
Τελειότατη κοινωνία ονομάζω

αυτήν, όπου έχει καταργηθεί η ιδιο-

κτησία, έχουν εκλείψει οι προσωπι-

κές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί

οι έριδες και οι φιλονικίες. Είναι η

κοινωνία όπου όλα είναι κοινά. 
Μ. Βασιλείου, Ασκητικές Διατάξεις

Aκολουθώντας την πάγια τακτική της εφημερίδας

μας, να διαβάζουμε δηλαδή και να σχολιάζουμε

αξιοπρόσεκτα κείμενα που λαμβάνουμε συχνά -

ποτέ λογοκρίνοντας το περιεχόμενο - κάναμε το

ίδιο και με το κείμενο του Δρ. Νίκου Γιαννή, παλιού

γνώριμου της “7ης”.

Οταν τελειώσαμε την ανάγνωση, ο

ακραιφνής “δεξιός” της ομήγυρης απε-

φάνθη: “Αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ”!
Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ούτε της

ΔΗΜ.ΑΡ. της κας Ρεπούση και

άλλων. Είναι στέλεχος της Ν.Δ. και

δυο φορές πολιτευτής της στην Πε-

ριφέρεια Αττικής. 

(κοίτα το άρθρο του για την “Ομο-
σπονδιακή Ευρώπη” στη σελ. 11).

Από τον εμφύλιο μέχρι και τη μεταπολίτευση, οι

συντηρητικοί “δεξιοί” και κάποιοι ευκαιριακοί (δω-

σίλογοι κλπ.) προέτασσαν τον τίτλο του “εθνικιστή”

υπερτονίζοντας την ιδιότητα της “εθνικοφροσύνης”

έναντι του πλήθους των αντιστασιακών πατριωτών,

“αριστερών” που τους προσέδιδαν την ιδιότητα του

“μιάσματος”, κατά την επίσημη έκφραση, εμπλουτι-

σμένη από πολλά άλλα αντεθνικά επίθετα.

Ολως παραδόξως (;) το μεγαλύτερο μέρος αυτών

των “εθνικοφρόνων” - που δεν φρονούσαν και τόσο

τα “εθνικά ιδεώδη”, μεταλλάχτηκαν σε “φεντεραλι-

στές Ευρωπαίοι”, καταγόμενοι(!) από την επαρχία ή

state “Ελλάδα”! (“πρώτα Ευρωπαίοι, μετά Ελληνες”).

Τί είναι όμως ο φεντεραλισμός; Το αναλύει εισα-

γωγικά στο άρθρο του ο Δρ. Γιαννής λεξικογραφικά

και εξωραϊστικά, ως εκούσια ενότητα με “αμοιβαία
στήριξη και αλληλεγγύη”! Ποια “αμοιβαία” και ποια

“αλληλεγγύη”. Οταν μας βάζει η Γερμανία - τώρα

3,5% τόκο κι αυτή δανείζεται με 0,75%; Αυτό, για

τοκογλυφία αισχίστου είδους μου μοιάζει, με

“μαύρη αγορά” κεφαλαίων.            Συνέχεια στη σελ. 2

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ
Φεντεραλισμός και λυκοφιλία

Απάντηση σε άρθρο του Δρ. Ν. Γιαννή

του Κώστα
Βενετσάνου

Κολυμβητήριο στο
Μαρκόπουλο Σελίδα 23 

Αλλάζουν τα καταστατικά 
Αλιευτικών Συλλόγων Σελίδα 17 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

Εικόνα διάλυσης
στο Λιμεναρχείο Ραφήνας

Σελίδα 17

O χρυσός Ολυμπιονίκης

Δ. Ταμπάκος στο ΚΔΑΠ

Σελίδα 23

Στους “μαύρους” καιρούς που ζούμε, τα κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης που οργανώνονται από
απλούς πολίτες, από ομάδες και Δήμους  είναι μία μικρή ανακούφιση στους ανθρώπους που υπο-

φέρουν από την ανεργία και την φτώχεια. Σελίδα 3, 6, 12,13

Σελίδα 15

Κοινωνικά δίκτυα
αλληλεγγύης
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Συνέχεια από την σελ.1 

Κι ακόμα ποια “αμοιβαία αλληλεγγύη” όταν απαιτεί

από εμάς και πετυχαίνει για να μας δανείσει εκβια-

στικά, γιατί βρίσκει πρόθυμους ευπειθείς, παραίτηση

από την εθνική μας κυριαρχία. Κυριαρχία που έχουμε

κατακτήσει με αίμα, πόνο, πείνα και δάκρυα, ενώ

αυτή η ασυνεπής και αναξιόπιστη, δεν μας αποδίδει

τα οφειλόμενα 54 δις (άτοκα) από το κατοχικό υπο-

χρεωτικό δανεισμό της και τα 108 δις (άτοκα) από τις

πολεμικές επανορθώσεις που πολύ συντηρητικά όρι-

σαν στο Παρίσι οι Σύμμαχοι. Αυτά τα 165 δις αθροι-

στικά με 3% επιτόκιο, στα 66 χρόνια που έχουν

περάσει, ξεπερνούν τα 1,140 τρις ευρώ γερμανικές

οφειλές προς τον Ελλάδα.

Τι να καταλογίσω στους πολιτικούς μας; Ανικανό-

τητα, στοιχειώδους υπολογισμού ανατοκισμού; (Θέ-

λουν και αξιολόγηση καθηγητών και δημοσίων

υπαλλήλων, τρομάρα τους! Βεβαίως και θέλω αξιο-

λόγηση καθολική). Αδιαφορία; Ελλειψη στοιχει-

ώδους αισθήματος ευθύνης, ή τίποτα βαρύτερο; Μα,

πολύ βαρύτερο!

Να ορίσω κι εγώ όμως τον φεντεραλισμό, όπως τον

ξέρω. Ομοσπονδιακό Σύστημα κρατικής υπόστασης

συνενωμένων κρατών, το οποίο προβλέπει την

ύπαρξη κεντρικής κυβέρνησης για ολόκληρη τη χώρα

και περιφερειακών κυβερνήσεων. Κατανέμει τις εξου-

σίες και λειτουργίες μεταξύ της κεντρικής και των πε-

ριφερειακών κυβερνήσεων των ενωμένων πολιτειών

με δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρέχει και στα δύο

επίπεδα διακυβέρνησης την εξουσία να νομοθετούν

και φορολογούν, τα περιφερειακά, για την περιφέ-

ρειά τους· η δε κεντρική νομοθεσία υπερισχύει όπως

και τα όργανα επί ομοσπονδιακών θεμάτων, υπερτε-

ρούν και καθισχύουν των τοπικών1.

Διαβάζοντας το άρθρο του Ν. Γιαννή πραγματικά

αγανάκτησα, γιατί διαπίστωσα ότι η προσπάθεια

αφελληνισμού διαπερνά οριζόντια μια μερίδα, σπου-

δαγμένων κυρίως, από τα αριστερά, μέχρι τα δεξιά,

μιας ηλικιακής μερίδας που βίωσε τη Χούντα, το Μάη

του ‘68, “τα παιδιά των λουλουδιών” και τ’ απόνερα

της μεταπολίτευσης. Μια γενιά εικονικής ευμάρειας

λανθάνουσας ή καμουφλαρισμένης αποικιοκρατίας.

Μιας γενιάς που θεώρησε ότι η ανατροπή της κλίμα-

κας αξιών ήταν... “επανάσταση”! Τους είπαν ότι για

τους πολέμους και τη δυστυχία “ευθύνονται τα έθνη”

κι όχι ο καπιταλισμός και η σύμφυτη μ’ αυτόν απλη-

στία, και το πίστεψαν. Απαρνήθηκαν λοιπόν την κα-

λοσερβιρισμένη “αιτία”, το ΕΘΝΟΣ, δηλ. την ιστορική

τους μεγάλη οικογένεια, την κοινή συνείδηση, την

εθνική ταυτότητα και τους στόχους, τα οράματα και

θεοποίησαν την ανταγωνιστικότητα, την κατανά-

λωση και συνακόλουθα την άμετρη και ανεξέλεγκτη,

ποιοτικά και ποσοτικά, παραγωγή.

Ετσι λοιπόν, “ήρθε η ώρα κι εμείς το πρώτο από τα
κράτη που δημιουργήθηκε από τη διάλουση της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας” - κατά τον Νίκο Γιαννή και

τους ομοιοπαθείς όλου του φάσματος - να κατανοή-

σουμε και να ενστερνιστούμε την ιστορική έκπτωση

του εθνικισμού”! Επειδή αυτές τις “ιδέες” τις έχω

ακούσει δυστυχώς και από “αριστερά”, συγκρατών-

τας την ψυχραιμία μου και καταπνίγοντας την αγα-

νάκτησή μου, θα κάνω μερικές παρατηρήσεις: Αυτές

οι “ιδέες” περί κατασκευασμάτων εθνών - κρατών

μετά την ανατροπή της φεουδαλισμού πριν από 200

χρόνια από την αστική τάξη, σημειώνω απερίφραστα

ότι είναι αστήρικτες επιστημονικά και τελείως ψευ-

δείς ιστορικά:

Δεν ήταν έθνος οι Γάλλοι, οι Αγγλοι, οι Γερμανοί, οι

Ελβετοί, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, οι Εβραίοι (έστω και

σκορπισμένοι) οι Ιταλοί, οι Ελληνες, οι Πέρσες, οι

Ινδοί κ.ο.κ.;

Το ελληνικό έθνος “δημιουργήθηκε” από τη διάλυση

της οθωμανικής αυτοκρατορίας”; Τί έθνος ήταν οι αρ-

χαίοι Ελληνες; Και παρ’ όλη την κρίση αφελληνισμού

που υπέστησαν λόγω του χριστιανισμού, δεν κράτη-

σαν τα εσωτερικά εθνικά τους στοιχεία στη δάρκεια

του Βυζαντίου, αλλά και στην Τουρκκρατία; 
Συνέχεια στη σελ. 11

Προσκεκλημένος στο ΒΙΟΠΑ Κερα-

τέας την Δευτέρα 10-12-2012, επι-

σκέφθηκε την πόλη μας ο

τοποτηρητής της Γερμανικής κυβέρ-

νησης και της καγκελαρίου Μέρκελ,

υφυπουργός εργασίας Φούχτελ.

Ο κύριος Φούχτελ ήλθε κρυφά στην

Κερατέα και επισκέφθηκε βιοτεχνία

στο ΒΙΟΠΑ. Ηταν εξαιρετικά ενημε-

ρωμένος και όση ώρα κράτησε η επί-

σκεψή του σύμφωνα με μη

επιβεβαιωμένες πληροφορίες "κοί-

ταζε" το Οβριόκαστρο. Είναι εντυπω-

σιακό βεβαίως ότι η επίσκεψή του

τηρήθηκε κρυφή χωρίς να γίνει γνω-

στή στην κοινωνία της Κερατέας.

Είναι βέβαιο ότι αν είχε γνωστοποι-

ηθεί θα ξυπνούσαν οι μνήμες του

αγώνα της Κερατέας και θα υπήρχαν

ανεξέλεγκτα γεγονότα στην "υπο-

δοχή" του.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κερατέα

που έκλεισε δύο χρόνια από την

επέμβαση των ΜΑΤ και των εργολά-

βων, στην εποχή του μνημονίου, δύο

πρόσωπα «σύμβολα» της σημερινής

αθλιότητας που ζει η χώρα μας την

επισκέφθηκαν κρυφά από τους κατοί-

κους, ο Φούχτελ και ο Παπακωνσταν-

τίνου. 

Θυμίζουμε ότι ο κ. Παπακωνσταντί-

νου ως υποψήφιος βουλευτής στην

Αττική, ήλθε προσκεκλημένος σε

σπίτι γνωστού παράγοντα στο Πόρτο

Εννιά, σε συγκέντρωση ψηφοφόρων

του ΠΑΣΟΚ παρόντος αντιδημάρχου

από την Κερατέα. Μάλιστα επισκέ-

φθηκε το λιμάνι του Λαυρίου και το

δημαρχείο της Λαυρεωτικής συνο-

δεία παραγόντων της δημοτικής

αρχής. Αν τολμούσαν ας επισκέπτον-

ταν την Κερατέα και το Λαυριο φα-

νερά και χωρίς προστασία ο Φούχτελ

και ο Παπακωνσταντίνου.

Σε ότι αφορά τον Φούχτελ η επίσημη

δικαιολογία είναι ότι επισκέφθηκε

βιοτεχνία που εξάγει στην Γερμανία.

Όποιος θέλει το πιστεύει. Για μας τέ-

τοια επίσκεψη σίγουρα συνδέεται με

τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων

στην πόλη μας. Και ας λένε το αντί-

θετο. Είναι γνωστό ότι η Μέρκελ στην

πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελ-

λάδα, έθεσε σαν κύριο θέμα στον Σα-

μαρά τα έργα για τα σκουπίδια.
http://www.forkeratea.com/2012/12/o.html

Χριστουγεννιάτικα και Αγιοβασι-
λιάτικα Σελ. 4-5

Απαγόρευση πλειστηριασμών για
το 2013 Σελ. 6

Δίκτυο αλληλεγύης στα Σπάτα-
Αρτέμιδα Σελ. 6

“Αντισυνταγματική και παρά-
νομη” η είσπραξη του χαρατσιού
μέσω ΔΕΗ Σελ. 7

Κοινωνικό φροντιστήριο στο
Μαρκόπουλο Σελ. 7

Προς Πλαταιές: Νέες κινητοποι-
ήσεις γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Από τι φεύγεις; Εχεις καταλάβει;
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ομοσπονδιακή Ευρώπη πρόσω ολοτα-
χώς Νίκος Γιαννής Σελ. 11

Γερμανικές εταιρείες στη δια-
φθορά... Σελ. 14 

Εμφάνιση κρουσμάτων λύσσας Σελ. 14

Εχετε ξυλόσομπα; Γνωρίστε την Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Φεντεραλισμός και λυκοφιλία

O Φούχτελ στην Κερατέα;
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας

forkeratea, ο Γερμανός υφυπουργός εργασίας πήγε πριν

λίγο καιρό στην Κερατέα. Γράφουν χαρακτηριστικά:
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Φίλες και φίλοι, 

Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα απηύθυνα ευχητήριο μήνυμα για τις ημέρες των

Χριστουγέννων, σε μία κοινωνία που ασφυκτιά.

Με αυτή την δυσκολία και έχοντας την σκέψη μου στους ανήμπορους, στους

φτωχούς, στους νέους ανθρώπους που αναρωτιούνται

αν θα μπορέσουν να ζήσουν σε αυτήν τη χώρα, 

θέλω να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας.

Η επόμενη χρονιά να είναι η χρονιά των

ανατροπών, της  διεκδίκησης  και  της 

ελπίδας για μία καλύτερη ζωή για όλους.  

Εύχομαι καλά Χριστούγεννα 
και καλή χρονιά σε όλους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.

Τηλ: 2103708387, Fax: 2103708391
gpantzas@parliament.gr

Το Δίκτυο Αλληεγγύης στη Βάρη,

Βούλα, Βουλιαγμένη με τους εθελον-

τές του οργάνωσε ανταλλακτικό παζάρι

και συλλογική κουζίνα στο χώρο του

κάμπινγκ, φωτογραφία εξωφύλλου.

Οπως έχουμε γράψει, οι εθελοντές

έχουν καθαρίσει το χώρο τουκάμπινγκ

και τώρα με πολύ προσωπική δουλειά

έφτιαξαν το κτήριο που βρίσκεται στην

είσοδο.

Εκεί, την περασμένη Κυριακή 16/12

στήθηκε συλλογική κουζίνα με φαγητά,

που έφερναν οι επισκέπτες και ανταλ-

λακτικό παζάρι, όπου έφερε ο καθένας

ό,τι δεν χρειαζόταν και έπαιρνε κάτι

που έβρισκε εκεί και χρειαζόταν.

Αυτές οι δράσεις είναι πολύ σημαντικό

να ενισχυθούν, να πλαισιώνονται από

περισσότερο κόσμο και να «αγκαλια-

στούν» και από τους Δήμους, γιατί ανα-

κουφίζουν συνανθρώπους μας, που τα

«φέρνουν δύσκολα» ετούτους τους

άγριους καιρούς...

Τα ανταλλακτικά παζάρια αρχίζουν και

λειτουργούν σε πολλές πόλεις και με

προσφορά υπηρεσιών. Προσφέρω εγώ

κάποια υπηρεσία (π.χ. υδραυλικά) και

λαμβάνω άλλη υπηρεσία που τη χρει-

άζομαι.

Μόλις προχθές εγκαινιάστηκε και κοι-

νωνικό φαρμακείο στη Βουλιαγμένη,

με πρωτοβουλία του Δήμου 3Β.

Να ευχηθούμε αυτές τις γιορτές να μη

μείνει κανένα τραπέζι άδειο...
Αννα Μπουζιάνη

Y.Γ. Για κάθε ενδιαφερόμενο μπορεί να

απευθυνθεί στο Δίκτυο αλληλεγγύης στο

κάμπινγκ κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά τις

7μ.μ. και Παρασκευή όπου γίνονται και κι-

νηματογραφικές προβολές ή στο τηλέφωνο

6945468303 

Ο Εξωραϊστικός 

Σύλλογος

ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

Εύχεται στα μέλη 

και τους κατοίκους του

Δήμου

Χρόνια Πολλά

με υγεία το νέος έτος

Νίκος Ζαχαράτος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Εύχομαι Καλές Γιορτές 

με Υγεία, και το Νέο Έτος  

να είναι για Όλους μας 

Δημιουργικό 

και Ευτυχισμένο

Ανταλλακτικό παζάρι στο κάμπινγκ Βούλας

Καλά Χριστούγεννα

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Καλά Χριστούγεννα
Υγιές και δημιουργικό  

το νέο έτος 
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H παράσταση Jeanne D'Arc

είναι η ιστορία ενός κορι-

τσιού που ήθελε να σώσει

τον κόσμο.  

Μοναδικός και πρωτότυπος

συνδυασμός θεάτρου κού-

κλας  με ηθοποιούς  και   τε-

χνική SAND ART

(ζωγραφική με άμμο).

Μία παράσταση,  βασισμένη

σε πολλαπλούς μύθους και

αμέτρητες εκδοχές ζωής

και θανάτου της Jeanne

D'Arc σε διασκευή και σκη-

νοθεσία της Ιρίνα Μπόικο.

Παραστάσεις κάθε Κυριακή

από 23 Δεκεμβρίου στις

9.15μ.μ.

Διάρκεια: 80’

Ευλογημένος ο Μεσαίωνας!!!
Σας αρέσει ο βασικός του
νόμος;

Να είσαι μέσος, αυτό σημαίνει
να είσαι σαν τους άλλους,
ανάμεσα στους ηλίθιους ηλί-

θιος, ανάμεσα στους προδότες
προδότης, ανάμεσα στους εγ-
κληματίες εγκληματίας, αλλιώς
δεν θα μπορείς να επιβιώσεις 
και τη ζωή σου στην πυρά θα
την τελειώσεις!

"Σε λυπάμαι, Ρουέν!" ήταν τα

τελευταία λόγια της Jeanne

D'Ar, γιατί την κάψανε στη

Ρουέν.

Ερμηνεύουν: Δημ. Μάκκας,

Τίμος Γκέτσος, Ιρίνα Μπόικο,

Τέρρυ Μήτρου, Αλίκη Πήτερσον

Είσοδος  με ελεύθερη εισφορά.

Χώρος τέχνης ασωμάτων

Οδός Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο

(Δίπλα στον ηλεκτρικό Θησείο)

Κρατήσεις: 211-8009838

www.xorostexnisasomaton.gr

Εφέτος δε θα χρειαστεί να φαντα-

στείτε το χωριό του Άγιου Βασίλη,

αφού αυτές τις μέρες το παραμυθένιο

Χριστουγεννιάτικο κλίμα θα είναι

ζωντανό και ... εντός της Λαυρεωτι-

κής που ξέρει να αντιστέκεται με χα-

μόγελα και αισιοδοξία στη "μαυρίλα"

της κρίσης.

Δύο τρενάκια, από εκείνα που κάθε

πιτσιρίκι ονειρεύεται θα κάνουν το

γύρο των εορταστικά «ντυμένων»

πόλεων του Λαυρίου και της Κερα-

τέας, παρέα με τον Αϊ Βασίλη.

Οι λιλιπούτειοι επισκέπτες, αλλά και

οι μεγαλύτεροι θα περιηγηθούν στη

Χριστουγεννιάτικη αγορά, με τις το-

πικές λιχουδιές, τα πολύχρωμα φώτα,

τα δώρα, τα παιχνίδια και τα πανέ-

μορφα στολίδια.

Ετσι, το Σάββατο 22 του μήνα από τις

11.00 το πρωί έως τη 1.30 το μεση-

μέρι το μαγικό τρενάκι θα ξεκινάει τις

ονειρικές διαδρομές του από το

Κ.Α.Π.Η. Κερατέας, ενώ από τις 5 το

απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ θα πε-

ριμένει τους μικρούς του φίλους στην

Κεντρική Πλατεία της Κερατέας. 

Στη γιορτινή ατμόσφαιρα θα συμμε-

τέχουν με Χριστουγεννιάτικα δρώ-

μενα, κάλαντα και πολλές - πολλές

εκπλήξεις ο Λαογραφικός Σύλλογος

«Απόλλων», το Λύκειο Ελληνίδων, το

Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, ο Σύλλο-

γος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου

Δημοτικού Σχολείου Κερατέας,

καθώς και η Πειραματική σκηνή «Θέ-

σπις».

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 23 Δε-

κεμβρίου, στην πόλη του Λαυρίου οι

μικροί επιβάτες θα μπορούν να επιβι-

βαστούν στο δικό τους μαγικό τρε-

νάκι της περιπέτειας για να

απολαύσουν τις γιορτινές τους βόλ-

τες από τις 11.30  μέχρι τις 2 το με-

σημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα

μέχρι τις 8 το βράδυ.

