτό είναι καθήκον του Δημάρχου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διασπά-

θισης του χρήματος, είναι αυτό που επε-

σήμανε ο ο Στ. Παπασταυρόπουλος, ότι

ο Δ. Λουκάς ξεκίνησε με ταμειακό πρό-

σημο ένα εκατομμύριο ευρώ, όταν ανέ-

λαβε τη Δημοτική Αρχή το 2007. 

Η έκθεση των ορκωτών λογιστών για το

2010, λέει ότι χρωστάει 3.300.000 ευρώ

και ότι υπάρχουν πολίτες που έχουν

κάνει αγωγή στο Δήμο, επίσημα κατατε-

θειμένη που  ζητούν 19 εκατομμύρια

ευρώ.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι στην εποχή που

ζούμε, όπου ο ελληνικός λαός στενάζει

και η Ελλάδα κινδυνεύει, δεν δικαιούται

κανείς να ολιγωρεί και να επιμένει στις

παλιές νοοτροπίες των ανοχών, των συμ-

ψηφισμών, των κάθε λογής υπολογισμών.

Οι 3000 αυτόχειρες απελπισίας και αη-

δίας, οι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, τα

200.000 λουκέτα, οι παραπαίοντες επαγ-

γελματίες και μικρο-επιχειρηματίες απαι-

τούν δικαιοσύνη. 

Απαιτούν να πληρώσουν οι υπαίτιοι· μι-

κροί και μεγάλοι. Μόλις τέσσερις ημέρες

πριν, την ώρα που έκανε τις καταγγελίες

του ο Στ. Παπασταυρόπουλος, ο πρώην

πανίσχυρος πρωθυπουργός της Κροατίας

(2003-2009), Ιβο Σάναντερ καταδικά-

στηκε σε κάθειρξη δέκα ετών για παθη-

τική δωροδοκία...

Επειται λοιπόν συνέχεια
Αννα Μπουζιάνη

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωτοπόρος στη διαφθορά

Σκανδαλώδης  η θητεία του Δημ. Λουκά στο Λαύριο

O Σταύρος Παπασταυρόπουλος καταγγέλει