Στις μουσικές και πολιτιστικές εκδη-

λώσεις  θα συμμετέχει το 1ο Σύστημα

Ναυτοπροσκόπων Λαυρίου, ενώ το

πολύχρωμο και διασκεδαστικό Χρι-

στουγεννιάτικο τοπίο διοργανώνουν

από κοινού το Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ και

τα Τοπικά Συμβούλια Κερατέας και

Λαυρίου.  

Jeanne D'Arc, θέατρο κούκλαςΤρενάκια θα μεταφέρουν τον Αϊ-Βασίλη
στις πόλεις της Λαυρεωτικής!

Ο Σύλλογος “Μάτι” συγκεντρώνει

τρόφιμα και καλεί σε μια ζεστή 

χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος ΜΑΤΙ, συγκεντρώνει τρόφιμα,

είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα για συμπολίτες της πε-

ριοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης. 

Αυτά θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο και Γηροκομείο

"Λύρειο Ίδρυμα  καθώς και σε οικογένειες του Δήμου,

μέσω της Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος: "ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ: 

-  Τρόφιμα: Γάλα Εβαπορέ, Λάδι, Δημητριακά για παιδιά,

Πατάτες, Φρυγανιές, Μαρμελάδες, Όσπρια, Ζυμαρικά,

Αλάτι, Πιπέρι, Ζάχαρη.  -  Φάρμακα. 

- Είδη πρώτης ανάγκης (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας,)

Σε μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα θα προσφέρουν σπιτικά

Χριστουγεννιάτικα γλυκά και ζεστό κρασί. 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν Χριστουγεννιά-

τικες Κατασκευές με τη ζωγράφο, Ολυμπία Δερτίλη, το Σάβ-

βατο 22 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο  "ΜΑΤΙ" , 12:00-18:00. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

προσκαλεί όλους τους μικρούς της φί-

λους να συμμετέχουν στις ευχάρι-

στες, πρωτότυπες, δημιουργικές

εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει

τις γιορτινές ημέρες και θα διαρκέ-

σουν από την 27η Δεκεμβρίου έως

και την 5η Ιανουαρίου 2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 27/12, 11.00 – 13.00 μ.μ. για

παιδιά 5-12 ετών

«Χριστουγεννιάτικες κατασκευές»

Παρασκευή 28/12, 11.00 – 13.00 μ.μ.

για παιδιά 7-12 ετών

«Ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα»

(διαδραστικό παιχνίδι)

Πέμπτη 3/1/ 2013, 11.00 – 13.00 μ.μ.

για παιδιά 7-10 ετών

«Επτά ιστοριούλες γιορτινές και πα-
ράξενες, επτά» του Χρ. Μπουλώτη,

εκδ. Polaris. Θεατρικό παιχνίδι με

την εμψυχώτρια Μαρία Παπαχρή-

στου.

Παρασκευή 4/ 1, 11.00 – 13.00 μ.μ.

για παιδιά 8-10 ετών

«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής:
Δημιουργώ κόμικς»

Σάββατο 5/1, 11.00 – 13.00 μ.μ. για

παιδιά 1-4 ετών

«Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη».

Για την συμμετοχή σας είναι απα-

ραίτητη η προεγγραφή και θα τηρη-

θεί σειρά προτεραιότητας. 

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 6626295

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

Tην Κυριακή 16 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε

στο Δήμο Σαρωνικού, η έκθεση  του Ελλη-

νοϊταλού ζωγράφου και  χαράκτη  Carlo

Carosso με τίτλο  «Ποίηση και Εικόνα», με

πρωτοβουλία του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Carlo  Carosso εικονογραφεί με ξυλογρα-

φίες επιζωγραφισμένες με ακουαρέλα τους

ποιητές: Γιάννη Ρίτσο, Τίτο Πατρίκιο,

Edoardo Sanguineti, Leopold Sedar Senghor 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 16 Ια-

νουαρίου 2013.
Ποίηση και εικόνα, ζωγράφος και ποιητές απο-
φάσισαν να δώσουν ο καθένας ξεχωριστά, την
ιστορία του παρελθόντος και της φαντασίας. Ο
αδελφικός δεσμός της φιλίας τους έγινε το κίνη-
τρο της συνεργασίας ανάμεσα στους ποιητές και
το ζωγράφο. Μπορεί να υπήρξαν για τους δημι-
ουργούς διαφορετικές ρίζες, αλλά πάντα λει-
τουργούσαν με το αίσθημα της ελευθερίας που
κάθε καλλιτέχνης έχει μέσα στην καρδιά του. 

Τα λευκώματα ξυλογραφίας και ποίησης, θέλουν
να δείξουν μία συνεργασία ανάμεσα στην εικόνα
της ιδέας και τον ποιητικό λόγο, γιατί η ποίηση
βρίσκεται μέσα σε κάθε καλλιτέχνη, σε κάθε ζω-
γράφο. Ο Carosso με τη σειρά του, προσπάθησε
να περάσει τα μηνύματα των ποιητών με τον πιο
απλό τρόπο. Μηνύματα που προσφέρουν και
πρόσφεραν στον άνθρωπο πολλά κίνητρα για να
μπορέσει να οικοδομήσει την ιστορία της ελευ-
θερίας στην Ευρώπη και πάνω απ΄ όλα την ιστο-
ρία της ειρήνης.

Εκθεση ζωγραφικής, ξυλογραφίας του Carlo Carosso στα Καλύβια



ΕΒΔΟΜΗ  22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

στην Κάτω Βούλα
Ανάβουμε το δέντρο με γλυκά και δώρα

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στην

πλατεία Ελευθερίας (Καραϊσκάκη & Ματρώζου) στη

Βούλα, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” θα

ανάψει το φυσικό δέντρο στην πλατεία και θα μοιράσει

δωράκια στα παιδιά ο Αη-Βασίλης. Για τους μεγάλους

γλυκά και τσίπουρα και ...καλή διάθεση μετά μουσικής.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

στο ΚΔΑΠ Κορωπίου
Χριστουγεννιάτικη εορτή των παιδιών του ΚΔΑΠ Κορω-

πίου θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου,

στις 17:30, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία
AΣΑΤΕ  ΤΩ  ΚΥΡΙΩ  ΠΑΣΑ  Η  ΓΗ

O Δήμος Παλλήνης και η Ιερά Μητρόπολις Μεσο-

γείας & Λαυρεωτικής οργανώνουν χριστουγεννιά-

τικη συναυλία με τίτλο: “ACΑΤΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ
ΠΑΣΑ Η ΓΗ”, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου στις

7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου

& Αριστείδου), με τη Βυζαντινή Χορωδία της Σχολής

Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

στις “Πολιτιστικές Απόπειρες”

― Χριστουγεννιάτικο μπαζάαρ χειροποίητων αντικειμέ-

νων, δώρων και εδεσμάτων έως 23 Δεκεμβρίου, Δευτέρα

έως Παρασκευή από τις 17:00 έως 22:00, Σάββατο και Κυ-

ριακή 10:00 έως 22:00

― Live στις Απόπειρες: Μουσική βραδιά με κρητικά και

νησιώτικα τραγούδια στις  22 Δεκεμβρίου

―  Η χορωδία του Ωδείου Μαραθώνα της Δώρας Ρούση

θα ερμηνεύσει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα

απ’ όλο τον κόσμο την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και στη

συνέχεια Latin party στις 23 Δεκεμβρίου στις 21:30 Είσο-

δος ελεύθερη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

Email: apopeires@apopeires.gr - Web: http://www.apopeires.gr/

«Αλήθεια ξέρουμε τι έγινε
τα Χριστούγεννα;»

Το Σάββατο 22/12 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πνευματικό

Κέντρο του I.N. Αγίου Νεκταρίου, θα γίνει  Χριστουγεν-

νιάτικη Εορτή των Κατηχητικών Συνάξεων της Ενορίας.

Κατά την Εκδήλωση θα αποδοθούν ύμνοι, παραδοσιακά

κάλαντα και τραγούδια. Θα απαγγελθούν ποιήματα και θα

παρουσιαστεί ένα μικρό θεατρικό.

Ο Υπεύθυνος Νεότητος π. Αντώνιος Χρήστου, θα ομιλήσει με

θέμα «Αλήθεια ξέρουμε τι έγινε τα Χριστούγεννα;».

Χριστουγεννιάτικη Ενοριακή Αγορά

στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Βούλας

Εχει ξεκινήσει από τις 16 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δε-

κεμβρίου, η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βού-

λας, Βουλιαγμένης και Βάρης, τον καθιερωμένο «Έρανο

Αγάπης» εν’ όψει των Εορτών των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το Φιλόπτωχο Ταμείο του

Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας, αποφάσισε να διοργανώσει

«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» στο Πνευματικό Κέντρο του

Ιερού Ναού από τη  Κυριακή 16 έως 23 Δεκεμβρίου.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας θα είναι: 

Σάββατο 22/12 από τις 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.

και τη Κυριακή 23/12 τελευταία μέρα της Αγοράς  από

τις 10.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ.

ΡΕΒΕΓΙΟΝ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράμα-

τος Βούλας σας προσκαλεί τη Δευτέρα 31/12/2012 σε

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα πραγματοποιηθεί στο

Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυφάδα. Με εκλεκτό MENU και

πολύ χορό. Δήλωση συμμετοχής:

Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Βασιλόπουλος Νίκος: 6947822800

Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892

“Ανάμεσα”
«Τί θα έκανες αν δεν φοβόσουν;»

Το έργο «Ανάμεσα» της Άρτεμις Λαμπίρη, που ξεχώρισε

στο διαγωνισμό με θέμα «Τί θα έκανες αν δεν φοβό-
σουν», μετά την μεγάλη επιτυχία και το sold out στα φε-

στιβάλ In Progress και MIR, επιστρέφει στον Κινητήρα για

πέντε μόνο παραστάσεις από τις 26 έως τις 30 Δεκεμ-

βρίου.

Το χορογραφικό έργο «Ανάμεσα» ασχολείται τόσο με την εσωτε-
ρική όσο και με την εξωτερική ανισορροπία που βιώνουμε όλοι
αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα και σ’ αυτήν την τεράστια παγ-
κόσμια κρίση. 
Μια αναζήτηση όχι του πριν, μα ούτε του μετά, αλλά του τώρα˙ το
«Ανάμεσα» είναι μια παράσταση που αναπαριστά την κίνηση των
εσωτερικών οργάνων μας σε περιόδους μεγάλων μεταβάσεων και
συναισθηματικής ανισορροπίας. 
Ανάμεσα στη μια στιγμή και την άλλη «άπειρος χρόνος». 

Ανάμεσά μας άπειρα σωματίδια. 

Σύλληψη - Σύνθεση: Άρτεμις Λαμπίρη

Μουσική: TheNewBestNiagara 

Ερμηνεύουν: Κάντυ Καρρά, Κωνσταντίνος Ρίζος, Μαργα-

ρίτα Τρίκκα, Ιωάννα Χειτζάνογλου

ΑΝΑΜΕΣΑ, 26 – 30  Δεκεμβρίου. Για 5 μόνο παραστά-

σεις

Ώρα έναρξης: 19.00, Διάρκεια: 50’  

Είσοδος: 10€, Κρατήσεις: 210-9248328

Παραμυθοφουρνίσματα
Η πιο… μυρωδάτη και παραμυθένια διαδραστική παρά-

σταση που «μαγείρεψε» η Αντιγόνη Γύρα με την ομάδα

του “Κινητήρα”, ξετρελαίνει με τις γεύσεις της μικρούς και

μεγάλους για δεύτερη χρονιά στην παιδική σκηνή του Κι-

νητήρας Studio κάθε Σάββατο απόγευμα στις 17.00, ενώ

ειδικά για τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων και

της Πρωτοχρονιάς το πρόγραμμα των παραστάσεων δια-

μορφώνεται ως εξής: 

24, 26, 29-31 Δεκεμβρίου & 5-6 Ιανουαρίου στις 12.00.

Κινητήρας Studio-Artistic Residency Centre

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, Τηλ:  2109248328

www.kinitirastudio.com
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ,

Γραφείο  πληροφόρησης:  Δημαρχείο (είσοδος)

κάθε Τετάρτη 11:00 - 13:00 και 18:00 - 20:00

Ανοιχτή Συνέλευση: Κάθε Πέμπτη 18:30 - 21:00

στο Δημαρχείο BOYΛΑΣ

Βράβευση επιτυχόντων

Κορωπίου
Η καθιερωμένη  βράβευση των επιτυχόντων μαθη-

τών του Κορωπίου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της περιόδου 2011-

2012 θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 23

Δεκεμβρίου, στις 18:30, στο αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κων/νου 47). 

Πρόγραμμα: 

• Χρηματικό βραβείο στους πρώτους 3 αριστούχους

(Γιώργος Γκίκας, Σωτήριος Βούλγαρης και Δέσποινα

Ρουμανέα) από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

• Βράβευση του μαθητή Πέτρου Ντούνη, που κατέκτησε

το  χάλκινο μετάλλιο στην 16η Μαθηματική Βαλκανιάδα,

2012

• Χαιρετισμός και απονομή αναμνηστικών τίτλων στους

επιτυχόντες από τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημ. Κιούση και

τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Ανδρ. Ντούνη. 

• Μουσική συναυλία από μαθητικό συγκρότημα της 3ης

τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Κορωπίου (τα μέλη των

Steps of Destiny,  Ηλίας Μπούτσης, Θάνος Θεοχάρης,

Χρήστος Μαλέσης, Αντώνιος Δόμπρης, Αντώνιος Ναθα-

ναήλ, Γεωργία Σβίγγου, Κυριάκος Κωνσταντίνου, Κων-

σταντίνος Μόσχος  κα.)

«5ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Χωρίς Σύνορα 
• Έλληνας Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης» 
22 Δεκεμβρίου στο Αthens Hilton, 10.00-22.00

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση & το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελον-

τισμού-Ελλάδος συνδιοργανώνουν το «5ο Φεστιβάλ Εθε-
λοντισμού Χωρίς Σύνορα • Έλληνας Πολίτης -
Ευρωπαίος Πολίτης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου ώρα 10.00–22.00 στο Ηilton, στο

πλαίσιο του Money Show.

Το Φεστιβάλ εδώ και 22 χρόνια, το πολυσυνεδριακό γε-

γονός Money Show  δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί η

κοινωνική ευθύνη όλων των οργανισμών, κερδοσκοπικών

και μη, αλλά και η αξία και αποστολή του εθελοντισμού,

της κοινωνίας πολιτών, της ευεργεσίας, της κοινωνικής

επιχειρηματικότητας, του τρίτου τομέα της σύγχρονης

ζωής.  

Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Χωρίς Σύνορα, περιλαμβάνει: 

― 43 εκθεσιακά περίπτερα ΜΚΟ που πρεσβεύουν όλο το

φάσμα του εθελοντισμού, 

― 19 ημερίδες, στρογγυλά τραπέζια και σεμινάρια για

θέματα κοινωνίας πολιτών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ: 210-3643224,  κιν: 6937056511

Με πρωτοβουλία πολιτών του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος πραγ-

ματοποιήθηκαν δύο γενικές συνε-

λεύσεις και συγκροτήθηκε Δίκτυο

Κοινωνικής αλληλεγγύης με τις

παρακάτω επιμέρους δομές – δρά-

σεις:

Α) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του με

ανταλλαγές ή δωρεάν διανομή

ειδών ρουχισμού – υπόδησης – οι-

κιακών αντικειμένων, κ.λ.π. Στόχος

είναι η επέκταση του σε ανταλλαγές

εργασίας, υπηρεσιών και η εξέλιξή

του σε ανταλλακτήριο – τράπεζα

χρόνου.

Λειτουργεί στα ξύλινα σπιτάκια

δίπλα στο ξενοδοχείο Μέδουσα,

κάθε:

Τρίτη ώρα 11:00-13:00

Πέμπτη ώρα 18:00-20:00

Κυριακή ώρα 11:00-13:00

Πληροφορίες: Κατερίνα Μπούρα

Τηλ.: 2294086860, 6948064353

Β) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ομάδα δικηγόρων παρέχει δωρεάν

συμβουλευτική υποστήριξη για

χρέη – δάνεια – χαράτσια και αν-

θρώπινα δικαιώματα.

Λειτουργεί στο κτίριο της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου (απέναντι

από το πρώην Δημαρχείο Αρτέμιδος

στην Λεωφόρο Καραμανλή).                   

Πληροφορίες και ραντεβού: 

Χριστίνα Παπαοικονόμου

Τηλ.: 6974863130

Γ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ομάδα ειδικών επιστημόνων παρέχει

δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολο-

γική υποστήριξη.

Πληροφορίες: Στεφανία Γερανίου

Τηλ.: 2294082667, 6977254068

Δ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Παραδίδονται στο 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο Αρτέμιδος κάθε:

Κυριακή ώρα 18:00 

Πληροφορίες: Σπύρος Ηλιάδης

Τηλ.: 6973828436

Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Παρέχει δωρεάν σίτιση και διανομή

τροφίμων σε συμπολίτες μας, που

χρειάζονται βοήθεια κάθε:

Κυριακή στις 13:00 στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Αρτέμιδος. 

Πληροφορίες: Μαρία Ζήση, Τηλ.:

2294080789, 2102712500,

6942842449

Έχουν επίσης εκδηλώσει το ενδια-

φέρον τους για εθελοντική προ-

σφορά δάσκαλοι, καθηγητές, κ.λ.π.

και θα ανακοινωθούν σύντομα οι αν-

τίστοιχες δράσεις που θα αναπτυχ-

θούν. 

Πληροφορίες: Στουρνάρα Μαρία

Τηλ: 6972127019

Καλούμε την τοπική κοινωνία και

τους φορείς της, την Δημοτική Αρχή

και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να

στηρίξουν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης για να βοηθήσουν ο ένας

τον άλλον, για να ανακουφιστούν οι

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από

την διάλυση του κοινωνικού κρά-

τους και τις καταστροφικές συνέ-

πειες της πολιτικής των Μνημονίων.

Το Δίκτυο Κοινωνικής αλληλεγγύης

ευχαριστεί τον Δήμαρχο Σπάτων -

Αρτέμιδος Χρήστο Α. Μάρκου για

την αρωγή του στην προσπάθειά

τους.

Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης 
στα Σπάτα - Αρτέμιδα

Ανάσα για έναν χρόνο στους δανειολήπτες που βρί-

σκονται στο «κόκκινο» και απειλείται η κατοικία τους,

υποχρεώθηκε να δώσει  το Υπουργείο Ανάπτυξης  μετά

από την πίεση που ασκήθηκε από το ΙΝΚΑ/Γενική Ομο-

σπονδία Καταναλωτών Ελλάδος.

O Υπεύθυνος Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του

ΙΝΚΑ /Γ.Ο.Κ.Ε  Φώτης Αλεξόπουλος είχε αποστείλει

πρόταση για ψήφισμα σε όλους τους Δήμους της

Χώρας και προέτρεπε τα Δημοτικά συμβούλια των

Δήμων  να πάρουν ομόφωνες αποφάσεις, ώστε να πιέ-

σουν το Υπουργείο Ανάπτυξης σε μια θετική απόφαση

υπέρ των Δανειοληπτών-καταναλωτών.  

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες δίνε-

ται και για το 2013 «απαγορευτικό» στις τράπεζες για

διενέργεια πλειστηριασμών στην α' κατοικία, εφόσον

αυτή δεν ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, αλλά και των ακι-

νήτων για οφειλές έως 200.000 ευρώ.

Η αναστολή των πλειστηριασμών ίσχυε μέχρι τις 31 Δε-

κεμβρίου του 2012 και παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δε-

κεμβρίου του 2013.

Επίσης  Το ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελ-

λάδος τον Δεκέμβριο κέρδισε στο Πολυμελές Πρωτο-

δικείο Αθηνών μια ιστορική απόφαση για το χαράτσι

κατά της ΔΕΗ, όπως γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο.

Το ψήφισμα του ΙΝΚΑ/Γ.Ο.Κ.Ε το έχουν  υιοθετήσει

ομόφωνα αρκετοί  Δήμοι σε όλη την επικράτεια.  

Απαγόρευση πλειστηριασμών και για το 2013
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Παράνομη σύνδεση ρεύματος

στο βιολογικό Μαρκοπούλου

από αθίγγανους

Μετά από πληροφορίες, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Κων/νος Μαγγανάς, μετέβη την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου,

στον καταυλισμό των Αθίγγανων, πλησίον του Βιολογι-

κού Καθαρισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, όπου διαπι-

στώθηκε παράνομη σύνδεση ρεύματος του καταυλισμού

με τον Βιολογικό Καθαρισμό, την οποία και διέκοψαν

άμεσα οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου με την παρουσία της

Αμεσης Δράσης και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η παράνομη λήψη ρεύματος από τους Αθίγγανους της

περιοχής, είχε παρατηρηθεί και την προηγούμενη εβδο-

μάδα, το οποίο και διέκοψαν, αλλά   οι Αθίγγανοι το ...ξα-

νασύνδεσαν.

Ο Δήμος αποφάσισε να βάλει ενισχυμένες περιπολίες.

Έχοντας ως αφετηρία την υλική βοή-

θεια των οικογενειών που χρήζουν

στήριξης, εξασφαλίζοντας τα απολύ-

τως απαραίτητα είδη διατροφής και

ρουχισμού, η αρωγή του Κοινωνικού

Παντοπωλείου στο Δήμο Μαρκοπού-

λου επεκτείνεται και στον τομέα πα-

ροχής υπηρεσιών. 

Ετσι κατανοώντας τις δύσκολες κατα-

στάσεις που βιώνουν σήμερα πολλές

οικογένειες, στα πλαίσια της γενικό-

τερης οικονομικής κρίσης και τη μη δυ-

νατότητα πολλών εξ αυτών, να

στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους

για την παρακολούθηση ξένων γλωσ-

σών ή των σχολικών μαθημάτων σε

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, o

Δήμος πήρε την πρωτοβουλία και

ίδρυσε Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος, η  αν-

ταπόκριση των Κέντρων Ξένων Γλωσ-

σών και των Φροντιστηρίων Μέσης

Εκπαίδευσης στο κάλεσμα του Δήμου,

να στηρίξουν και να ενισχύσουν τις

υπηρεσίες που παρέχει το Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου, δίνοντας το

δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στην

ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές που

οι οικογένειές τους αδυνατούν, λόγω

τεράστιων οικονομικών προβλημάτων,

ήταν συγκινητική.

«Ποδαρικό» έκαναν τα Φροντιστήρια

ΑΚΑΔΗΜΟΣ, προσφέροντας 4 δω-

ρεάν θέσεις για τα παιδιά των οικογε-

νειών που στηρίζονται από το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Η

ευαισθησία του Γιώργου Πασσά και

της Όλγας Ζαχαράκη να συμπαραστα-

θούν σε οικογένειες και μαθητές που

«θέλουν, αλλά δεν μπορούν», αποτε-

λεί παράδειγμα προς μίμηση!  

Εντυπωσιακή ήταν, στη συνεχεία, η

προσφορά του Κέντρου Ξένων Γλωσ-

σών «So Easy» και της Ελένης

Τούντα, το οποίο διαθέτει στο Δήμο

συνολικά, 25 θέσεις σε συγκεκριμένα

τμήματα που έχει τη δυνατότητα να

εντάξει επιπλέον μαθητές. Οι διαδικα-

σίες για την ένταξη των παιδιών στις

αίθουσες, έχουν ήδη ξεκινήσει!

Επιθυμία να προσφέρει 5 δωρεάν θέ-

σεις εξέφρασε και το Φροντιστήριο

Ξένων Γλωσσών Χρυσούλας Σταυρί-

δου, συνεχίζοντας έτσι την μεγάλη

προσπάθεια που καταβάλλεται για τη

στήριξη των παιδιών, που το έχουν

ανάγκη.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Μαρκοπούλου προσφέρει τις υπηρε-

σίες του εδώ και ένα χρόνο, είναι από

τα πρώτα που δημιουργήθηκαν, κατα-

βάλλοντας καθημερινά προσπάθειες,

να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς, τη

σύγχρονη πρόκληση, της διαρκώς

επεκτεινόμενης φτώχειας, στην πόλη!

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στο

22990-20173-4.

Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Μαρκόπουλο

Δωρεά 

υγειονομικού υλικού 

στο Δήμο Μαρκόπουλου

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, στο πλαίσιο της εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης, προσέφερε δωρεάν υγειονομικό

υλικό και βασικά/μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στο

Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

Ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα του Δημάρχου Σω-

τήρη Ι. Μεθενίτη, η διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

προσέφερε το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, προκειμέ-

νου να καλυφθούν οι ανάγκες παροχής πρώτων βοηθειών

σε 29 φορείς της περιοχής, που βρίσκονται στην ευθύνη

του Δήμου. 

Στη σχετική τελετή, που πραγματοποιήθηκε 6 Δεκεμβρίου,

στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου

Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος παρέδωσε το

υλικό στον Δήμαρχο, παρουσία της Αντιδημάρχου Μαρίας

Κιμπιζή, Υπεύθυνης σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού και

εκπροσώπων των Παιδικών Σταθμών, των Νηπιαγωγείων και

των Σχολείων της περιοχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων,

των ΚΑΠΗ καθώς και των Υπηρεσιών Καθαριότητας και

Ύδρευσης του Δήμου.

Αντισυνταγματική και παράνομη η είσπραξη  

του χαρατσιού μέσω ΔΕΗ, αλλά συνεχίζουν
Απορρίφθηκε από τον Αρειο Πάγο η

αίτηση του Υπουργού Οικονομικών, να

συνεχίσει να εισπράττει η ΔΕΗ το

ρεύμα και να "παγώσει" την υπ΄αριθμ.

1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών.

«Δεν συντρέχει λόγος να χορηγηθεί
προσωρινή διαταγή που να αναστέλ-
λει την απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε
αντισυνταγματική και παράνομη την
είσπραξη του τέλους ακινήτων (ΕΕ-
ΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ», αποφάσισε ο πρόεδρος υπηρε-

σίας του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτης

Γεράσιμος Φουρλάνος.

Την Δευτέρα 17/12 απορρίφθηκε από

τον Αρειο Πάγο η αίτηση του Υπουρ-

γού Οικονομικών, να συνεχίσει να ει-

σπράττει η ΔΕΗ το ρεύμα και να

"παγώσει" την υπ΄αριθμ. 1101/2012

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών.

Την Τετάρτη κατά τας γραφάς, και

ημερολογιακά 19 Δεκεμβρίου, δηλαδή

δύο ημέρες μετά, ο Αρειος Πάγος

έκανε δεκτή την αίτηση τουΥπουρ-

γείου Οικονομικών για αναστολή της

είσπραξης του ειδικού τέλους ακινή-

των (χαράτσι)   μέσω των λογαρια-

σμών της ΔΕΗ, μέχρι να αποφανθεί

οριστικά το Ανώτατο Ακυρωτικό Δι-

καστήριο, τον Μάρτιο.

Αλήθεια, τι μεσολάβησε από τη Δευ-

τέρα έως την Τετάρτη για να αλλάξει

την απόφαση ο Αρειος Πάγος;

Από πότε οι αποφάσεις των δικαστη-

ρίων αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας;

Το τριμελές συμβούλιο του Αρείου

Πάγου έκανε δεκτό το αίτημα του

Υπουργού, που απέρριψε ο πρόεδρος

υπηρεσίας του Αρείου Πάγου!

Ετσι, «από το παράθυρο» δίνει το

πράσινο φως στη ΔΕΗ, να κόβει αυ-

θαιρέτως το ρεύμα. 

Και το λέμε αυτό γιατί η ΔΕΗ, σε μία

επιδρομή τη Δευτέρα 17/12, έκοψε σε

πολλά σπίτια το ρεύμα, από Αργυρού-

πολη, Ηλιούπολη, Ελληνικό μέχρι

Βούλα, παρ’ ότι είχαν πληρώσει τον

λογαριασμό στο κομμάτι που αφο-

ρούσε το ρεύμα, τα τέλη κλπ.., εκτός

από το χαράτσι.

Αυτό διαπιστώσαμε, όταν παθόντες

και εμείς (μας έκοψαν το ρεύμα Δευ-

τέρα πρωί) παρά το ότι το είχαμε πλη-

ρώσει. Κάποιος εργολάβος(;) παρα-

βίασε την πόρτα μας και μπήκε στον

χώρο της αυλής μας, όπου και τα ρο-

λόγια και τα έκοψε.

Πηγαίνοντας λοιπόν στη ΔΕΗ Γλυφά-

δας μαζί με την Πρωτοβουλία Πολιτών

ενάντια στα χαράτσια των 3Β, που αν-

ταποκρίθηκαν άμεσα μετά από τηλε-

φώνημα, βρήκαμε πολύ κόσμο

εξαγριωμένο από τις όμορες περιοχές

που τους είχαν κόψει επίσης το ρεύμα

και την Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Ελ-

ληνικού - Αργυρούπολης.

Η διευθύντρια του καταστήματος της

ΔΕΗ ήταν άφαντη και δεν υπήρχε κα-

νένας ...υπεύθυνος. Απειλήθηκαν

επεισόδια, κατέφθασε περιπολικό της

Αμέσης Δράσης, που κράτησε διακρι-

τική παρουσία, μέχρι που εμφανίστηκε

η διεύθυντρια - κάτω από την πίεση

του πλήθους - και δήλωσε ότι θα επα-

νασυνδεθεί το ρεύμα γιατί έγινε

...λάθος!

Πάντως ο εκπρόσωπος της ΕΒΔΟΜΗΣ

Κώστας Βενετσάνος, συνοδευόμενος

από εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας

Πολιτών για τα χαράτσια Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης και του δικηγόρου

της Ιωνα Κωνσταντίνου κατέθεσε μή-

νυση κατά παντός υπευθύνου, υπαλ-

λήλου της ΔΕΗ, του Διοικητού της και

του Υπ. Οικονομικών Ι. Στουρνάρα για

απείθεια σε Δικαστική Απόφαση με τη

διαδικασία του Αυτοφώρου.
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«Σύ δε του λοιπού λόγους έχων τοιούσδε
μη επιφαίνεο Αθηναίοισι μηδέ δοκέων χρη-
στά υποργέειν αθέμιστα έρδειν παραί-
νεε….. επιστάμενοι ως βαρβάροισί ούτε
πιστόν ούτε αληθές ουδέν».

Ηρόδοτος 8 143 

Δηλαδή  λένε στον αγγελιοφόρο οι Αθη-

ναίοι,  «Εσύ να μην ξαναεμφανιστείς μπρο-
στά σε εμάς τους Αθηναίους με τέτοιες
προτάσεις.  Από τους βαρβάρους δεν μπο-
ρεί  κανείς να περιμένει ούτε πίστη ούτε ει-
λικρίνεια».

Από την  προηγούμενη ιστορική αφήγηση

είχαμε αφήσει τον Περσικό στόλο να είναι

αγκυροβολημένος  στη Σάμο, έτοιμο να κα-

ταστείλει  κάθε επαναστατική κίνηση  στις

Ιωνικές  πόλεις. Τον  συνέδραμαν  τα  Ιω-

νικά καράβια  και έτσι  συμπλήρωνε τον

αριθμό των τριακοσίων πολεμικών.  

Οι Έλληνες  τον ίδιο καιρό ναυλοχούσαν

στην Αίγινα με 110 πολεμικά  πλοία. Με

στρατηγό και ναύαρχο τον Σπαρτιάτη Λεω-

τυχίδη, ο οποίος  καταγόταν από γένος  βα-

σιλικό. Τότε ήταν που έξη Ίωνες

επαναστάτες φυγάδες,  είχαν ζητήσει

εκλιπαρώντας βοήθεια  από τους Σπαρτιά-

τες. Εκείνοι στην αρχή συμφώνησαν και

απέπλευσαν, αλλά φτάνοντας μαζί τους

στη Δήλο, αγκυροβόλησαν. Τότε   το σκέ-

φτηκαν  καλύτερα,  άλλαξαν γνώμη και

τους εγκατέλειψαν. ΄Ίσως να είχαν διστά-

σει να αφήσουν τη χώρα αφύλαχτη, την

ώρα που οι νέες πληροφορίες έφεραν τον

Μαρδόνιο στρατοπεδευμένο στη Θεσσαλία,

να καιροφυλαχτεί  αναμένοντας  τη  βελ-

τίωση του καιρού για να συνεχίσει την κα-

τακτητική του προέλαση. 

Εν τω  μεταξύ ο Μαρδόνιος  οδεύει  και ει-

σβάλει  στη Βοιωτία. 

Γνώστης άριστος της ψυχοσύνθεσης των

Ελλήνων, και της πολεμικής τακτικής στον

τομέα της διπλωματίας, προσπαθεί με δε-

λεαστικές προτάσεις στους Αθηναίους να

διασπάσει το συμμαχικό μέτωπο με μήνυμα

που στέλνει με το βασιλιά της Μακεδονίας

Αλέξανδρο, το γιό του Αμύντα.  

Ο Αλέξανδρος είχε στενή συγγενική σχέση

με τους Πέρσες, αφού την αδελφή  του   και

κόρη του Αμύντα είχε παντρευτεί ο Πέρσης

Βούρβαχης· και όπως μας λέει ο Ηρόδοτος

στον δε  γιό του Βούρβαχη είχε δοθεί το

όνομα  Αμύντας.

Στις διαβρωτικές  προτάσεις των Περσών, ο

λόγος των Αθηναίων ήρθε κοφτός και λα-

κωνικός: «Όσο θα μένει έστω και ένας Αθη-
ναίος,  καμμιά συνθήκη δεν θα γίνει με τον
Ξέρξη. Τουλάχιστον για όσο  ο ήλιος θα
ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που και σήμερα
πορεύεται»
Και κατά λέξη: «έστάν ο ήλιος την αυτήν
οδόν  ίη τη περ και νύν έρχεται  μήκοτε ομο-
ογήσειν ημέας Ξέρξη». 

Ο Μαρδόνιος μόλις άκουσε την απάντηση

αφηνίασε. Ξεκίνησε ολοταχώς προς την

Αθήνα «ήγε τήν στρατιήν σπουδή επί τάς
Άθήνας». 

Σε αυτό προθυμοποιήθηκαν να τον σπρώ-

ξουν  και οι αρχηγοί των Θεσσαλών, οι

οποίοι όχι μόνο δεν έδειξαν μεταμέλεια για

την μέχρι τούδε ανθελληνική συμπεριφορά

τους, αλλά του διοχέτευαν παντοιοτρόπως

το μίσος τους  κατά των Αθηναίων: «τοίσι
δέ Θεσσαλίης ηγεομένοισι ούτε τά πρό πε-

πραγμένα  μετέμελε, ουδέν πολλώ τε μάλ-
λον επείγον τόν Πέρσην». 
Οι Αθηναίοι σπεύδουν και ζητούν τη βοή-

θεια των Σπαρτιατών για να προστατευθεί

η Βοιωτία. Οι Σπαρτιάτες υπόσχονται, αλλά

πάλι δεν προχωρούν στην υλοποίηση της

υπόσχεσης προβάλοντας  τη συνηθισμένη

τους δικαιολογία: «Εμείς τώρα  έχομε τις
γιορτές των Υακινθίων  και δεν μπορούμε».
Καλόν είναι να θυμηθούμε, ότι κάτι τέτοιο

είχαν  απαντήσει στον Φιλιππίδη, τον απε-

σταλμένο των Αθηναίων για  βοήθεια στον

Μαραθώνα, λέγοντας πως εκείνες τις ημέ-

ρες γιόρταζαν και δεν μπορούσαν να χαλά-

σουν τη γιορτή τους. «Αδύνατα δε σφι ήν
το παραυτίκα ποιέειν ταύτα ου βουλομέ-
νοισι λύειν τον νόμον.»* 

Ο Μαρδόνιος μπαίνει στην Αττική  και βη-

ματίζει στην Αθήνα για δεύτερη φορά, αλλά

τώρα χωρίς να λεηλατήσει  και να πυρπο-

λήσει, αφού όλα πιά είναι ερείπια και χωρίς

κατοίκους, γιατί οι Αθηναίοι  έχουν  πάλι κα-

ταφύγει  στη Σαλαμίνα.

Νέο μήνυμα “για γή και ύδωρ” με τον Ελ-

ληνοσπόντιο Μουρυχίδη  στέλνει ο Μαρδό-

νιος στους Αθηναίους με το οποίο

υπόσχεται: «και δεν θα σας πειράξω». 

Στη Βουλή των Αθηναίων, η οποία   τώρα

λειτουργεί στη Σαλαμίνα, ο Αθηναίος βου-

λευτής Λυκίδης παίρνει τον υπέρ του Μαρ-

δονίου λόγο, προτείνει την αποδοχή των

προτάσεών του και συμβουλεύει   να τις

φέρουν  στην Εκκλησία του Δήμου προς

αποδοχή και έγκριση.  Οι Αθηναίοι  Βου-

λευτές απαξάπαντες  σηκώνονται  έξαλλοι,

ωρύονται,  αγανακτούν, βάζουν στη μέση

τον Λυκίδη και τον σκοτώνουν με λιθοβολι-

σμό, προστατεύοντας την Εθνική τους κυ-

ριαρχία. Τον Ελληνοσπόντιο  απεσταλμένο

δεν τον πειράζουν.  Τον στέλνουν πίσω να

δώσει την απάντησή τους στους Πέρσες.

Αυτά γίνανε στη Σαλαμίνα.  

Στην Αθήνα  γρήγορα μαθαίνονται τα καμώ-

ματα του Λυκίδη.  Οι γυναίκες φοβερές  ξε-

σηκώνονται. Κρατώντας η μια το χέρι της

άλλης δηλώνοντας έτσι τη συλλογική τους

ευθύνη και απόφαση, φτάνουν στο σπίτι του

Λυκίδη, σέρνουν έξω τη γυναίκα και τα παι-

διά του και τα λιθοβολούν. 

Ομολογουμένως τραγικές στιγμές ακραίας

αντίδρασης,  δικαιολογημένες ίσως  από-

λυτα,  λόγω της κρισιμότητας της κατάστα-

σης. 

Η αγανάκτηση  εκφορτίζεται σε φάση καν-

νιβαλιστικής    απόγνωσης, όταν το δηλω-

τικό  μεγαλείο ενός λαού που ξέρει να

πορεύεται στα μελλοντικά του οράματα εκ-

δηλώνεται με την πίκρα κατά των εκλεγμέ-

νων του. Και ιδιαίτερα ενός λαού

υπερήφανου, ο οποίος εκτροχιαζόμενος

επωμίζεται την δίκη της ύβρης, απέναντι σε

εκείνον  που θέλει να θίξει τη ίδια του την

τιμή. Γιατί η υπεράσπιση της τιμής είναι

πέραν κάθε δεύτερης σκέψης, η οποία εν-

δεχομένως θα οδηγήσει στη συνθηκολό-

γηση.  

Μπροστά σε τέτοια ξεσπάσματα της τιμής

των προγόνων, νομίζω ότι ο Φαλμεράυερ

και όλοι οι σχετικοί με αυτόν δικαιώνονται

απόλυτα, όταν διατείνονται ότι εμείς οι  τω-

ρινοί σημερινοί,  δεν έχομε στο ‘πετσί” μας  

καμμιά ελληνική καταγωγή ή ομοιότητα με

αυτή την προγονική  μεγαλοσύνη. Διαβι-

ούμε ως ευνουχισμένοι  σκώληκες και  σερ-

νόμαστε στη λάσπη μιας δήθεν επιβίωσης.  

Τα άλλα λόγια  τα “περί του τραχήλου του
Έλληνα” και τα τοιαύτα, εκ των πραγμάτων

αποδεικνύονται    παραμύθια, τουλάχιστον

για τις μέρες της εποχής μας. 

Είχα σκοπό  σήμερα να συνεχίσω  στην πο-

λεμική αφήγηση  μέχρι κάποιου τέλους,

αλλά δεν θα το κάνω υστερόβουλα. 

Θέλω αποτιμώντας  τη σημερινή συγκριτική

μας θέση, να σας αφήσω με την πικρόχολη

γεύση του παράπονου, του δικού μου και

του δικού σας, που συνοψίζεται σε ένα με-

γάλο: ΓΙΑΤΙ... Γιατί βρέ παιδιά μας πουλή-

σανε! 

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

* Τελικά η Σπάρτη  δικαίωσε  τον μεγαλειώδη

εαυτό της στις  Πλαταιές, με αρχιστράτηγο τον

Παυσανία και συμμαχικό στρατό που αριθμητικά

έφτασε στούς 100.000  άνδρες.  

Βοηθήματα 

1. Ηροδότου Ιστορίαι, εκδόσεις Γκοβόστη.

2. Θουκυδίδου Ιστορία, εκδόσεις Εστία.

3. Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Μeiggs & Ράσσελ, εκ-

δόσεις Καρδαμίτσα.

Προς Πλαταιές: Νέες κινητοποιήσεις…

Αντώνη, αυτά που λές τα ακούς;

«Η κορυφαία στιγμή στη σταδιοδρομία του ως Καγκε-
λάριου του Αντενάουερ – και η πιο δραματική, ίσως –
υπήρξε το 1952, όταν ο Στάλιν παρουσίασε το “σημεί-
ωμα Ειρήνης”, το περιβόητο Peace Note: μια πρόταση
να ενωθεί η Γερμανία σε ένα ουδέτερο κράτος, έξω από
συνασπισμούς και με τέτοια εσωτερική πολιτειακή διάρ-
θρωση που θα διαιώνιζε την κυριαρχία των  Αμερικανών
και των Σοβιετικών στο έδαφός της. 
Ο Αντενάουερ έσπευσε να καταγγείλει αυτό το
“έκτρωμα”. Διευκρίνισε απερίφραστα ότι δεν τον ενδιέ-
φερε να ενωθεί η χώρα του υπό διπλή κηδεμονία. Και
ότι θα προτιμούσε να παραμείνει η Γερμανία διαιρε-

μένη, με το δυτικό τμήμα να πρωταγωνιστεί στη Δυτική
Ευρώπη, περιμένοντας  τη διάλυση του Σοβιετικού Συ-
νασπισμού, για να ενωθεί στο μέλλον με το ανατολικό
της τμήμα. 
Κι ότι η ενότητα έπρεπε να έλθει ως απελευθέρωση της
ανατολικής Γερμανίας, όχι ως υποταγή και της δυτικής
Γερμανίας! »
Ίδρυμα Konrad Adenauer 

Χαιρετισμός Πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά 19.12

Για κάτσε και διάβασε ξανά αυτές τις γραμμές που

εκφώνησες ως χαιρετισμό στο ίδρυμα Konrad Ade-

nauer Πρωθυπουργέ Αντώνη Σαμαρά και συλλογί-

σου: τί θα έκανε ο Αντενάουερ στην περίπτωση της

Ελλάδας;

Αλλα τη Δευτέρα κι άλλα
την Τετάρτη

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε αντισυνταγματικό το

χαράτσι και ότι δεν επιτρέπεται να εισπράττεται από τη

ΔΕΗ, αλλά η ΔΕΗ συνεχίζει να κόβει το ρεύμα και ο Αρειος

Πάγος τη μεν μία ημέρα απεφάνθη ότι επίσης είναι αντι-

συνταγματικό, αλλά την τρίτη ημέρα απεφάνθη ότι η ΔΕΗ

μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει το χαράτσι.

Ετσι μου δίνεται το δικαίωμα να πονηρευτώ. Δεν μπορεί

να είναι ήξεις αφίξεις. Δέχτηκαν πιέσεις ή έγιναν συμ-

φωνίες, καθότι οι δικαστικοί βρίσκονται σε απεργίες για

τα μισθολογικά τους; Τα οποία να σημειώσουμε ότι ενώ

απεργούν πληρώνονται κανονικά, όπως καμμία άλλη

κατηγορία εργαζομένων!!!

Το τέλος του κόσμου
Oι Καλικάντζαροι πριονίζουν το δέντρο της ζωής, έως

την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Λέτε να το κόψουν;

Οι Μάγιας περιμένουν, σήμερα 21 Δεκεμβρίου, να έρθει

το τέλος του κόσμου. Αφού διαβάζετε αυτές τις γραμ-

μές, το τέλος του κόσμου ...αναβάλλεται.

Βέβαια  με τη ρύπανση που προσφέρουμε στην ατμό-

σφαιρα, μάλλον είναι κοντά...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Από τι φεύγεις; Έχεις καταλάβει;

Λόγια του φευγιού. Η πιό δημοφιλής κουβέντα στις

συζητήσεις των νέων Ελλήνων: «Να φύγω, να
φύγω». Να φύγεις. Αφού δεν τον αγαπάς αυτόν

τον τόπο, να φύγεις. Όχι, όχι, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό

σου, ότι τάχα την αγαπάς την Ελλάδα και οι περιστάσεις

σε αναγκάζουν να ξενιτευτείς για να βρεις δουλειά και να

ζήσεις με αξιοπρέπεια. Ποιάν αξιοπρέπεια; Που την είδες;

Πόση αξιοπρέπεια έχει αυτός που μπαίνουν οι άρπαγες στο

σπίτι του και του φωνάζουν: «Φύγε για να σωθείς. Άμα μεί-
νεις, θα σε σκοτώσουμε». Καλά κάνεις και φεύγεις. Αυτό

έλειπε, να κάτσεις να τους βλέπεις να βιάζουν τη μάνα σου,

την αδερφή σου, να σκοτώνουν με πείνα κι εξαθλίωση κι

εξευτελισμό τους γονείς σου και τους παππούδες σου. Ε

όχι να τους κρατάς και το φανάρι. Καλύτερα να φύγεις.

Δεν ξέρεις ότι αν αρχίσεις να φεύγεις, δεν έχει σταματημό

το φευγιό; Μπορείς ίσως να ξεφύγεις απ’ όλους και όλα.

Από τον εαυτό σου δεν μπορείς ποτέ να ξεφύγεις. Στην

πραγματικότητα δεν σε διώχνουν οι εισβολείς και οι δωσί-

λογοι που μας κυβερνάνε. Αυτοί φτιασιδώσανε μιάν Ελ-

λάδα κουρελού, να τη βλέπεις και να τη σιχαίνεσαι, για να

σε διώξουν. Η απόφαση όμως να φύγεις σαν το δαρμένο

σκυλί, ή να μείνεις και να τους πολεμήσεις είναι δική σου,

μόνο δική σου. Αυτοί ξέρουν καλά πόσος πλούτος κι ομορ-

φιά κρύβονται κάτω από τα ξεφτίδια της άσχημης γριάς,

της κουρελούς. Όταν σε διώξουν μακριά της κι ανεμπόδι-

στοι την κάνουνε ολότελα δική τους, τότε θα φανεί πως

ούτε άσχημη είναι, ούτε γριά και κουρελού. Κι εσύ θά ‘χεις

πιαστεί κοροϊδάκι. Όπως κοροϊδάκι ήσουν και τη μέρα των

εκλογών, που αντί να πας να ψηφίσεις για να στείλουμε

τους προδότες και τ’ αφεντικά τους στον αγύριστο, εσύ

πήγες για μπανάκι. Κολύμπα τώρα, μη σου πω που.

Έχεις ένα δίκιο: Δεν στη μάθανε την Ελλάδα οι γονείς σου.

Δεν την είδαν, δεν την κατάλαβαν ποτέ, δεν την αγάπησαν.

Μαμ, κακά, νάνι και όπα. Πως να τη μάθουν σε σένα; Αντί

να βαδίσεις στην κατρακύλα που σού χάραξαν, ξεπέρασέ

τους. Ψάξε, μάθε την Ελλάδα. Δες ποιά, πόσα ετοιμάζεσαι

να παραδώσεις αμαχητί με το φευγιό σου. Το ξέρω πως

έπρεπε μιάν άλλη ζωή, σε μιάν άλλη Ελλάδα να ζήσεις.

Στραγγίξαμε το ψέμα και τη ντροπή ως το μεδούλι και σ’

αφήσαμε τα κόκκαλα. Αυτή όμως η εικόνα η αποκρουστική,

είναι στην πραγματικότητα μιά φενάκη, ένας μπερντές.

Τράβηξέ τον με βία, ειρηνικά δυστυχώς δεν γίνεται, κι από

πίσω θα δεις όλα αυτά που σου κρύβουν, όλα αυτά που θέ-

λουν να σ’ αρπάξουν ξεγελώντας σε και διώχνοντάς σε μα-

κριά από την ωραιότερη Πατρίδα στον κόσμο.

Μόνο η αγάπη χαρίζεται. Γιά όλα τ’ άλλα πρέπει να παλέ-

ψεις. Να πολεμήσεις. Σε πόλεμο είμαστε. Δεν τό ‘χεις κα-

ταλάβει; Έτσι κατά πως τό ‘γραψε ο εθνικός μας ποιητής

Διονύσιος Σολωμός για το καημένο το Μεσολόγγι: «Αρα-
πιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι ΄Άγγλου, πέ-
λαγο μέγα πολεμά, βαρεί το καλυβάκι». Σε πόλεμο είμαστε

από τότε που κάποιος μακρινός πρόγονός μας στάθηκε όρ-

θιος στης Ηπείρου ένα ύψωμα, είδε μπροστά του βουνά

όσο έφτανε η ματιά του και βάφτισε τον τόπο μας ΕΛΛΑΣ,

αψηλό βράχο δηλαδή. Από τότε τον ορέγονται τον τόπο

μας όλων των εποχών οι άρπαγες, δικό τους να τον κάμουν,

πότε με το σπαθί και πότε με το γρόσι, ευρώ το λέμε σή-

μερα. Είναι καταισχύνη, να περιμένουν τα νιάτα σου το

κάθε Στουρνάρι και το κάθε Σαμαρωμένο μουλάρι να ορί-

ζουν πόσα ευρώ το μήνα αξίζει η ζωή σου, όταν την ίδια

στιγμή ξεπουλάνε για ψίχουλα και για τις μίζες τους τον

αμύθητο πλούτο της Πατρίδας σου στ’ αφεντικά τους.

Είναι δικός σου αυτός ο πλούτος. Γι’ αυτό σε διώχνουν. Γιά

να στον κλέψουν. Κι από σένα κι από τα παιδιά σου κι από

τα παιδιά των παιδιών σου. Θα στο πω όσο πιό απλά μπορώ:

Όλο αυτό το σκηνικό που το βάφτισαν «κρίση», δεν είναι

παρά το μεγάλο κόλπο μιάς παρέας μεγαλοτραπεζιτών να

υπερχρεώσουν με φούσκες όλα τα κράτη της γης, γιά ν’

αρπάξουν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των λαών

και να στήσουν με τη βοήθεια των σε κάθε τόπο λακέδων

τους, όπως τα δικά μας εκλεγμένα κνώδαλα, την Παγκό-

σμια Δικτατορία τους. Την Παγκόσμια Δικτατορία του Εξα-

ποδώ. Και σ’ όσους στραβοφωτισμένους ξερόλες

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός, ούτε Διάβολος,

απαντώ ότι το μεγαλύτερο κόλπο, η μεγαλύτερη μαγκιά

του Διαβόλου είναι να πείθει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει το

Κακό, όπως υπάρχει κι ο Θεάνθρωπος της Αγάπης, που δεν

δίστασε ν’ αρπάξει το φραγγέλιο και να πετάξει έξω από

τον Ναό του Πατρός τους εμπόρους οσίων και ιερών.

Αντί να φύγεις κάνε το ίδιο που έκανε κι Εκείνος που ξα-

ναγεννιέται τούτες τις μέρες. Βοήθησε, πολέμησε να ξε-

βρωμίσουμε τον τόπο μας από τους Εμπόρους των Εθνών

και τους ντόπιους μεταπράτες τους. Είναι ιερός αυτός ο

τόπος. Είναι καθαγιασμένος με το αίμα μυριάδων μαρτύ-

ρων της Πατρίδας και της Πίστης μας. Είναι Ναός κι έχουμε

αφήσει γουρούνια να μπαίνουν μέσα του και να τον λερώ-

νουν. Αντί να φύγεις από τη μπόχα την ανυπόφορη, έλα να

διώξουμε τα γουρούνια που βρωμίζουν τα όσια και τα ιερά

μας. Αύριο-μεθαύριο θα χρειαστεί και στον ξένο τόπο να

πολεμήσεις τους ίδιους εχθρούς. Όλη η οικουμένη στόχος

τους είναι. Γιατί να μην τους πολεμήσεις στον τόπο σου;

Γιατί να μην αγωνιστείς στην Ελλάδα, για την Ελλάδα και

για την Ανθρωπότητα ολάκερη;

Νέος δεν είναι αυτός που είναι γρήγορος στα πόδια. Νέος

είναι αυτός που κάνει όνειρα και πολεμά για να τα κρατή-

σει ζωντανά. Κι όταν του πουν «από δω και πέρα θα ζήσεις
στα σκατά, γιατί έτσι γουστάρουμε εμείς οι σκατιάρηδες κι
έτσι αποφασίσαμε γιά σένα», προτιμά να πεθάνει πολε-

μώντας τους. Η ταυτότητά σου γράφει Έλληνας. Γίνε και

στην ψυχή, ή σήκω φύγε. Πάντοτε υπήρχαν αυτοί που

έφευγαν. Την Ελλάδα την κράτησαν Ελλάδα εκείνοι πού

έμεναν και πολεμούσαν. Όταν η αλεπού θελήσει φωλιά,

δεν μπαίνει στον κόπο να φτιάξει δική της. Πάει και λερώ-

νει τη φωλιά του ασβού κι εκείνος φεύγει και της την πα-

ραχωρεί. Μην πιάνεσαι κορόΙδο. Πολέμα τους. Ξένος, όχι

Έλληνας αλλά Ελληνόψυχος, ήταν ο Φρεντερίκ Μιστράλ

που έγραψε: «Κι αν είναι να πεθάνουμε γιά την Ελλάδα,
θεία είναι η δάφνη. Μιά φορά κανείς πεθαίνει». Νέο δεν σε

κάνει η χρονολογία γεννήσεως στην αστυνομική σου ταυ-

τότητα, ούτε οι τσαχπινιές.

Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά και καλή φώτιση.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Εσύ δεν είσαι πλεονέκτης;
Δεν είσαι άρπαγας; Δεν κρα-
τάς για τον εαυτό σου όσα σου
δόθηκαν για να τα διαχειρι-
σθείς προς όφελος όλων;
Αυτός που γδύνει τον ντυμένο
θα ονομαστεί λωποδύτης,
αλλά αυτός που δεν ντύνει
τον γυμνό μήπως δεν αξίζει
αυτή την ονομασία;

Το ψωμί που αποθηκεύεις είναι
του πεινασμένου, τα ρούχα που
συσσωρεύεις είναι του γυμνού,
τα παπούτσια που τα ‘χεις και
σαπίζουν είναι του ξυπόλυτου,
τα λεφτά που θάβεις για να μη
στα κλέψουν είναι του φτωχού.
Είναι τόσοι αυτοί που αδικείς
όσοι αυτοί που θα μπορούσες
να βοηθήσεις.

Μέγας Βασίλειος 

Ο «Μέγας Βασίλειος – Το λιον-

τάρι του Χριστού» είναι το 4ο

επεισόδιο της σειράς «Δεν είσαι
μόνος».

Η ταινία  είναι ένα οδοιπορικό σε

τόπους θαμμένους  μέσα στη

λήθη. Βασικό εύρημα του σενα-

ρίου είναι οι ημερολογιακές κατα-

γραφές ενός μοναχού που έζησε

τον 4ο αιώνα, μέσα από τις οποίες

πληροφορούμαστε για τα ιστορικά

γεγονότα εκείνης της εποχής, την

κοινωνική κατάσταση, τον αγώνα

της εκκλησίας να ξεκαθαρίσει το

τοπίο από τις αιρέσεις και να

εδραιωθεί. Βασική μορφή εκείνης

της περιόδου είναι ο Μέγας Βασί-

λειος, τα κείμενα του οποίου

ακούγονται στην ταινία. 

Ο Μέγας Βασίλειος, «Το λιοντάρι

του Χριστού» όπως τον αποκα-

λούσαν, πολέμησε  τις αιρέσεις,

αντιτάχθηκε στις αυθαιρεσίες της

εξουσίας, πρόσφερε τεράστιο κοι-

νωνικό έργο. Στο μεγάλο λιμό ο

κόσμος πέθαινε από την πείνα, η

εκμετάλλευση οργίαζε, ο Μέγας

Βασίλειος βγήκε στους δρόμους

φωνάζοντας: «Τα παιδιά, πεθαί-
νουν τα παιδιά», στυλίτευσε τους

μαυραγορίτες  και μερίμνησε για

όλα τα παιδιά, χριστιανών,

εβραίων και ειδωλολατρών χωρίς

καμιά διάκριση. Έδωσε όλη του

την περιουσία  και έχτισε την Βα-

σιλειάδα, το πρώτο γνωστό στην

ιστορία κοινωνικό ίδρυμα. Μια

ολόκληρη πολιτεία  με ορφανο-

τροφεία, γηροκομεία, λεπροκο-

μεία, νοσοκομεία που

φιλοξενούσε 30.000 ανθρώπους.

Υπερασπίστηκε την ελληνική παι-

δεία γιατί πίστευε ότι έχει πολλά

θετικά στοιχεία τα οποία δεν βρί-

σκονται σε αντίθεση με την χρι-

στιανική θέση.  

Ο Μέγας Βασίλειος είναι μια τε-

ράστια μορφή της χριστιανικής εκ-

κλησίας, ένας φάρος που το φως

του είναι τόσο δυνατό ώστε να

φωτίζει και τις δικές μας μέρες.

Πίστευε ότι η εκκλησία πρέπει να

αγκαλιάσει όλα τα έθνη και τους

πολιτισμούς, όλους τους ανθρώ-

πους: στους κόλπους της εκκλη-

σίας δεν υπάρχουν άντρες και

γυναίκες, ελεύθεροι και δούλοι, οι

κοινωνικές διακρίσεις έχουν κα-

ταργηθεί, και αυτό  ήταν το πιο

δυνατό στίγμα στο έργο του Με-

γάλου Βασιλείου. Αυτό που ανα-

ζητά σήμερα ο κόσμος και έχει

ανάγκη να δημιουργηθεί, υπήρχε

στην έρημο της Καππαδοκίας πριν

από χιλιάδες  χρόνια. 

Τα γυρίσματα του επεισοδίου έγι-

ναν στην Καππαδοκία, στην Αντιό-

χεια, στην Κωνσταντινούπολη,

στην Ταρσό, στην Μερσίνα.  Στο

επεισόδιο συμμετείχε ο Κωνσταν-

τίνος Κορναράκης, Επίκουρος κα-

θηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τελειότατη κοινωνία ονομάζω
αυτήν, όπου έχει καταργηθεί η
ιδιοκτησία, έχουν εκλείψει οι προ-
σωπικές διαφορές και έχουν εξα-
φανιστεί οι έριδες και οι
φιλονικίες. Είναι η κοινωνία όπου
όλα είναι κοινά. Οι πολλοί είναι
ένας και αυτός ο ένας δεν υπάρ-
χει μόνος του, αλλά ζει μέσα
στους πολλούς. 

Μ. Βασιλείου, Ασκητικές Διατάξεις

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ
“Μέγας Βασίλειος  - Το λιοντάρι του Χριστού”

Προβάλλεται από την ΕΤ 1

την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου στις 22.30 μ.μ. και

επανάληψη την  Πρωτοχρονιά  στις 10.00 π.μ.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Τώρα που τα παιδιά θεωρούνται τεκμήριο, η χρήση

του προφυλακτικού θεωρείται φοροδιαφυγή;

4 Το πρωί μου χτύπησαν το κουδούνι:

-Γειά σας, είμαστε από τον έρανο υπερ των φτωχων

-Δεν μου κάνετε πλάκα? Και πόσα λεφτά θα μου δώ-

σετε?

4 Χειμώνας ειναι να χοροπηδας απο το ενα χαλί στο

άλλο για να μην ακουμπησεις κρύο πλακακι!!!!!!!

Αποστάγματα του FACEBOOK Και επίσημα πλέον δικαίωμα κατάσχεσης κάθε 

εθνικού περιουσιακού στοιχείου απέκτησε η Τρόικα!

Όπως δημοσιεύθηκε και στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, δεν εξαιρείται τίποτα από την κατάσχεση

σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει υποχρεώσεις, ούτε λόγω εθνικής κυριαρχίας, ούτε για οποι-

οδήποτε άλλο λόγο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο ΦΕΚ 240 (σελίδα 46 παράγραφος 7): “Ούτε το δικαιούχο κράτος-μέλος, ούτε

η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνι-

κής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε

σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης”. Αμφιβάλετε

ακόμα ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε αποικία των δανειστών της;

Όταν η επιστήμη και η τε-

χνολογία χρησιμοποιούν-

ται στην υπηρεσία του

ανθρώπου γίνονται “θαύ-

ματα”.

Μεγάλες ελπίδες για αν-

θρώπους με κινητικά προ-

βλήματα, φέρνει η είδηση

2 παραπληγικών που κατά-

φεραν με τον εγκέφαλό

τους να δώσουν εντολή

σε ρομποτικό βραχίονα και

να μετακινήσουν αντικεί-

μενα. 

Πιο συγκεκριμένα η

53χρονη Γιαν Σιούρμαν,

πριν από 13 χρόνια διαγνώ-

στηκε με παρεγκεφαλιδο-

νωτιαία εκφύλιση και

σταδιακά έχασε τον έλεγχο

του σώματός της μέχρι που

έμεινε παράλυτη από το

λαιμό και κάτω. 

Σήμερα, κατάφερε να με-

τακινήσει αντικείμενα,

όπως αναφέρει μελέτη

Αμερικανών επιστημόνων,

σύμφωνα με το BBC.

Της έγινε εμφύτευση δύο

αισθητήρων στο φλοιό τού

εγκεφάλου.

Κάθε ένας από αυτούς

έχει διαστάσεις 4 Χ 4 χι-

λιοστά. Εκατό μικροσκοπι-

κές βελόνες, τοποθετημένες

πάνω σε κάθε αισθητήρα,

δέχονται την ηλεκτρική

δραστηριότητα από περί-

που 200 εγκεφαλικά κύτ-

ταρα. Οι ηλεκτρικοί παλμοί

που εκπέμπονται από τον

εγκέφαλο «μεταφράζον-

ται» στη συνέχεια σε εν-

τολές από το ρομποτικό

βραχίωνα.

«Δεν ξέρω πως να το πε-

ριγράψω. Η κίνηση ήταν το

καλύτερο πράγμα που

έχουμε δει έως τώρα»,

ανέφερε χαρακτηριστικά ο

καθηγητής Αντριου

Σβαρτζ, από το πανεπιστή-

μιο του Πίτσμπουργκ. Και

πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι

αυτή η τεχνολογία θα βοη-

θήσει σημαντικά ανθρώ-

πους που έχουν

τραυματιστεί στο νωτιαίο

μυελό».

Η Γιαν Σιούρμαν κατάφερε

να ελέγξει το βραχίονα με

μόλις 2 ημέρες εκπαί-

δευση, ενώ μετά από δύο

εβδομάδες είχε εξοικειω-

θεί πλήρως με τον τε-

χνητό βραχίονα και μπορεί

να κάνει πλέον σχεδόν

όλες τις κινήσεις που

πραγματοποιεί ένα ανθρώ-

πινο χέρι.   

Για τον Πέτρο Καπετανόπουλο, η

ερώτηση που απηύθηνε στους αστυ-

νομικούς ήταν η αιτία για την σύλ-

ληψή του...

Ο 40 χρονος πολίτης, συνελήφθη

στον Κολωνό, όταν είδε 4-5 αστυνο-

μικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να έχουν

συλλάβει έναν μετανάστη και ενώ

του έχουν περάσει χειροπέδες ένας

εκ των αστυνομικών να εξακολουθεί

να τον πατάει στην κοιλιά, και είχε

την ...θρασύτητα να ρωτήσει "γιατί

τον πατάτε αφού τον έχετε συλλά-

βει;"!!

Ο Πέτρος Καπετανόπουλος βαρύνε-

ται με τις κατηγορίες της "ψευδούς

ανωμοτί κατάθεσης", της "αντίστα-

σης" και της "απόπειρας ελευθέρω-

σης κρατουμένου". Σύμφωνα με το

“Έθνος” η εισαγγελέας σχημάτισε

κοινή δικογραφία σε βάρος του αλ-

λοδαπού, ο οποίος ομολόγησε κλοπή

τσάντας, και του Καπετανόπουλου,

φορτώνοντας στον δεύτερο και την

κατηγορία της "απλής συνέργειας σε

ληστεία". Κι όλα αυτά χωρίς σε κανε-

νός την ομολογία να αναφέρεται

δεύτερο άτομο - συνεργός στην λη-

στεία.

Για το θεαθήναι

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, η δράση της πρωτοβουλίας

«ΣΤΗΡΙΖΩ», που αναπτύχθηκε από τη Νέα Δημο-

κρατία και την ΟΝΝΕΔ και αφορούσε τη συλλογή

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πτω-

χούς. 

Με την παραπάνω φράση ξεκίναγε δελτίου τύπου

που μας απέστειλε η Νέα Δημοκρατία. 

Και αναρωτιέμαι... πλάκα μας κάνουνε; 

Δηλαδή πρώτα φροντίζουν να φτάσουν τον κόσμο

στα όρια της εξαθλίωσης και μετά να του δίνουν ψί-

χουλα δείχνοντας έτσι το “κοινωνικό τους πρόσωπο; 

Τα τελευταία χρόνια το κινητό τηλέφωνο έχει πάρει άλλες

διαστάσεις και μ’ αυτό εκτός από το να επικοινωνούμε μεταξύ

μας, μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις, να σερφάρουμε

στο internet και γενικά να το συνδέσουμε με όλη την ηλε-

κτρονική μας “ζωή” (e-mail, facebook κτλ). 

Η IBM κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά και ανακοινώνει ότι σε

μια πενταετία από σήμερα, τα κινητά τηλέφωνα θα έχουν

“υποκαταστήσει” τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου. 

Φανταστείτε το κινητό σας να βλέπει ό,τι δεν μπορείτε να δείτε,

να μυρίσει ό,τι δεν μπορεί να αισθανθεί η μύτη σας και να ακού-

σει ήχους που είναι αδύνατο να «πιάσουν» τα αυτιά σας.

Θα μπορεί ακόμα να “χαρτογραφεί” μια επιφάνεια ή κάποιο αν-

τικείμενο, υποκαθιστώντας την ανθρώπινη αφή.

Για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ ακριβώς να φαναταστώ πώς

θα είναι... Μένει να το δούμε.

Η επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου

“Νόμιμη” τρομοκρατία

Τόλμησες να ρωτήσεις;;;
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Η λέξη φεντεραλισμός προέρχεται

από τη λατινική λέξη “foedus”, που

σημαίνει σύμφωνο (covenant / pacte),

συμβόλαιο (contract). Η λέξη προϊδε-

άζει για το κυρίως περιεχόμενο: η οι-

κειοθελής και ενσυνείδητη

συγκατάθεση των μερών –προσώ-

πων ή ομάδων- που συμμετέχουν

στο σύμφωνο και συγκροτούν μια πο-

λιτική κοινότητα μεταξύ ισοτίμων,

έχοντας κοινούς στόχους, χωρίς να

παραιτούνται από τα θεμελιώδη δι-

καιώματα τους ή από την ταυτότητα

τους. Έτσι ο φεντεραλισμός αντίκει-

ται σε κάθε μορφής κυριαρχία, οιου-

δήποτε είδους και από οποιονδήποτε

φορέα. Γι’ αυτό δεν αναφερόμαστε

σε μια ευρωπαϊκή κυριαρχία. Στην

ομοσπονδιακή Ευρώπη θα μπορούμε

να υπολογίζουμε όλοι στην αμοιβαία

στήριξη και αλληλεγγύη.

Όμως η αλληλεγγύη έχει διπλή κα-

τεύθυνση, η μονή κατεύθυνση είναι

επαιτεία και εξάρτηση για κάποιους,

ή επιβολή και κυριαρχία για άλλους.

Η ενωμένη Ευρώπη έχει εξαρχής ως

δομικό υλικό την ειρηνική, σταδιακή

προσχώρηση και εξέλιξη. Με διαφά-

νεια, έντιμους συμβιβασμούς και

αποτελεσματικότητα. Λαμβάνοντας

υπόψη όλα τα μικρά και μεγάλα συμ-

φέροντα, όλες τις απόψεις και ταυ-

τότητες. Ενότητα διαμέσου της

διαφορετικότητας. Οι υπόλοιποι Ευ-

ρωπαίοι μετά τον β’ παγκόσμιο πό-

λεμο κατανόησαν ότι επί τρεις

αιώνες ο σπαραγμός οφειλόταν στο

σύστημα των εθνών και στην πραγ-

ματικότητα οι χωρίς τελειωμό αιμα-

τηρές συγκρούσεις ήταν εμφύλιες,

αλλά όχι αναπότρεπτες, γι’ αυτό συ-

νέλαβαν την ευρωπαϊκή ιδέα στην

οποία οφείλουμε το επίτευγμα των

τελευταίων 60 χρόνων ειρήνης.

Αυτό επιβραβεύτηκε με το Νόμπελ

Ειρήνης. Ήλθε η ώρα κι εμείς, το

πρώτο από τα κράτη που δημιουρ-

γήθηκε από τη διάλυση της οθωμα-

νικής αυτοκρατορίας να

κατανοήσουμε και να ενστερνι-

στούμε την ιστορική έκπτωση του

εθνικισμού.

Οι επαγγελματίες πατριώτες σε όλα

τα κράτη είναι οι μόνοι που θα χά-

σουν από τον επικείμενο νέο κατα-

μερισμό της κυριαρχίας, μεταξύ της

ομοσπονδιακής Ευρώπης, των κρα-

τών και των περιφερειών. Γιατί είναι

εκείνοι που αδειάζουν το σπίτι μας

καθημερινά και ανέκαθεν, αρκετοί

από τους πολιτικούς, τους δημοσί-

ους υπαλλήλους, τους εθνικούς ερ-

γολάβους και προμηθευτές, τους

στρατευμένους πανεπιστημιακούς

κ.α. ομοειδείς, που στον υγιή αντα-

γωνισμό μιας ελεύθερης οικονομίας

και κοινωνίας δεν θα διενοούντο τέ-

τοια προσωπικά μεγαλεία, τα οποία

συνεχίζουν να απολαμβάνουν στο

όνομα της πατρίδας. Ο εθνικισμός

είναι πράγματι το συγκριτικό τους

πλεονέκτημα στον δύσκολο αγώνα

της προσωπικής επιβίωσης, που συ-

νήθως γι’ αυτούς δεν είναι και τόσο

δύσκολος, βλ. ευνοιοκρατία, αργο-

μισθία, διαφθορά, φοροδιαφυγή, off

shore, καταθέσεις στο εξωτερικό.

Όσοι αγαπούν πραγματικά την πα-

τρίδα τους δεν περιμένουν να πλη-

ρωθούν γι’ αυτό. Όσοι πιστεύουν

στην αξία της, στον δυναμισμό και

στο πνεύμα της πατρίδας τους, δεν

φοβούνται τη συνύπαρξη και τη συμ-

μετοχή στη συνδιαμόρφωση μιας

νέας ευρωπαϊκής πατρίδας. 

Ο νέος καταμερισμός κυριαρχίας

στην ομοσπονδιακή Ευρώπη θα εγ-

γυάται σε όλους μας περισσότερη

αυτονομία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη,

ελευθερία, αλληλεγγύη και στην Ελ-

λάδα περισσότερη εσωτερική και

εξωτερική ασφάλεια. Αν κάποιοι θε-

ωρούν ότι μια τέτοια Ευρώπη είναι

ακόμη μακριά ας μην την καθυβρί-

ζουν, γιατί πως άλλως θα γίνει πραγ-

ματικότητα; Εκτός αν κατά βάθος

δεν τη θέλουν, είτε γιατί είναι θια-

σώτες της βίας είτε γιατί οφελούν-

ται από το εθνικό status quo. Δεν

είναι αντιφατικό να κατηγορείς και

να αρνείσαι την απόκτηση αρμοδιό-

τητας σε εκείνον από τον οποίο αν

τα είχε θα αποκτούσες αυτά που

τώρα δεν έχεις και πολύ θα ήθελες; 

Φυσικά, η ομοσπονδιακή Ευρώπη

δεν θα έλθει από μόνη της, ούτε

χωρίς οδύνες. Λίγες ημέρες προτού

πεθάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαν-

λής είχε πει στον Τάκη Λαμπρία, που

ήταν βασικός συνεργάτης του στην

οικοδόμηση της ευρωπαϊκής Ελλά-

δας: «Σου έχω πει από πολύν καιρό
και το επαναλαμβάνω, δεν πάει
καλά η Ευρώπη! Έχει χάσει τον δυ-
ναμισμό της, την πίστη στον εαυτό
της. Της έλειψε η θέληση για μια
πραγματική πολιτική ένωση. Την
ένωση που θα την καθιστούσε ικανή
να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο σ’
ολόκληρο τον κόσμο. Προς το συμ-
φέρον όλου του κόσμου. Κατατρίβε-
ται με πολλά και αποφεύγει το
βασικό: να διαμορφώσει στερεούς
θεσμούς που θα υπηρετούν ένα με-

γάλο όραμα. Έχασε τις ευκαιρίες
που της παρουσιάστηκαν. Όσο εξα-
πλώνεται χωρίς γερά θεμέλια, τόσο
αδυνατίζει και παραπαίει. Και ρωτώ:
πού βλέπεις σήμερα ηγέτες εμπνευ-
σμένους από την Ευρωπαϊκή Ιδέα,
έτοιμους να αγωνισθούν με συνέ-
πεια για την πραγμάτωσή της; Πρό-
θυμους έστω να περιστείλουν
κάπως τις εθνικές σκοπιμότητες και
τους οικονομικούς ανταγωνισμούς;»
(Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ, εκδόσεις ΠΟ-

ΤΑΜΟΣ, Αθήνα 2000).

Οι εθνικές σκοπιμότητες και οι οικο-

νομικοί ανταγωνισμοί προέρχονται

από το φάντασμα της εθνικής κυ-

ριαρχίας. Σε μια Ευρώπη, όπου το

80% των αποφάσεων, όπως έχει έγ-

κυρα μετρηθεί, λαμβάνεται πλέον

στο πλαίσιο της ΕΕ και στα υπερ-

χρεωμένα κράτη όπως η Ελλάδα

αυτό είναι έτι υψηλότερο, η εθνική

κυριαρχία είναι το όχημα «παλιάς

τεχνολογίας», που δίνει ακόμη λίγο

χρόνο ζωής στα παρηκμασμένα τμή-

ματα των ελίτ, που ωστόσο δεν δι-

στάζουν να χρησιμοποιούν το όπλο

του αυταρχισμού όσον αφορά την

εσωτερική κυριαρχία και να προβάλ-

λουν το επικίνδυνο πρόσωπο της

εξωτερικής κυριαρχίας στον υπό-

λοιπο κόσμο σε αντίθεση με την ΕΕ

ως δύναμη παγκόσμιας ειρήνης. Η

εξωστρέφεια εκφράζει όπως πάντα

την πρόοδο και η εσωστρέφεια τη

συντήρηση που σε περιόδους κρίσης

οδηγεί στην υστέρηση, τη μιζέρια

και τη μισσαλοδοξία.

Η φυγή προς τα εμπρός του ποδη-

λάτη ελάχιστα πριν την πτώση είναι

το μόνο αντανακλαστικό επιβίωσης.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ευ-

ρωπαϊκή ορθοπεταλιά των 17 μαζί,

θα μας φέρει 2 βήματα μπρος, αλ-

λιώς θα πάμε 4 πίσω, η ελληνική ορ-

θοπεταλιά θα μας φέρει 4 βήματα

μπρος αλλιώς πάμε για 8 πίσω.

Πράγματι φαίνεται ότι η ώρα της πο-

λιτικής ένωσης της Ευρώπης πλη-

σιάζει. Η επείγουσα τραπεζική

ένωση ήταν μόνον η αρχή. Αρκεί η

Ελλάδα να τολμήσει να παραμείνει

μέσα στον σκληρό της πυρήνα όπου

τώρα βρίσκεται κι όπου οι υπόλοιποι

θέλουν να παραμείνει. Κατόπιν, τους

καρπούς θα γευτούν, όπως πάντα

και οι υποστηρικτές και οι φίλοι

αλλά και οι όψιμοι, οι δειλοί κι οι αν-

τίπαλοι. Οι αγωνιστές μάλλον θα

έχουν αναλωθεί. Ας είναι.

Δρ Νίκος Γιαννής

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, 

ομοσπονδιακή Ευρώπη πρόσω ολοταχώς Συνέχεια από τη σελ. 2 

Πώς τότε επαναστάτησαν και με ποια κοινή εθνική συνεί-

δηση;

Τις αντιλήψεις αυτές διασπείρουν τεχνηέντως οι “αρχιε-

ρείς”, τα όργανα και οι ...επιρρεπείς της παγκοσμιοποίησης.

Ιδού τι γράφει ο θεωρητικός της διάλυσης των εθνών R.

Cooper, ο οποίος κατέχει την άκρως ευαίσθητη θέση του Γε-

νικού Διευθυντή του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτε-

ρικής πολιτικής και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων2:

«...το κρατικό συμφέρον καθορίζει λιγότερο την εξωτερική
πολιτική: στο προσκήνιο έρχονται τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, το κοινό αίσθημα, τα συμφέροντα συγκεκριμένων
ομάδων). 
Η αποδόμηση του νεωτεριστικού κράτους δεν έχει ολο-
κληρωθεί ακόμη, αλλά προχωρά ταχύτατα - με διαφορετι-
κούς τρόπους, η Ευρωπαϊκή Ενωση, το κίνημα που έχει
αναπτυχθεί σε πολλές χώρες για μεγαλύτερη περιφερειακή
αυτονομία και η - λίγο έως πολύ - καθολική πορεία προς τις
ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας η
οποία έχει στόχο να δημιουργήσει πιο πλουραλιστικά κράτη,
στα οποία η εξουσία διαχέεται ευρύτερα. Αυτή η εξέλιξη
των κρατικών δομών ακολουθείτα από μια κοινωνία που
στέκεται με μεγαλύτερο σκεπτικισμό απέναντι στην κρατική
εξουσία, είναι λιγότερο εθνικιστική· μια κοινωνία στην
οποία αφθονούν οι πολλαπλές ταυτότητες, και οι περισό-
τεροι άνθρωποι έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο της ζωής
τους την προσωπική εξέλιξη και την προσωπική κατανά-
λωση. Η στρατολόγηση αποδεικνύεται δύσκολο εγχείρημα
- ο καταναλωτισμός είναι ένας στόχος για τον οποίο ο θά-
νατος δεν έχει νόημα3». (!) Έξοχα!

Ακριβώς: Φιλοτομαρισμός και κατανάλωση...

Αλλά τι είναι ΕΘΝΟΣ; Είναι τα ταρατατζούμ του κάθε εθνο-

κάπηλου; Να το πω περιγραφικά: Βρέθηκα αντιμέτωπος,

λίγο μετά το “Πολυτεχνείο”, με τον Υπασπιστή του Γκιζίκη4.

«Και δεν φοβάσαι μη σε πάω στο πεντάγωνο”, μου είπε.

“Οχι”, του απάντησα, γιατί είμαι εθνικόφρων! Και είμαι εθνι-
κόφρων γιατί πιστεύω τα εθνικά ιδεώδη, τη Δημοκρατία και
την ελευθερία».

Εθνος είναι ο Λαός εν δυνάμει. Διαχρονικά και διατοπικά.

Οι Ελληνες του ελλαδικού χώρου, οι Ελληνες της Κύπρου,

οι Ελληνες της διασποράς. Οι Ελληνες του κοντινού και μα-

κρινού χθες, που έχουν ποτίσει τούτο το χώμα με τον

ιδρώτα τους και το αίμα τους. Με τη σπονδή του οίνου, με

το τραγούδι, το χορό και τον έρωτα. Οι αγέννητοι! Οι αγέ-

νητοι του “αύριο”, που τους χρωστάμε όσα παραλάβαμε. 

Έλληνες είναι όλοι τούτοι ‘δω που αισθάνονται ότι είναι Ελ-

ληνες· “κοινή συνείδηση” ταυτότητας καταγωγής και ετερό-

τητας. “Κοινή γλώσσα”, κοινή “ιστορική συνείδηση”. Κοινή

καταγωγή (gens) γένους. 

Με τον παππού μου, που γνώρισα, απέχουμε τρεις γενιές.

Με τον Κολοκοτρώνη έξη, με τον Λεωνίδα 83 γενιές. Αν νιώ-

θεις έτσι, αν νιώθεις υπερήφανος για την καταγωγή σου,

αλλά και το καθήκον να φανείς αντάξιος, είσαι Ελληνας. Αλ-

λιώτικα είσαι “υπήκοος”, υπάλληλος που ψάχνεις καλύτερη

“εταιρεία” και καλύτερη θέση. Είσαι barcode!

―――――――
1. UNESCO: Λεξ. Κοινωνικών Επιστημών ελλ. έκδοση ΝΙΚΑΣ-ΤΕΓΟ-

ΠΟΥΛΟΣ, τομ. Γ’ σελ. 1028 κ.επ.

2. Robert Cooper: εξέχων διπλωμάτης, πρώην σύμβουλος του Τόνι

Μπλερ, θεωρητικός του μεταμοντέρνου κράτους της “ετερειοκρατίας”.

3. R. Cooper: Η Διάσπαση των Εθνών, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, σελ. 84-85.

4. Φαίδων Γκιζίκης: “Πρόεδρος” της Παπαδοπουλικής “δημοκρατίας”.

Στο άρθρο του Νίκου Γιαννή, απαντά ο Κώστας Βενετσάνος, 

με το κύριο άρθρο του από τη σελ. 1

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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Για την θερμή ανταπόκρισή τους στην πρωτοβουλία συγ-

κέντρωσης φαρμάκων για την ενίσχυση του έργου του Ια-

τρείου Κοινωνικής Αποστολής της Αρχιεπισκοπής

Αθηνών βραβεύτηκαν ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Σπυράγγελος Πανάς, από το Ιατρείο Κοινωνικής Απο-

στολής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον Ιατρικό Σύλ-

λογο Αθηνών κατά την διάρκεια της φιλανθρωπικής

συναυλίας που διοργανώθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου

στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Ο.Α.Κ.Α. με σκοπό την στή-

ριξη ανασφάλιστων παιδιών.

Η συναυλία Αγάπης και Ελπίδας που διοργανώθηκε με

αφορμή την παγκόσμια ημέρα του παιδιού, στο κλειστό

γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, ήταν αφιερωμένη στα ανα-

σφάλιστα παιδιά που στηρίζει πανελλαδικά το Ιατρείο

Κοινωνικής Αποστολής.
Οι Δήμοι Παλλήνης και 3Β, ήταν ανάμεσα στους 30 Δή-

μους που ανταποκρίθηκαν στο «κοινωνικό» κάλεσμα προ-

κειμένου να συγκεντρωθούν φάρμακα και υγειονομικό

υλικό, για το: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος με αφορμή

την βράβευση δήλωσε: «Έστω και ένας συνάνθρωπος μας
να βοηθηθεί από την προσπάθεια μας, θα είναι για μας η
μεγαλύτερη επιτυχία. Όλοι μαζί αποδείξαμε ότι μπορούμε
να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγ-
γύης που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αξιοπρεπή δια-
βίωση μελών της κοινωνίας που δοκιμάζονται».
Ο Δήμαρχος των 3Β Σπυράγγελος Πανάς δήλωσε: «ο

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανταποκρίθηκε
άμεσα στις νέες κοινωνικές συνθήκες που καθόρισε η οι-
κονομική κρίση με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοι-
νωνική αλληλεγγύη. Συμμετείχαμε στη δράση του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Οργάνωσης «Απο-
στολής» ανακοινώνοντας την ίδρυση Ιατρείου Κοινωνι-
κής Αποστολής στο Δήμο μας, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι
μας οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα στα παιδιά και

τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η γιορτή στο
ΟΑΚΑ και η βράβευση του Δήμου μας, είναι μια δήλωση
ότι μόνο με τη συλλογική δράση μπορούμε να προχωρή-
σουμε. Σε αυτές τις συλλογικές δράσεις ο Δήμος Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης με τις υπηρεσίες του, τους εθε-
λοντές και τους δημότες θα συμμετέχει πάντα και
ενεργά.»

«Βράβευση Δήμαρχων Παλλήνης & Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

για τη δράση “Ολοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία”

Οπως είχε εξαγγελθεί από το Δήμο

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, εγκαι-

νιάστηκε Κοινωνικό Φαρμακείο στη Βου-

λιαγμένη (δίπλα από το Δημαρχείο).

Το Κοινωνικό Φαρμακείο δημιουργήθηκε

σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο

Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “Απο-

στολή”.

Τα εγκαίνια ετέλεσε ο πατέρας Γεώργιος

παρουσία του Δημάρχου Σπύρου Πανά

και του Πρόεδρου του ΙΣΑ Γεώργιου Πα-

τούλη.

Ακόμη παρευρέθηκαν οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι Νανά, Καραγιάν, Μαρία Σίνα, Κυρ.

Κικίλιας από τη συμπολίτευση και ο Γρ.

Κωνσταντέλλος, Δημ. Βαμβασάκης από

την μείζονα αντιπολίτευση και τοπικοί

σύμβουλοι της Βουλιαγμένης.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς σημείωσε

ότι: «Με γνώμονα την φροντίδα της

υγείας των συνανθρώπων μας που έχουν
ανάγκη, είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς σή-
μερα να ανοίγουμε τις πύλες του Κοινω-

νικού Ιατρείου και Φαρμακείου του
Δήμου. Είμαι βέβαιος ότι η άριστη λει-
τουργία του θα ανακουφίσει όλους όσους
έχουν πραγματικά ανάγκη την ιατρική και
φαρμακευτική υποστήριξη. Εκφράζω ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε όσους προσφέ-
ρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους γιατί η
δική τους συμμετοχή κάνει πράξη την αλ-

ληλεγγύη». 
Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο βρί-

σκεται στην οδό Αφροδίτης 2 & Θησέως,

στη Βουλιαγμένη (δίπλα από το Δημαρ-

χείο Βουλιαγμένης) και θα λειτουργεί

δωρεάν με την εθελοντική προσφορά ια-

τρών και φαρμακοποιών του Δήμου.

Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο  εγκαινιάστηκε 

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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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

Στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για να βοηθηθεί το Παιδικό

Χωριό SOS Βάρης, που πλήττεται κι αυτό από την κρίση,

αλλά και γιατί υποδέχεται περισσότερα παιδιά λόγω των

αναγκών, ο Δήμος 3Β προχώρησε σε συνάντηση του Δη-

μάρχου με τους εκπροσώπους του SOS, προκειμένου να

υπάρξει μια συνεχής συνεργασία και υποστήριξη.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε η ανάγκη κατάρτισης ενός στρα-

τηγικού σχεδιασμού που θα καθορίζει μια μακροχρόνια συ-

νεργασία ανάμεσα στο Δήμο και το Παιδικό Χωριό SOS

Βάρης.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς αναφέρθηκε εκτενώς στην

ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του Παιδικού Χωριού

στη Βάρη σημειώνοντας πως ο Δήμος θα σταθεί αρωγός

στην λειτουργία του με όλες του τις δυνάμεις. «Το Παιδικό

Χωριό SOS της Βάρης είναι ένα κύτταρο του Δήμου μας. Ο

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με τις υπηρεσίες

του, τους εθελοντές του αλλά και κάθε δημότη ξεχωριστά

θα σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά για να συνεχίσει το Παι-

δικό Χωριό να τους προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά που τόσο

έχουν ανάγκη».

Βοήθεια προς το χωριό S.O.S. Βάρης

Από την επίσκεψη του Δήμου 3Β στο παιδικό χωριό SOS.

Μουσική εκδήλωση

Στις δράσεις που ανέλαβε ήταν και η Χριστουγεννιάτικη

Μουσική Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο

Σάββατο στην “Ιωνία”, με τη συμμετοχή της Χορωδίας Ambi-

tus του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης, με σκοπό τη συλ-

λογή ειδών πρώτης ανάγκης. Ετσι  οι προσερχόμενοι

στην εκδήλωση έφερναν και ό,τι ο καθένας μπορούσε για

το χωριό SOS. 

Και η Σχολή Εθνικής Αμυνας

Aντιπροσωπεία της 16ης σειράς σπουδαστών της ΣΧΟΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ μαζί με τον διοικητή της σχολής Α/Δ

Φαραο Παναγιώτη, επισκέφθηκαν (19-12-2012) το παιδικό

χωριό SOS Βάρης, και κατέθεσαν χρηματικό πόσο προκειμέ-

νου συμβάλουν στο μέτρο του δυνατού και αυτοί από την

πλευρά τους στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών

του ιδρύματος, παρουσία του διευθυντή των παιδικών χωρίων

SOS και αστυνομικών του τοπικού τμήματος ΒΑΡΗΣ.

Όλο και μεγαλύτερη απή-

χηση αποκτά η δράση  πα-

ρέμβασης στο

καταναλωτικό κίνημα του

Δήμου Παλλήνης, αφού η

προσέλευση πολιτών στην

τέταρτη διανομή προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες» που

πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 15.12   ξεπέρασε κάθε

προσδοκία.

Σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα

πάνω από 1500 πολίτες όλων

των ηλικιών, ανεξαρτήτως οι-

κονομικής κατάστασης προ-

σέγγισαν τον χώρο της

ExpoAthens στην Ανθούσα

και προμηθεύτηκαν περίπου

50 τόνους προϊόντων από 20

διαφορετικούς παραγωγούς!

Και για άλλη μια φορά ο

Δήμος Παλλήνης συντόνισε

άψογα  την όλη διαδικασία,

κυρίως με τους εθελοντές.

Ετσι η όλη διαδικασία ήταν

μια γιορτή!

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ                                  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ  

ΚΑΙ  ΠΕΡΙΞ  “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Ευχόμαστε στα μέλη  και 

τους κατοίκους της περιοχής 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

και δημιουργικό το νέο έτος  2013
Για το Δ.Σ. 

Ο πρόεδρος                                Η γραμματεύς
Γιάννης Μανιάτης                     Δήμητρα Μυκονιάτη

«Μαζικότερη από κάθε άλλη φορά η  διανομή 

προϊόντων  «Χωρίς Μεσάζοντες» στην Παλλήνη
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Siemens, Thyssen Krupp, Deutsche Bank, ΜΑΝ και άλλες

γερμανικές επιχειρήσεις βρίσκονται τα τελευταία χρόνια

στο επίκεντρο διαφόρων σκανδάλων που είδαν το φως της

δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ημέρες η Deutsche Bank, o τραπεζικός γί-

γαντας της Γερμανίας είναι στο στόχαστρο της δικαιοσύ-

νης. Φορολογικές απάτες, ξέπλυμα χρήματος και απιστία

είναι μερικές από τις κατηγορίες με τις οποίες είναι αντι-

μέτωπη η γερμανική τράπεζα. Ακόμη δεν έχει αποδειχθεί
τίποτε, ωστόσο, η ζημιά που έχει υποστεί το κύρος της
Deutsche Βank είναι τεράστια. Και αυτό θα το αισθανθεί κά-

ποια στιγμή το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ινστιτούτο της
Ευρώπης, εκτιμά ο Γιόζεφ Βίλαντ, καθηγητής στο Ινστι-

τούτο Διαχείρισης Αξιών του Πανεπιστημίου της Κωνσταν-

τίας, στη Γερμανία.

Από λαδώματα αξιωματούχων μέχρι «sexparty» για συνδι-

καλιστές. Τα τελευταία χρόνια πολλά μεγάλα ονόματα της

γερμανικής οικονομίας βρέθηκαν στο στόχαστρο των διω-

κτικών αρχών. Η Thyssen Krupp κατηγορήθηκε για συστη-

ματική παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτου

ανταγωνισμού, σε διαγωνισμούς για τον εξοπλισμό των σι-

δηροδρόμων. Η ΜΑΝ δωροδόκησε δεκάδες κρατικούς λει-

τουργούς και στελέχη επιχειρήσεων για να διασφαλίσει

παραγγελίες. Η Daimler διαπιστώθηκε ότι «λάδωνε» πα-

ράγοντες σε 22 χώρες. Η Volkswagen πρόσφερε σε ηγε-

τικά στελέχη των εργοστασιακών σωματείων της ακριβά

δώρα, πολυτελή ταξίδια και «sexparty». Ο ασφαλιστικός

όμιλος Ergo αντάμειβε τους πιο επιτυχημένους πωλητές

του με ταξίδια «αναψυχής».

Όλες αυτές οι υποθέσεις καταδεικνύουν ότι για πολλές

γερμανικές επιχειρήσεις η τήρηση της νομιμότητας παρα-

μένει ζητούμενο. 

Siemens: Το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστο-

ρία της οικονομίας. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα «απο-

κλίνουσας συμπεριφοράς» μιας επιχείρησης είναι αυτό του

ομίλου Siemens. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο

διαφθοράς στην ιστορία της οικονομίας. Περίπου 1,3 δις

ευρώ φέρεται να δαπάνησε για ύποπτες πληρωμές ο γερ-

μανικός όμιλος. Οι συνέπειες ήταν σοβαρές για την

Siemens.

H αμερικανική δικαιοσύνη της επέβαλε πρόστιμο ύψους 1,2

δις ευρώ. Περίπου τόσο κόστισε στην εταιρεία η διαλεύ-

κανση των διαφόρων υποθέσεων διαφθοράς. Και όπως ση-

μειώνει ο καθηγητής Βίλαντ: «Από την υπόθεση Siemens
γνωρίζουμε ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός κοστίζει πολύ.
Όταν υφίσταται πλήγμα η εικόνα μιας επιχείρησης αυτό
έχει συνέπειες. Πιστεύω λοιπόν ότι οι επιχειρηματίες που
προσέχουν πραγματικά το συμφέρον τους θα πρέπει να
φροντίζουν έτσι ώστε να τηρείται η νομιμότητα στις επι-
χειρήσεις τους».

Πηγή: Deutsche Welle

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ

σε ζώα άγρια πανίδας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής γνωστοποίησε

στους Δήμους.  

Ετσι ο Δήμος Μαρκοπούλου μας ενημερώνει ότι ύστερα

από εμφάνιση και τρίτου κρούσματος λύσσας, το οποίο

επιβεβαιώθηκε σε ζώο της άγριας πανίδας, στην περιοχή

Μεταξοχωρίου του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής

Ενότητας Κιλκίς, καθίσταται αναγκαίο να ενημερώσουμε

όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής του Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας και κάθε ενδιαφερόμενο (αγρότη,

κυνηγό κλπ) ώστε να προβούν άμεσα στην καταγραφή και

τον εμβολιασμό των ποιμενικών τους σκύλων.

Οφείλουμε  ακόμη να σημειώσουμε  ότι, σε περίπτωση

εμφάνισης ύποπτου κρούσματος επιβάλλεται η άμεση

ενημέρωση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών (τηλ.

213-2005180, 210-2230358 και fax 210-2464802).

Για την καταγραφή των ποιμενικών σκύλων παρακαλούμε

απευθυνθείτε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Κερατέας κατό-

πιν τηλεφωνικής συνεννόησης (22990-69210).

«Μόνον δ΄ υπάρχειν τον ενεστώτα,

το δε παρωχημένον και μέλλοντα,

υφίστανται μεν, υπάρχειν δε ουδα-

μού» έλεγαν οι Στωϊκοί.

Ο κ.   Γ. Μαρινάκης, σε  εμπεριστα-

τωμένη ομιλία του, που έδωσε στα

πλαίσια  του εβδομαδιαίου προ-

γράμματος του Αττικού Πνευματι-

κού Ομίλου Γλυφάδας,  με θέμα

‘’Μοντερνισμός και Αισθητική’’, ανα-

σκάλεψε τολμηρά τα νερά της τέ-

χνης και όχι άδικα. 

Ο ομιλητής καταγράφει στο βιογρα-

φικό του «Ηλεκτρολόγος- Μηχανι-

κός του Πανεπιστημίου Πατρών, και

Ηλεκτρονικός -Μηχανικός από  τη

Σιβιτανιίδειο. Ακόμη  γνώστης των

μυστικών  κιθάρας και πιάνου,  αλλά

και κατά καιρούς  δημιουργός μον-

τέρνων μουσικών συγκροτημάτων.

Είναι συγχρόνως ποιητής και πεζο-

γράφος με πολλές βραβευμένες εκ-

δόσεις των έργων του».

Από το παραπάνω και μόνο βιογρα-

φικό του, καταφαίνεται ότι ο λόγος

του επί του εν λόγω θέματος πρέ-

πει να έχει την αναμενομένη  βαρύ-

τητα. 

Ο ομιλητής απορρίπτει  το παρα-

πάνω μονολιθικό δογματικό των

Στωικών, το οποίο   σήμερα τείνει να

γίνει κανόνας ζωής για τη  σύγ-

χρονη τέχνη· δηλαδή ότι το παρόν

υπάρχει και το παρελθόν πλέον δεν

υφίσταται. 

Κατά την δική μου θέση η συγκατοί-

κηση,  σε εποχές όπου τα πάντα ρεί

αλλά και επανέρχονται,  είναι   το

σοφόν.  Δια τούτο   είναι ανάγκη  το

να μάθεις  και να μπορείς να ζείς

στο ίδιο σπίτι με το αλλότριο, έστω

και  αν η μούσα η δική σου σαγη-

νεύεται σε άλλους ήχους και τό-

νους και αυτό είναι αυτονόητο. 

Κάτι τέτοιο στη διαδρομή της ομι-

λίας του αποδέχτηκε ο κ. Μαρινά-

κης, όταν με σχετικά δικά του λόγια

μάς έδωσε να καταλάβομε, ότι ο

παροντικός χρόνος είναι μια επι-

τομή του παρελθόντος σε νέα  εξέ-

λιξη. Το να δέχεσαι όμως, ότι το

παρόν  έχει το δικαίωμα στο όραμα

μιάς  ελεύθερης μεθεξέλιξης,  δεν

έπεται ότι αποκτά και την  ανοχή

στο ανεξέλεγκτο βήμα του. Βέβαια

πάλι η σύγκρουση με τον συντηρη-

τισμό γνωστό είναι ότι “τίκτει νέαν

τέχνην”, αρκεί όμως  να μη θίγεται η

αισθητική, όχι μόνο του επαϊοντος,

αλλά και του πλήθους. 

Πολλές φορές όντως κατ΄ανάγκην

ειδικές καταστάσεις, βιωματικές και

γεγονότα,  αλλάζουν το σκηνικό.

Έτσι οι τραγωδίες των αρχών του

20ου αιώνα μάς δίνουν επαρκή εξή-

γηση για την εμφάνιση της μορφής

του αντιδραστικού σουρεαλισμού.

Με αφετηρία την  εξέγερση στον

ντανταϊσμό, σαν αηδιαστική αντι-

παράθεση στη φρίκη του Α΄Παγκο-

σμίου Πολέμου, ξεπηδά ο Μπρετόν,

ο Αραγκόν.  Μια γενιά εξεγερμένων

νέων πασχίζει να ξαναφτιάξει τον

κόσμο, καταστρέφοντας ολόκληρη

τη δυτική κουλτούρα,  τον  χριστια-

νικό πολιτισμό,  τις πάσες ηθικές

αξίες και τις βεβαιότητες του ορθο-

λογισμού. Κατακρημνίζονται ηθικές

και κοινωνικές συμβάσεις και οι

σουρεαλιστές γίνονται τώρα οι

προκλητικοί κήρυκες  και οι βλά-

σφημοι του αντικληρικανισμού και

της σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Γίνονται οι  απόστολοι νέων ιδεών

και γράφουν  καινούργια  μανιφέ-

στα.  Γράφονται στην τέχνη οι

άσχετοι υφασμάτινοι κυματισμοί

του Μασόν, τα τέρατα της βίας του

Πικάσο, αλλά και “ο Μεγάλος Αυνα-

νιστής” του Νταλί, οι ακρωτηρια-

σμένες κούκλες του Μπελμέρ  ως

και οι πιτσιλιές στον καμβά του

Πόλλοκ και τόσα άλλα. 

Το ανεξάντλητο μέλλον της τέχνης,

όταν συγκρούεται με τον συντηρη-

τισμό του παρόντος, γεννά και χα-

ράζει δρόμους νέους και

απάτητους.

Αυτό είναι παραδεκτό και αποδε-

κτό, μας λέγει τελικά ο κ. Μαρινά-

κης, αρκεί να μην προσβάλλεται  η

γενικότερη αισθητική μας.  

Και εγώ, ο άσχετος των τεχνών, κη-

ρύσσω, ίσως μερικώς υποτασσόμε-

νος στους παραπάνω όρους,  το

ελεύθερο της τέχνης. Άλλωστε  βέ-

βαιο είναι, ότι σε  κάθε παρέκκλιση

τα  κέρινα φτερά  του υψιπετούντος

Δαιδάλου δεν αργούν να λιώσουν

κάτω από τις θερμαντικές ακτίνες

του  αληθινού ήλιου. Και ο νοών

νοήτω. 

Και αυτή είναι η δική μου απάντηση,

στις νευρωτικές εκφορτίσεις που εί-

δαμε  πρόσφατα,  οι οποίες  το μόνο

που επιτυγχάνουν είναι να προβάλ-

λουν επικίνδυνα το αντικείμενο μιας

δήθεν τέχνης.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σκέψεις και  κριτική στην ομιλία του Γεωργίου Μαρινάκη 
“Μοντερνισμός και Αισθητική”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος Οικιστικών Περιοχών “Ο Αμπελώνας” ευ-
χαριστεί το Δήμαρχο Κορωπίου Δημήτρη Κιούση καί την
Υπηρεσία καθαριότητας, για την άμεση ανταπόκριση τους
στο αίτημα μας, για τη διάνοιξη καί τον καθαρισμό  του
ρέματος Ξερέα. Οι κάτοικοι της περιοχής νιώθουν ανα-
κουφισμένοι , που στην περίοδο ισχυρών βροχοπτώσεων
δεν θα κινδυνεύουν απο την υπερχείλιση του ρέματος ,
όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Μετα τιμής 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σπίνος Νικόλαος Πουλάκης Αντώνης

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ

Νέα Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά  την  τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  16ης  Δεκεμ-

βρίου  2012,  το  εκλεγμένο  για  τη  διετία  2013-2014  Δι-

οικητικό  Συμβούλιο  της Ενωσης Πολιτών Βούλας,

συγκροτήθηκε  σε  σώμα,  ως  εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γιάννης  Δημητριάδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γιώργος  Λεβέντης

ΓΕΝIΚΟΣ  ΓΡΑΜΜ.:  Δημ.  Μακρυνικόλας

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜ.:  Γιώργος  Ρουμπέσης

ΤΑΜΙΑΣ:  Νίκος  Μαυρόπουλος

ΜΕΛΗ: Κώστας  Αλατόπουλος και Γιώργος  Δημόπουλος

Γερμανικές εταιρείες μέσα στην διαφθορά…
Φορολογικές απάτες, ξέπλυμα χρήματος, απιστία και...
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O Μητροπολίτης κ. Παύλος κοντά στους

ασθενείς του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης

και Βάρης κ. Παύλος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Μαλ-

τέζο, Εφημέριο του Νοσοκομείου,  τον π. Αντώνιο Χρήστου, Εφημέριο Ι.Ν. Αγίου Νεκτα-

ρίου Πανοράματος Βούλας και από μια ομάδα  περίπου 45 εθελοντών, επισκέφθηκε το

Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, εν όψει των Εορτών του Δωδεκαημέρου.

Επισκέφθηκε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, μοιράζοντας Χριστουγεννιάτικα δώρα,

σε όλους τους ασθενείς, το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και

στους συνοδούς των ασθενών. 

Στους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για ό,τι προσφέρουν

στους ασθενείς και ευχήθηκε  να έχουν  δύναμη στη δύσκολη και απαιτητική αποστολή

τους και ευχήθηκε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με Χριστό. 

Το Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στο Γέ-

ρακα, δεν κατάφερε να χωρέσει όλο το

πλήθος που συνέρευσε για να ακούσει

και να δει τον μεγάλο Ελληνα συνθέτη

Μίμη Πλέσσα, σε μια μοναδική συναυ-

λία που διοργάνωσε ο Δήμος Παλλή-

νης και η Κοινωφελής Επιχείρηση στο

πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδη-

λώσεων 2012, το περασμένο Σάββατο

15/112.  

Ένα ταξίδι στον μουσικό κόσμο του

Μίμη Πλέσσα, με ενδιάμεσους σταθ-

μούς σε πολλά από τα διαχρονικά και

εμβληματικά έργα που σημάδεψαν την

μακρόχρονη και επιτυχημένη καρριέρα

του. Ένας συνθέτης που με το μονα-

δικό του τρόπο υψώνει τη φωνή της

Ελλάδος και εκφράζει την ψυχή των

Ελλήνων, αγγίζοντας παλιές και νεότε-

ρες γενιές.

Το πολυπληθές κοινό, με ανεπανάλη-

πτο τρόπο τραγούδησε μαζί αγαπη-

μένα τραγούδια και μελωδίες που

ερμήνευσαν εξαιρετικά ο βαρύτονος

Κλείσσας Σπύρος και η σοπράνο Φιντέ

Κοκσάλ.

Ακόμα, τον συνθέτη πλαισίωσαν η Φι-

λαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Παλ-

λήνης, υπό την διεύθυνση του μαέ-

στρου Σπύρου Μπάκου και η παιδική

χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Γέ-

ρακα υπό τη διεύθυνση της Φερενίκης

Μιχαηλίδη.

Στο πιάνο, πέραν του Μίμη Πλέσσα, και

ο Αθανάσιος Σωπύλης.

Την βραδιά παρουσίασε ο Αλέξης Κω-

στάλας.

Η μοναδική αυτή συναυλία έκλεισε με

το εμβληματικό τραγούδι «Ξημερώνει
Κυριακή» ως μήνυμα ελπίδας στους δύ-

σκολους καιρούς που διανύουμε.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΘΕΤΗ 

ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

Με το Δήμαρχο Παλλήνης Θαν. Ζούτσο.

Τα σχολεία του Πόρτο Ράφτη δείχνουν 

το δρόμο της ομαδικότητας

Με επιτυχία εστέφθη η πρωτοβουλία των συλλόγων γονέων των 1ου, 2ου και 3ου Δη-

μοτικών Σχολείων Πόρτο Ράφτη, να οργανώσουν από κοινού χριστουγεννιάτικο φεστι-

βάλ.

Οι πάγκοι στήθηκαν, τα παιδιά ήταν εκεί, αλλά και ένας απίστευτος όγκος πλήθους ενη-

λίκων, που περιηγήθηκαν το φεστιβάλ.

Πολλοί οι εθελοντές που δούλεψαν

για την επιτυχημένη γιορτή, αλλά

και οι χορηγοί που με τις προσφο-

ρές τους εμπλούτισαν το φεστιβάλ.

Παράλληλα με τα “προϊόντα” οργα-

νώθηκαν εκδηλώσεις ψυχαγωγίας

για τα παιδιά, με παραστάσεις, ερ-

γαστήρια, εκθέσεις, μουσική και

κλόουνς!

Τα σχολεία του Πόρτο Ράφτη δεί-

χνουν το δρόμο για την ομαδικό-

τητα, τον εθελοντισμό και την

αλληλεγγύη.
φωτογ: prin.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,19-12-2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 65935
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ : Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ- Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955,  FAX : 21 09657131                                                      
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εκτέλεση των εργασιών της με
α/α 110/2012 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ. Δόμησης  και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ» , προϋπολογισμού 68.880,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98, όπως συμπλη-
ρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη με α/α
110/2012 και την με αρ. Πρωτ.  65053/12-12-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 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 προϋπολογι-
σμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.500,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθημε-
ρινά    από Δευτέρα 31-12-2012 έως Δευτέρα 28-1-2013 και ώρες 8.30-13.00
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190565
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 32122/11 με ΑΔΑ: Β4Μ47Λ7-95Υ Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον υφιστάμενο Σταθμό
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ
Α.Ε.’’ με κωδικό θέσης ‘’1402597-ALAMANAS’’, επί κτιρίου, στην οδό Αλα-
μάνας 23, του Δήμου Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190576
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 48725/11 με ΑΔΑ: Β42Α7Λ7-ΣΞΞ Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου Σταθμού Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.’’ με
κωδικό θέσης ‘’1402583-KASTOMAR’’, επί κτιρίου το οποίο βρίσκεται επί της
Λεωφ. Μαραθώνος 161 & Καστοριάς, στο Δήμο Παλλήνης, του Νομού Αττι-
κής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί
να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες
από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190582
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 109150/11 με ΑΔΑ: Β4ΣΛ7Λ7-8ΨΜ Απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-
κής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
της εταιρείας ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.’’ με κωδικό θέσης ‘’1405880-
ANAVIS_MD’’, ο οποίος έχει εγκατασταθεί επί κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί
της οδού Μαργαρίτας 10, στο Δ. Σαρωνικού του Νομού Αττικής, της Περιφέ-
ρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί
να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από
τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190588
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 64373/11 με ΑΔΑ: Β4ΣΨ7Λ7-2ΟΩ Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’VODAFONE A.E.E.T.’’ με κωδικό
θέσης ‘’1101805- ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΝΙΔΙ’’, επί κτιρίου, στη Λ. Καρα-
μανλή 213 (πρώην 25) στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πο-
λυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190595
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 49000/12 με ΑΔΑ: Β4ΜΒ7Λ7-ΨΙΙ Απόφαση Περιφερειάρχη Ατ-
τικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’WIND HELLAS ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’ με
κωδικό θέσης  ‘’66-ΠΑΡΝΗΘΑ’’, επί εδάφους στη θέση «Ορνιο Πάρνηθας»
στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδή-
ποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190602
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 105434/11 με ΑΔΑ: Β4ΣΛ7Λ7-6Α7 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-
κής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την προτεινόμενη εγκατάσταση
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’WIND HELLAS ΤΗΛ/ΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.’’ με κωδικό θέσης ‘’8033-KEPATEA HUB’’ επί εδάφους, στη θέση Κε-
ρατοβούνι, πλησίον Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, της Περιφέρειας Αττι-
κής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί
να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από
τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 190609
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534,  FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 16077/12 με ΑΔΑ: Β4ΣΛ7Λ7-ΚΩΗ Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινη-
τής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’WIND HELLAS ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’ με κωδικό
θέσης ‘’2263-Αχαρνές 6’’ επί υφισταμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στη συμ-
βολή των οδών Λεωφ. Δημοκρατίας 194 & Σίφνου, στο Δήμο Αχαρνών, της Πε-
ριφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη
Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15
ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20-12-2012 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 66276
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-
σμό για την ανάθεση του έργου: «Οικοδομικές εργασίες για αποκατάσταση
Δημοτικών κτιρίων» με προϋπολογισμό 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 23%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπη-
ρεσίας Δ/νση Δημοτικού Καταστήματος: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη, 16672, μέχρι
την Πέμπτη 17-01-2013 και ώρα 13.00. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2030 431, Fax επικοινωνίας: 213 2030.439,
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κ. Ελ. Καραστεφάνου (213 2030.424) &
κ. Γ. Νικολής (213 2030.460).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.01.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
στην έδρα της υπηρεσίας Βασ. Κων/νου 25 Βάρη, με το σύστημα υποβολής
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.|Ε.). Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα του ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα
με το αρθ. 4 § Α του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
εντός και εκτός Νομού έδρας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και  γ) Κοινοπραξίες εργοληξπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1, Α2 και 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 1.138, 21 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον (6) μηνών και τριάντα
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες από την διεξαγωγή της Δημοπρασίας.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Βούλα 20.12.2012
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

press@ebdomi.com
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Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας  Γεωργίος Βλάχος, έφερε στη

Βουλή το θέμα της αλλαγής των καταστατικών των αλιευτικών συνδικαλιστικών συλλό-

γων και της εναρμόνισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4015/2011.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων διευκρινίζει ότι, οι υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις,

υποχρεούνται βάση του Ν.4015/2011, να προβούν στις αναγκαίες

καταστατικές αλλαγές, το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την

ισχύ του ανωτέρου νόμου, δηλαδή μέχρι 21-09-2012.

Εφόσον οι υφιστάμενοι αλιευτικοί σύλλογοι ή οι Ομοσπονδίες αλι-

ευτικών συλλόγων, προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο

Ν.4015/2011, μετά τις 21-9-2012 θα λειτουργούν πλέον σύννομα,

λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα κρίνεται από το δικαστήριο (Πρω-

τοδικείο), το οποίο θα εγκρίνει στο νέο νόμο καταστατικό. 

Τέλος, όσον αφορά στους συλλόγους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αλλα-

γής του καταστατικού τους σύμφωνα με το Ν.4015/2011, το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται σχε-

τική νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του ζητήματος.

Όπως διαβεβαίωσε τον βουλευτή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εστάλη

ενημερωτική εγκύκλιος στα κατά τόπους Λιμεναρχεία να προχωρούν στις ανανεώσεις

των αδειών, αφού η νομοθετική ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ (από 21-9-2012).

Αλλαγές καταστατικών 

των αλιευτικών συλλόγων

«Δε λάβαμε αίτημα από την Ελλάδα για
ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλ-
ληλεγγύης σχετικά με τις πυρκαγιές στη
Χίο. Παράταση της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή».

Γιοχάνες Χαν σε Νίκο Χουντή

Η ελληνική κυβέρνηση έχασε την προθε-

σμία!!! Αποδείχθηκε ανίκανη ακόμα και να

διεκδικήσει την ενεργοποίηση του Ευρω-

παϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, για τη χρη-

ματοδότηση των ζημιών που υπέστη η Χίος

από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυ-

γούστου!

Ενώ η Κομισιόν, μέσω του Ευρωπαϊκού Τα-

μείου Αλληλεγγύης, έχει χρηματοδοτήσει

σε ανάλογες περιπτώσεις, ζημιές που προ-

κλήθηκαν από φυσικές καταστροφές σε

νησιά, όταν της το ζήτησαν οι κυβερνήσεις

των αντίστοιχων χωρών μελών, για την πε-

ρίπτωση της Χίου, ουδέποτε δέχθηκε αί-

τημα χρηματοδότησης από την ελληνική

κυβέρνηση!!!  Αυτό προκύπτει από την

απάντηση του αρμόδιου Επίτροπου για τα

διαρθρωτικά ταμεία, Γιοχάνες Χαν στη σχε-

τική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σε ερώτησή

του προς την Κομισιόν, ζητούσε να διερευ-

νηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για την

χρηματοδότηση των καταστροφών που

υπέστη η Χίος τον Αύγουστο του 2012, επι-

καλούμενος τον Κανονισμό 2012/2020,

σύμφωνα με τον οποίο, δίνεται η δυνατό-

τητα εξαιρετικά ευνοϊκότερης μεταχείρι-

σης σε νησιά όπως της Ελλάδας, αλλά και

σε υπερπόντια νησιά, όπως η Ρεουνιόν, η

Μαρτινίκα, η Μαδέρα, κλπ, με μόνο όρο, η

καταστροφή να έχει «σοβαρές και μακρο-

χρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες δια-

βίωσης και για την οικονομική

σταθερότητα της περιοχής». Καταλήγον-

τας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής ζη-

τούσε να πληροφορηθεί αν εμπίπτει υπό τις

ανωτέρω προϋποθέσεις, η περίπτωση της

Χίου στον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Αλληλεγγύης και αν υπάρχει δυνατό-

τητα παράτασης της προθεσμίας.

Η απάντηση του Επίτροπου, η οποία εκθέ-

τει ανεπανόρθωτα την ελληνική κυβέρνηση,

ήταν ότι, «Οι αιτήσεις για οικονομική ενί-
σχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγ-
γύης πρέπει να υποβάλλονται στην
Επιτροπή από τις εθνικές αρχές της πλη-
γείσας χώρας εντός δέκα εβδομάδων από

την ημερομη-
νία καταγρα-
φής της
πρώτης ζη-
μιάς. Η Επι-
τροπή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το
Ταμείο με δική της πρωτοβουλία. Αν οι πυρ-
καγιές στη Χίο ξεκίνησαν στις 18 Αυγού-
στου, η προθεσμία για την υποβολή της
αίτησης πρέπει να είναι η 27η Οκτωβρίου.
Η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση από την
Ελλάδα σχετικά με τις πυρκαγιές στη Χίο.
Ωστόσο, η παράταση της προθεσμίας δεν
είναι δυνατή»!!!

Συνεχίζοντας, ο Επίτροπος, διευκρινίζει ότι,

«οι επιδοτήσεις από το Ταμείο Αλληλεγ-
γύης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
για συγκεκριμένες περιπτώσεις επειγουσών
ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι δη-
μόσιες αρχές. Ιδιωτικές απώλειες, συμπερι-
λαμβανομένου του τομέα της γεωργίας,
δεν αποζημιώνονται» (σ.σ: αλλά υπολογί-

ζονται προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ότι

υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις

συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική

σταθερότητα της περιοχής, που είναι το

μόνο ζητούμενο από τον Κανονισμό του Τα-

μείου Αλληλεγγύης). 

...Ξέχασαν να ζητήσουν αποζημιώσεις 

για τις πυρκαγιές στη Χίο!!!
Απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή

Σύμφωνα με δελτίο τύπου

Μετά από επίσκεψη των

μελών του ΔΣ., της Ένωσης

Προσωπικού Λιμενικού Σώμα-

τος Αττικής, Πειραιά και

Νήσων (ΕΠΛΣΑΠΝ),  στο Λι-

μεναρχείο Ραφήνας διαπι-

στώθηκε σωρεία

προβλημάτων και εικόνα διά-

λυσης, σύμφωνα με δελτίο

Τύπου της ΕΠΛΣΑΠΝ. Συγκε-

κριμένα και σύμφωνα με τα

όσα αναφέρονται: 

1. Το υπάρχον προσωπικό δεν

επαρκεί για να ανταποκριθεί

στις ανάγκες της υπηρεσίας

διασφαλίζοντας την εύρυθμη

λειτουργία της

2. Παρατηρούνται σημαντικές

ελλείψεις σε υλικοτεχνικό

εξοπλισμό

3. Απαιτούνται επιπλέον

πλωτά και χερσαία μέσα

4. Απαιτούνται πόροι για τον

ανεφοδιασμό των υπαρχόν-

των πλωτών και χερσαίων

μέσων καθώς ο ανεπαρκής

σήμερα ανεφοδιασμός τους

σε καύσιμα δεν επιτρέπει την

αστυνόμευση των θαλάσσιων

περιοχών και ακτών δικαιοδο-

σίας της υπηρεσίας;

5. Σοβαρά προβλήματα υγιει-

νής και ασφάλειας δημιουρ-

γεί η έλλειψη κρατητηρίων

αφού πολλές φορές το προ-

σωπικό μοιράζεται τους ίδι-

ους χώρους διαμονής και

αποχωρητηρίων με κρατου-

μένους παράνομους μετανά-

στες.

6. Το πλωτό περιπολικό Π115

χρησιμοποιείται παρά το γε-

γονός ότι ελλείψει σχετικού

κονδυλίου για προμήθεια αν-

ταλλακτικού οχετών καυσαε-

ρίου έχει ως αποτέλεσμα την

εισροή υδάτων θέτοντας σε

κίνδυνο τη ζωή του πληρώμα-

τος και των επιβαινόντων. 

Πέραν αυτών όμως των πολύ

σοβαρών καταγγελιών της

ΕΠΛΣΑΠΝ εντύπωση μας

προκαλεί η αναφορά ότι η χο-

ρήγηση ή η μετακίνηση χερ-

σαίων μέσων σε υπηρεσίες

του Λιμενικού Σώματος γίνε-

ται πλέον με κριτήριο την

ύπαρξη τοπικών χορηγών,

που θα αναλάβουν την συν-

τήρησή τους! Εάν κάτι τέτοιο

όντως ισχύει τίθεται κατά τη

γνώμη μας πολύ σοβαρό

θέμα τόσο πολιτικό όσο και

επιχειρησιακό το οποίο πρέ-

πει να ερευνηθεί και να υπάρ-

ξουν αυστηρότατες κυρώσεις

σε βάρος όσων εμπνεύστη-

καν και εφαρμόζουν τέτοιες

πρακτικές.

Τέλος, πάντα σύμφωνα με τις

καταγγελίες της ΕΠΛΣΑΠΝ,

το υπερσύγχρονο σύστημα

παρακολούθησης πλοίων

έπαψε να λειτουργεί μαζί με

τα υπόλοιπα σε όλη την επι-

κράτεια από τις 16 Οκτω-

βρίου, λόγω λήξης της

σχετικής σύμβασης του Ελ-

ληνικού Δημοσίου με ιδιωτική

εταιρεία συντήρησής του, με

συνέπεια την έλλειψη ελέγ-

χου θαλάσσιας κυκλοφορίας

και την προβληματική πλέον

παρακολούθηση – αστυνό-

μευση θαλασσίων συνόρων

της χώρας μας.  

Eικόνα διάλυσης 

στο Λιμεναρχείο Ραφήνας 
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ημ/νια:  17 -12-2012

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2011                  

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 μει-

οδοτικός διαγωνισμός για την: «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 Ύδρευσης

– Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 31 / 12 / 2012 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 09:00 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 τουλάχι-

στον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και

η οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-

σης & 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 – Αποχέτευσης & Τη-

λεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 28 / 12 / 2012, καταβάλ-

λοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 25/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 308/2012                                                                            

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης 

του κεντρικού οικισμού της  Π. Φώκαιας 

Στα Καλύβια, σήμερα 31η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, του έτους 2012, ημέρα

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συ-

νήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού,

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23837/26-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της

προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-

ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης του κεντρικού οι-

κισμού της  Π. Φώκαιας η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

1.- Αλλαγή της φοράς στην κίνηση των οχημάτων (κατεύθυνση προς Παι-

δική Χαρά) των οδών Παναγιώτη Μάγειρα και 25ης Μαρτίου.

-Χαρακτηρισμό της οδού που βρίσκεται μεταξύ της Παιδικής Χαράς και της

Πλατείας Ελευθερίας ως οδού διπλής κατευθύνσεως στην κίνηση των οχη-

μάτων.  

- Χαρακτηρισμό της οδού Προφήτη Ηλία από την συμβολή της με την οδό

Βασ. Τζούρου έως την συμβολή της με την οδό Ιερέως Αλ. Ασθενίδη ως

οδού διπλής κατευθύνσεως στην κίνηση των οχημάτων.

- Χαρακτηρισμό της οδού 25ης Μαρτίου (Πλατεία Πεσόντων) από την συμ-

βολή της με την οδό Δαλάκα έως την συμβολή της με την οδό Νικ. Δέδε

ως οδού διπλής κατευθύνσεως στην κίνηση των οχημάτων.                                                         

2. Την  πλήρη απαγόρευση της στάθμευσης των βαρέων αγροτικών οχη-

μάτων και μηχανημάτων έργων εντός του οικιστικού ιστού του κεντρικού

οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. Η στάθμευση των

ανωτέρω οχημάτων θα επιτρέπεται μόνο στο χώρο του δημοτικού πάρκιγκ

Παλαιάς Φώκαιας.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σαρρή Σοφοκλή και Τσια-

κάλου Αναστασίας.

Γίνεται μνεία ότι  θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας, κ. Λάμπρου Γεώργιος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.

25/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 306/2012                                                                            
Π ε ρ ί λ η ψ η 

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης
Κέντρου Αναβύσσου και επανεξέ-

ταση λειτουργίας Πλατείας
Ελ. Βενιζέλου 

Στα Καλύβια, σήμερα 31η του μηνός
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, του έτους 2012, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνι-
κού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατά-
στημα Σαρωνικού, ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 23837/26-10-2012
έγγραφη πρόσκληση της προέδρου
αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημο-
σιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την  μελέτη «Κυκλοφο-
ριακή μελέτη Κέντρου Αναβύσσου
και επανεξέταση λειτουργίας Πλα-
τείας Ελ. Βενιζέλου» (λύση Β΄)
όπως αυτή απεικονίζεται στο από
15-10-2012 αναθεωρημένο σχέδιο,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
“ Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου
Αναβύσσου και επανεξέταση λει-
τουργίας πλατείας Ελ. Βενιζέλου ”

Οι παρεμβάσεις που περιγράφον-
ται στο από 15-10-2012 αναθεωρη-
μένο σχέδιο της «Κυκλοφοριακής
μελέτης κέντρου Αναβύσσου και
επανεξέταση λειτουργίας πλατείας
Ελ. Βενιζέλου ” είναι οι εξής :
1.  Η οδός Αριστοτέλους γίνεται μο-
νόδρομος.
2.  ΟΙ δύο κάθετοι δρόμοι στην οδό
Αριστοτέλους από και πρός οδό Δη-
μοσθένους γίνονται μονόδρομοι.
3.  Δημιουργείται κυκλικός κόμβος
και κίνηση μπροστά από την πλατεία

Ηρώων.
4. Δημιουργείται κυκλικός κόμβος
και κίνηση στην διασταύρωση της
οδού Περικλέους και Αναπαύσεως.
5. Κυκλοφοριακή παρέμβαση στη
διασταύρωση των οδών Λ.Καρα-
μανλή και Βασ.Γεωργίου.
6. Η οδός Όθωνος γίνεται μονό-
δρομος.
7. Η οδός Ξενοφώντος γίνεται μο-
νόδρομος.
8. Η οδός Ευριπίδη γίνεται μονό-
δρομος.
9. Η οδός Πλάτωνος γίνεται αμφί-
δρομη από την οδό Μεγ. Αλεξάν-
δρου έως και την οδό Κρήτης.
10. Η οδός Πλαστήρα γίνεται μονό-
δρομος σε όλο το μήκος της.
11. Η οδός Βασ. Κων/νου γίνεται
αμφίδρομη από την Λ.Καραμανλή
έως και την  οδό Πλαστήρα.
12. Διανοιξη πλατείας Ελ.Βενιζέλου
για την εξυπηρέτηση των καταστη-
μάτων, των  περιοίκων και για έκτα-
κτες ανάγκες.
13. Η οδός Σουμελίδη  γίνεται μονό-
δρομος.
14. Ο παράδρομος της Λ.Καραμανλή
γίνεται μονόδρομος.
15. Η οδός Φρειδερίκης από Μεγ.
Αλεξάνδρου έως Βασ. Κων/νου γί-
νεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.
16. Η οδός Ηφαίστου από οδό Πλά-
τωνος έως την οδό Βασ. Κων/νου γί-
νεται μονόδρομος.
17. Οι παράπλευροι οδοί της πλα-
τείας Ηρώων από Λεωφόρο Καρα-
μανλή έως και την  οδό Πλαστήρα
γίνονται δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.
18. Στην πλατεία Αθαν. Αδαναλό-
γλου δημιουργείται κυκλική κίνηση.
SΨήφισαν την μελέτη με επιφυλά-

ξεις οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Περπερίδου Διονυσία, Αθανασόπου-
λος Αλέξανδρος και Μπούκης Κων-
σταντίνος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Βολάκος Νικόλαος ψήφισε την
μελέτη με παρατηρήσεις. 
Γίνεται μνεία ότι θετικά ψήφισε και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότη-
τας Αναβύσσου, κ. Χαρίτος Εμμα-
νουήλ.
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμ-
βούλου κ. Μπιθυμήτρη Γεώργιου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Για την προμήθεια Που-

λερικών (Γαλοπούλες –

Κοτόπουλα) και προϊόν-

των πτηνοτροφίας:

- Οι γαλοπούλες διατίθενται

προς πώληση είτε ως νωπές

(συσκευασμένες ή μη) είτε ως

καταψυγμένες.

- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει

να διατηρούνται υπό ψύξη 2º –

4º C και ποτέ σε ανοιχτούς μη

ψυχόμενους χώρους. Οι κατε-

ψυγμένες πρέπει να διατηρούν-

ται σε κατάψυξη – 18º C ή και

χαμηλότερη θερμοκρασία.

- Οι νωπές εγχώριες μη συ-

σκευασμένες γαλοπούλες πρέ-

πει να είναι εκσπλαχνισμένες

(απεντερωμένες), χωρίς πού-

πουλα και να φέρουν σήμανση

καταλληλότητας (είτε με τη

μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέ-

στερα, σε καρτελάκι μιας χρή-

σης, κατάλληλα τοποθετημένο

επάνω στο κρέας).

- Οι συσκευασμένες νωπές ή

κατεψυγμένες γαλοπούλες

πρέπει να φέρουν τη σήμανση

καταλληλότητας της χώρας

προέλευσης και την ημερομη-

νία ανάλωσης (τοποθετημένη

επάνω ή κάτω από τη συσκευα-

σία ή το περιτύλιγμα, κατά

τρόπο ευανάγνωστο).

- Τα κατεψυγμένα πουλερικά,

τα οποία προέρχονται από ομα-

δική συσκευασία και πωλούνται

ασυσκεύαστα, μπορούν να πω-

λούνται χωρίς ατομική ένδειξη,

με την προϋπόθεση ότι οι εν-

δείξεις της δεύτερης συσκευα-

σίας θα έχουν μεταφερθεί στην

προθήκη του καταψύκτη πώλη-

σης.

- Η διάθεση στην αγορά πτηνο-

τροφικών προϊόντων (πουλε-

ρικά, αυγά κλπ) με ενδείξεις

περί ειδικού τρόπου παραγω-

γής τους (π.χ. «ελευθέρας βο-

σκής», «βιολογικής εκτροφής»

κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και

από το ειδικό, κατά περίπτωση,

σήμα που χορηγεί ο

Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT σε

πιστοποιημένες εκτροφές ή εγ-

καταστάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,19-12-2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 65946
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ : Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ- Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955,  FAX : 21 09657131                                                                                                     
EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 78/2012 με-
λέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.Δόμησης και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ », προϋπολογισμού 73.550,56 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και
συγκεκριμένα 10 είδη προϊόντων.

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 Κώδι-
κας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  78/2012 και την με αρ. Πρωτ. 65046/12-12-
2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Τρίτη  5  Φεβρουαρίου 2013 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 προϋπολογι-
σμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.678,00 €. 

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 24-12-2012 έως
23/1/2013, ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,19-12-2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:65950
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ : Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955,  FAX : 2132020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α  28/12 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και υπηρεσιών Δόμησης  για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,  προϋπολογισμού 140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%, που αφορά 112 διαφορετικά είδη.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,του Ν.2286/95 και
του Ν.3463/06, την Π1/1753 έγκριση του ΕΠΠ 2012,την με αρ. Πρωτ. 65063/12-
12-2012 σχετική Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  28/2012.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Πέμπτη 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρα 10.00 π.μ. (Στις 10.30 π.μ.
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπολογι-
σμού της δαπάνης ήτοι ποσό 7.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθημε-
ρινά από 24/12/2012 έως 23/1/2013, ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Φ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ(Β'ΦΑΣΗ)
Προϋπ. 429.327 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 23%)

Α.Μ.: 42/2012 Πηγή    ΣΑΤΑ
Κ.Α.:10.7331.0004 Χρήση  2012

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  37106

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προ-
σφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
6 του N3669/08 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13
του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ
609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφά-
σεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά
την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, για
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)

Προϋπολογισμού Δαπάνης 429.327 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23%)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 08/01/2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.oo πμ
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
του Νομού Αττικής  (ΙΘΑΚΗΣ 12, 15344  ΓΕΡΑΚΑΣ ).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γί-
νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ-
νες στο ΜΕΕΠ τάξεως  Α2 (Κ/Ξίες), 1η, 2η, 3η (εντός νομού έδρας ή επι-
λεγμένο) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1, Α2, 1η για έργα
ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3
της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργο-
ληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κα-
τηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9  του άρθρου 16 του Ν.1418/84 
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 6.981 ευρώ. και θα απευ-
θύνεται προς τον Δήμο Παλλήνης 
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παρα-
πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 210 6604645                                

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

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

ράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα

υψούν, τιμή 200.000 €. ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ με αντί-

στοιχo διαμέρισμα στην πλατεία της Βούλας 

Τηλ. 210 8994.116.

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

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

ANTAΛΛΑΣΕΤΑΙ ραδιόφωνο με
μπομπίνες, δεκαετίας 1950. Ανταλλαγή με LAPTOP. 
Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μι-

σθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα

με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)

και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

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

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.

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.

ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ παραδί-

δει έμπειρος καθηγητής φυσικός με ιδιαίτερα μαθή-

ματα.  Τηλ.  Κιν. 6932 405517

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.

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 στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επι-

πλωμένο με ανεξάρτητη είσοδο σε μονοκατοικία μέσα σε

κήπο με γκαζόν. Αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946 4584433, 210 8951.053.

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

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

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

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική

για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω

μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι.  Τηλ. 210 8994.116.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 21/12/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 670
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ»

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.651,96€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΒΡΩΝΙΟΣ»
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 35.651,96€ με
ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2012 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Π.Δ. 60/2007, το Ν.2286/95, το Ν.
3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 10η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30π.μ. – 11:30π.μ.
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης τιμής
της υπ’ αριθμ. 2/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας πο θα απευθύνεται
προς το ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή
και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό
5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης,
αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια
ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση πε-
ριορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από
την εγγύηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30π.μ. –
13:30μ.μ. στο τηλ. 22990-20124.

Ο Πρόεδρος Σπυρίδων Μπαγλατζής

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781, 6948 898885

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα

Τηλ επικοινωνίας  210.9689770 - 6942574688

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Τούτον το Χειμώνα, ξεχάσαμε οι περισσότεροι κάτοι-

κοι της Ελλάδας, όχι μόνο της Περιφέρειας, αλλά και

του άστεως των Αθηνών, το πετρέλαιο. Και το ξεχά-

σαμε γιατί έγινε απαγορευτική η αγορά του.

Οι “διαχειριστές της χώρας μας”, αποφάσισαν ότι θα

βάλουμε “τα πόδια μας για να ζεσταθούμε” και πήγαν

το πετρέλαιο τρεις φορές επάνω.

Ετσι ο καθείς από εμάς, εστράφη προς άλλες λύσεις

για να ζεσταθεί.

Ενας απ’ αυτούς είναι η ξυλόσομπα· η ξυλόσομπα

που είναι αλήθεια ότι δίνει πολύ καλή ζέστη, και μά-

λιστα όταν είναι μαντεμένια, αλλά όταν την χρησιμο-

ποιείς για πρώτη φορά πρέπει να γνωρίζεις κάποιους

κανόνες για να μην έχεις εκπλήξεις...

Η ξυλόσομπα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που

να μην έχει κοντά εύφλεκτες ύλες. Τα μπουριά (οι

σωλήνες) που μεταφέρουν τον καπνό έξω από το

σπίτι πρέπει να τοποθετούνται με την ανάλογη κλήση

για να μην γυρίζει πίσω ο καπνός και για να μη μπαί-

νει προς τα μέσα κάποια υγρασία που βγαίνει σε στα-

γόνες.

Πρέπει να αερίζουν τακτικά το χώρο για να μην προ-

κύψουν ρύποι από μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο

είναι θανατηφόρο.

Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται όταν το καύ-

σιμο υλικό καίγεται χωρίς επαρκή ύπαρξη αέρα. Δεν

έχει χρώμα, μυρωδιά ή γεύση, οπότε είναι πολύ δύ-

σκολο να εντοπιστεί εγκαίρως. 

Η ήπια μορφή δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άν-

θρακα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έναν πολύ οδυ-

νηρό πονοκέφαλο. Η εισπνοή όμως αέρα με υψηλά

επίπεδα αυτού του αερίου μπορεί γρήγορα να στερή-

σει το οξυγόνο από ζωτικά όργανά μας, όπως η καρ-

διά, ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα, και αν αυτό

διαρκέσει πολλή ώρα, τότε έχει ως αποτέλεσμα την

απώλεια αισθήσεων και τον θάνατο μέσα σε λίγα

λεπτά.

Επίσης χρειάζονται καθαρισμό τα μπουριά (οι σωλή-

νες)  από την κάπνα που κολλάει στα τοιχώματα και

κλείνει την έξοδο του καπνού. Αυτό πρέπει να γίνεται

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Διαφορετικά κάποια

στιγμή θα γίνει “έκρηξη” του σωλήνα με δραματικά

και λίαν επικίνδυνα αποτελέσματα.

Για να γίνει ο καθαρισμός πρέπει να “λύσετε”, να απο-

συνδέσετε τα μπουριά και να τα χτυπήσετε ελαφρά ή

να βάλετε μέσα μία σφουγγαρίστρα, που θα την ανε-

βοκατεβάσετε κατά μήκος του σωλήνα. 

Εχετε ξυλόσομπα; Γνωρίζετε τη λειτουργία της;

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.

Ξύδι για την καούρα
Το ξύδι από μηλίτη είναι η καλύ-

τερη 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 δια-

τροφή.   

Είναι και ένα πολύ καλό αντιεμε-

τικό!

Σκόρδο

Σκόρδο για την αρθρίτιδα. Από την

αρχαιότητα, το σκόρδο έπαιζε ση-

μαντικό ρόλο στον τομέα των

…παυσίπονων. Έτσι και σήμερα,

ακολουθώντας την πανάρχαια τα-

κτική, ψιλοκόψτε μία σκελίδα

σκόρδο και μαζί με μία κουταλιά της

σούπας ελαιόλαδο ζεστάνετέ το.

Απλώστε το στις αρθρώσεις που πο-

νούν και θα αισθανθείτε μία γλυκιά

ανακούφιση. 

Επιπλέον, το σκόρδο ενδείκνυται και

για τον πονόδοντο: τρεις σκελίδες

σκόρδο και μία πρέζα αλάτι, χτυπη-

μένα μαζί, είναι ιδανικά όταν τα

απλώσετε στο δόντι σας που πονάει.

Αλλά και για το κρυολόγημα ή την

ίωση του αναπνευστικού είναι το

καλύτερο μαλακτικό. Μία κούπα

γάλα και δύο σκελίδες σκόρδο ψιλο-

κομμένο, τα βράζετε και τα αφήνετε

για 10 λεπτά να “ηρεμήσει”. Σουρώ-

νετε το σκόρδο και πίνετε το γάλα. 

Μούρα για την κύστη
Έρευνες έχουν δείξει ότι μία με-

ρίδα μούρα μπορούν να μειώσουν

έως και 60% τον πόνο από λοιμώ-

ξεις του ουροποιητικού συστήμα-

τος. Το μυστικό όπλο είναι τα

αντιοξειδωτικά συστατικά, τα

οποία «σκοτώνουν» τις ελεύθερες

ρίζες που ερεθίζουν το βλεννο-

γόνο του πεπτικού συστήματος. 

Η κατανάλωση μούρων είναι μονα-

δική σπιτική θεραπεία και για το

πεπτικό έλκος, τη δυσπεψία και τις

λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης.

Παυσίπονα της φύσης!
H 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.
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Kάτω από δυσμενείς καιρι-

κές συνθήκες με ισχυρούς

Νοτιοδυτικούς ανέμους,

υψηλό κυματισμό και

βροχή, πραγματοποιήθη-

καν Ιστιοπλοϊκοί αγώνες

του Ι.Ο.Π. στις κλάσεις Op-

timist και Techno 293 το

Σαββατοκύριακο 8 & 9 Δε-

κεμβρίου.  

Οι αθλητές ιστιοπλοΐας

του Ναυτικού Αθλητικού

Ομίλου Βούλας

(Ν.Α.Ο.Β.)  με τους αθλη-

τές του, Τέλη Αθανασό-

πουλο και Κωνσταντίνο

Χουσιάδα, στην κατηγο-

ρία Optimist, κατέλαβαν

την 2η και 3η θέση στην

κατηγορία των αγοριών

αντίστοιχα.

Στον αγώνα έλαβαν

μέρος 170 συνολικά

αθλητές και αθλήτριες,

όπου η ομάδα της Βού-

λας συμμετείχε με 13

σκάφη.

Παράλληλα, το ίδιο Σαβ-

βατοκύριακο, σημείωσε

επιτυχία και η ομάδα

Techno 293 του Ν.Α.Ο.Β.

στον αγώνα του

Ν.Ο.Βουλιαγμένης όπου

ο αθλητής Κωνσταντίνος

Μπαμπέτας κατέλαβε

την 3η θέση μεταξύ 29

συνολικά αθλητών στην

κατηγορία κάτω των 15

ετών. 

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

για τον Ναυτικό Ομιλο Βούλας

Ο Αθλητής Κωνσταντίνος Μπαμπέτας με τον Προπονητή του Νίκο Ιωαννίδη

Ο Πρωτέας Βούλας, στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων οργάνωσε Χριστουγεννιατικό Bazzar στις 15

- 16 Δεκεμβρίου & το Σάββατο 22/12...

Επίσης σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα οι Ακαδημίες κοριτσιών

20, 21, 22, 23, διοργάνωσαν αγώνες επίδειξης  (16/12)  με

χιονάτες, κοκκινοσκουφίτσες, πεντάμορφες και ...τέρατα,

στο ανοιχτό γήπεδο.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου και ώρα 4μ.μ. στο Κλειστό γή-

πεδο της Βούλας παίζει ο Πρωτέας Βούλας VS με τον Αρη

Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 40 - 47

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 43 - 62

ΠΡΩΤΕΑΣ Β.- ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. 67 - 44

ΠΡΩΤΕΑΣ Β.-  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Α1) 65 - 55

Η  ομάδα του Πρωτέα, μια κατηγορία μικρότερη (Α2) και

έχοντας κάνει μία εξαιρετική πορεία για τον θεσμό του κυ-

πέλλου Ελλάδος νίκησε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγο-

ρίας (Α1), και καλείται να ξεπεράσει και το εμπόδιο του Αρη

Θεσσαλονίκη επίσης ομάδα Α1 κατηγορίας.  Επαθλό της η

συμμετοχή της στις 4 καλύτερες ομάδες του φάιναλ φορ

Κυπέλλου Γυναικών Ελλάδος, για δεύτερη φορά στα τρία

τελευταία χρόνια....

Ιστορικής σημασίας, λοιπόν, ο αγώνας του Σαββάτου για

τις γυναίκες του Πρωτέα και θέλουν τον κόσμο δίπλα

τους...  

Ευρεία νίκη σημείωσε η αν-

δρική ομάδα πόλο του Ναυτι-

κού Ομίλου Βουλιαγμένης,

με 16-2 επί της Λίγκαμους

Τιφλίδας, στο πλαίσιο της

6ης αγωνιστικής των ομίλων

του LEN Champions League.

Οι παίκτες του ΝΟΒ δε συ-

νάντησαν αντίσταση από

τους Γεωργιανούς, προηγή-

θηκαν με 9-0 και δέχθηκαν το

πρώτο γκολ 48 δευτερόλε-

πτα μετά την έναρξη της γ'

περιόδου.

Ο ΝΟΒ έχει τώρα το απόλυτο

των νικών (6/6) και την πρω-

τιά στη βαθμολογία του ομί-

λου. Για την 7η αγωνιστική

του θεσμού θα επισκεφθεί

την Έγκερ, στις 9 Ιανουα-

ρίου.

ΝΟΒ-Λίγκαμους:

16-2 (4-0, 5-0, 2-2, 5-0)

ΝΟΒ (Τεό Λοράντος): Τσαλ-

κάνης, Μυλωνάκης 3, Λουιζί-

δης, Κομάντινα, Ελμισιάν,

Βελώνιας, Αφρουδάκης 1,

Καρούντζος 1, Βλαχόπουλος

2, Γούνας 5, Τίγκας 2, Βουλ-

γαράκης 2, Πρωτονοτάριος.

Λίγκαμους (Ρεβάζ Τσομαχί-

τζε): Τσουμπουρίτζε, Κενκά-

τζε, Τσικβινίτζε, Ρουσισβίλι,

Λαϊτάτζε, Ουρουσάτζε, Αχ-

βλεντιάνι, Μπατσατουρία 1,

Ρούρουα 1, Γκεγκελασβίλι,

Νικολεϊσβίλι, Καβταράτζε,

Καπανάτζε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο

προπονητής της Γεωργιανής

ομάδας (και από τις μεγάλες

δόξες του παγκοσμίου πόλο

τη δεκαετία 1995-2005)

Ρεβάζ Τσομαχίτζε, δήλωσε

στην ιστοσελίδα του ΝΟΒ:

"Είναι επιτυχία για μας η

πρόκριση από τη φάση των

ομίλων και γενικά η συμμε-

τοχή στη διοργάνωση είναι

μια μεγάλη εμπειρία. Εκτός

από δύο παίκτες, που είναι

γεννημένοι το 1975 και το

1986, οι υπόλοιποι είναι νεα-

ροί, γεννηθέντες από το

1989 και μετά.

Ως τώρα οι εμπειρίες μας

ήταν περιορισμένες και προ-

έρχονταν από τη συμμετοχή

στο όπεν πρωτάθλημα της

Ουκρανίας, όπου δίναμε λί-

γους αγώνες, ενώ τώρα οι

νεαροί μας παίκτες έχουν

την ευκαιρία να αντιμετωπί-

σουν δυνατούς αντιπάλους

και να δουν πώς παίζεται το

πόλο σε υψηλό επίπεδο.

Το νέο σύστημα διεξαγωγής

της διοργάνωσης ήταν μια

καλή αφορμή να δοκιμά-

σουμε τις δυνάμεις μας και,

αφού είχαμε τα χρήματα,

αξιοποιήσαμε την ευκαιρία

με σκοπό να αποκτήσουμε

εμπειρίες και την επόμενη

χρονιά να ξεκινήσουμε από

καλύτερο σημείο."

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Οι γυναίκες του Πρωτέα Βούλας, δίνουν έναν σημαντικό αγώνα στη Βούλα

To Bazaar θα συνεχιστεί και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εξι αγώνες έξι νίκες 

η ανδρική ομάδα του 

Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
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Τελικοί Αγώνες Τένις

Ο Τομέας Αθλητισμού του Δήμου Γλυφάδας διοργανώνει τους

τελικούς αγώνες του τμήματος τένις, που είναι υπό την επο-

πτεία της Κοινωνικής Αθλητικής Πολιτιστικής Παρέμβασης

(Κ.Α.Π.ΠΑ.),  το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου ώρα 14.30 – 16.30.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 1ο Δημοτικό Στάδιο του

Δήμου, Παναγούλη 4, (νότια πλευρά του Γκολφ).

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν μετάλλια.

Τουρνουά μίνι 

– Βόλλεϋ και κορασίδων

Ο Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ διοργανώνει «τουρνουά μίνι – Βόλ-

λεϋ και κορασίδων» στις 22 και 23 Δεκεμβρίου, στο

κλειστό γυμναστήριο Κερατέας «Ιωάννης Μέγγου-

λης».

Με τη συμμετοχή των ομάδων Α.Σ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΤΗΣΙ-

ΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Α.Ο.ΠΑΛΛΗΝΗ και Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ,

στη μνήμη του ΜΙΧΑΛΗ ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ, επί σειρά ετών

εφόρου των τμημάτων του συλλόγου.

H είσοδος είναι 5 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν  στο

συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κερατέας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με δικαιο-

λογημένο ενθουσιασμό ανακοί-

νωσε ότι πήρε την προέγκριση για

την υποβληθείσα πρότασή του στο

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περι-

φέρειας Αττικής, σχετικά με τη

χρηματοδότηση του έργου: «Κα-

τασκευή Κολυμβητηρίου - Προτύ-

που Αθλητικού Πολυχώρου -

Sportsclyb».

Τη σημασία της σχετικής προέγ-

κρισης, μπορεί να την αναλογιστεί

κανείς, λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο

Δήμος Μαρκοπούλου είναι ο πρώ-

τος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που

ολοκλήρωσε με επιτυχία τα πρώτα

στάδια αξιολόγησης του προτει-

νόμενου από αυτόν, έργου. Συνε-

πώς, θα ακολουθήσει η διαδικασία

ωρίμανσης του έργου και η χρη-

ματοοικονομική του αξιολόγηση. 

Ο Αθλητικός Πολυχώρος θα έχει

ως βασικό πυρήνα, ένα Κολυμβη-

τήριο και έναν εξειδικευμένο και

πλήρως εξοπλισμένο χώρο, όπου

θα πραγματοποιούνται φυσικοθε-

ραπείες, αποκαταστάσεις  τραυ-

μάτων και αντιμετώπιση

μυοσκελετικών πόνων. 

Είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο

Μαρκοπούλου να αποκτήσει  ένα

τόσο μεγάλο έργο, μη δαπανών-

τας μάλιστα, ούτε ένα ευρώ για

την υλοποίησή του.

Η μόνη δέσμευσή του, είναι η πα-

ραχώρηση του οικοπέδου εγκατά-

στασης του Πολυχώρου. Την

πραγματοποίηση του έργου ανα-

λαμβάνει ιδιώτης, ύστερα από τη

διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνι-

σμού και καθώς πρόκειται για ένα

Ευρωπαϊκό Επιδοτούμενο Πρό-

γραμμα (JESSICA), οι όροι δανει-

σμού θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί

για τον επενδυτή.

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή

του ο Δήμος: «Ο Δήμος Μαρκο-
πούλου, δεσμεύεται ότι θα συνεχί-
σει με αμείωτους ρυθμούς τις
προσπάθειές του, για την ενί-
σχυση του Αθλητισμού και του Πο-
λιτισμού, καθώς στις δύσκολες
εποχές που βιώνουμε, αποτελούν
μία ουσιαστική και θετική διέξοδο,
για όλους τους δημότες μας, από
το βάρος των προβλημάτων της
καθημερινότητας». 

Κολυμβητήριο - Πρότυπο Αθλητικό Πολυχώρο

θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρκοπούλου
Προεγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου

“Βάλσαμο” στην ψυχή των παιδιών ήταν η επίσκεψη του

ολυμπιονίκη της ενόργανης γυμναστικής Δημοσθένη Ταμ-

πάκου και η επίδειξη από τα κορίτσια του ανσάμπλ.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου ο Δημοσθένης

Ταμπάκος, (Χρυσός Ολυμπιονίκης 2004), συνοδευόμενος

από την ποιήτρια ΄Εμυ Τζοάννου και οι αθλήτριες της ελ-

ληνικής ενόργανης γυμναστικής ( εθνική ομάδα του αν-

σάμπλ) Μαριάνθη Ζαφειρίου και Αλεξία Κυριαζή,

συνοδευόμενες από την ομοσπονδιακή προπονήτρια Τζένη

Παπαδοπούλου επισκέφτηκαν, το Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Κρωπίας. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, o Πρόεδρος του

ΔΣ Κρωπίας Γεώργιος Σπέλλας, ο αντιδήμαρχος Παιδείας

και Αθλητισμού Ανδρέας Ντούνης και ο Πρόεδρος της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης  -που έχει υπό τη ευθύνη της, τη

δομή ΚΔΑΠ, ο Κωνσταντίνος Δήμου, μαζί με το προσω-

πικό του ΚΔΑΠ (Ηλίας Σβεντζούρης, Αγγελική Γιαννοπού-
λου, Μαρία Κωστοπούλου, Πόπη Σουλιώτη κα.)
υποδέχθηκαν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. 

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ έκαναν ερωτήσεις στον Δημοσθένη

Ταμπάκο και τις δύο αθλήτριες της εθνικής ομάδας του αν-

σάμπλ. Στη συνέχεια οι αθλήτριες έκαναν μια εντυπωσιακή

επίδειξη του αγωνίσματος που ενθουσίασε τα παιδιά. 

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης μετά το πέρας της εκδήλωσης δή-

λωσε, ότι «η επίσκεψη ήταν βάλσαμο για όλους μας. Η Ελλάδα

έχει μια αθλητική παράδοση αιώνων και έχει να επιδείξει πολ-

λές διακρίσεις. Το ήθος των αθλητών όμως που μας επισκέ-

φτηκαν κάνει τη διαφορά και αυτό προσδοκούμε να

μεταδώσουμε στα παιδιά  μας. Αυτή η επίσκεψη παρακινεί τα

παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες και σε αξίες που προ-

άγουν την αθλητική παιδεία. Ευχαριστούμε πολύ τους αθλη-

τές και την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία που προάγει το

άθλημα και κυρίως τον υγιή πρωταθλητισμό».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚ Κ.Δήμου επεσήμανε ότι αυτή η επί-
σκεψη καλλιεργεί τον υγιή αθλητισμό και τις αξίες μιας
άλλης στάσης ζωής. Οι αθλητές αυτοί εκφράζουν τη δημι-
ουργική Ελλάδα που αγωνίζεται. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ θέ-
λουν θετικά πρότυπα και καθαρά πρόσωπα. Αυτό θέλουμε,
αυτό επιδιώκουμε.

Η εθνική ομάδα του ανσάμπλ αποτελείται από τις : Σταυ-

ρούλα Σαμαρά, Μαριάνθη Ζαφειρίου, Αλεξία Κυριαζή,

Ελένη Δόικα, Βάσω Ζάχου, Εύη Λουκάγκου. 

O χρυσός Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος στο ΚΔΑΠ Κορωπίου
Μια αξέχαστη βραδιά για τα παιδιά
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