
Η φορολόγηση δεν είναι μόνον πηγή άντλησης

εσόδων για το Δημόσιο, είναι ταυτ’ αυτό και το ίδιο

σημαντικό, μοχλός άσκησης πολυ-

σχιδούς οικονομικής και κοινωνικής

πολιτικής.

Η ασκούμενη τα τελευταία χρόνια,

φορολογική πολιτική οδηγεί αποδε-

δειγμένα και εγγνωσμένα στην ολο-

κλήρωση της καταστροφής της

ελληνικής οικονομίας - και αναπό-

δραστα στην φτωχοποίηση της ελλη-

νικής κοινωνίας - και τελικά στον

εξαναδραποδισμό της και στην αρ-

παγή του τεράστιου πλούτου της χώρας, αλλά και

των ιδιωτικών περιουσιών, με τους γνωστούς μη-

χανισμούς της αγοράς.

Το ελληνικό εργατικό δυναμικό λογίζεται περισσότερο

ως φτηνό πλέον παραγωγικό δυναμικό και πολύ λιγό-

τερο ως καταναλωτικό. Αυτό και λόγω μικρού όγκου

πληθυσμού, αλλά και ως αγοραστικής δύναμης.

Τι απαιτείται

Η οικονομικο-κοινωνική και εθνική υπόσταση, σήμερα

είναι πολύπλοκη, με αρνητικές αλληλεπιδράσεις.

Απαιτείται λοιπόν πρώτον ανάκτηση πλήρους εθνι-

κής κυριαρχίας με ανατροπή των δεσμευτικών συμ-

βάσεων, αρχικά με γρήγορες και ξεκάθαρες

διαπραγματεύσεις και αν δεν ευοδvθούν, στην

ανάγκη και μονομερώς με καταγγελία των δε-

σμευτικών συμβάσεων, που αν δεν είναι τύποις και

ουσία παράνομες είναι οπωσδήποτε διαβλητές.
Συνέχεια στη σελ. 2

Μόνον ΕΤΣΙ 

ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΜΕ
Απευθύνεται στον Αντ. Σαμαρά(!)

στον Τσίπρα κι όλους

τους πολιτικούς και τεχνοκράτες

του Κώστα
Βενετσάνου

Ανάπτυξη της παραγωγής

κτηνοτροφικών και αγροτικών

προϊόντων

Σελίδα 11

Ερχονται γιατροί στα 

Κέντρα Υγείας Σελίδα 6

Ο Αη-Βασίλης έρχεται...

Σελίδα 3

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Σελίδα 14, 16

Κλείνοντας ο χρόνος ανακεφαλαιώνουμε

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ
η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Τα πολλά λόγια περιττεύουν. Τα επίσημα γραπτά μι-

λούν.

Το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ αρ. 240Α

που δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-

μένου, στις 12.12.2012,  στη σελίδα 5804 παράγρα-

φος 7 γράφει:

«Ούτε ο εγγυητής ούτε κανένα από τα αντίστοιχα
περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής
κυριαρχίας ή για άλλο λόγο κλπ.» (φωτο).

Αβασάνιστα και με ελα-

φρά τη συνείδηση παρέ-

δωσαν τη χώρα, χωρίς να

πέσει τουφεκιά! Την παρέ-

δωσαν στη Βουλή, με την

“Εγκριση των Σχεδίων των
Συμβάσεων Τροποποίησης
της κύριας Σύμβασης χρη-
ματοδοτικής διευκόλυν-
σης κλπ. και επικύρωσε ο

Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας, με το αιτιολογικό της

έκτακτης περίπτωσης

εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης(!) ανάγκης...

Σελίδα 7

Καλή Χρονιά σκλάβε Ρωμιέ

νά ‘χεις υγειά ν’ αντέχεις,

την ψήφο σου έρμε Λαέ

μάθε να την προσέχεις.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η οποιαδήποτε κυβέρνηση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο προ-

κύψει, πρέπει διεθνώς ν’ αναγνωριστεί ως επαναστα-

τική. Είναι θέμα κυρίως Διεθνούς Δικαίου.

Η Ελλάδα οφείλει να επαναδιακηρύξει την ανεξαρτη-

σία της.

Στη συνέχεια να αναστείλει τις πληρωμές των τοκο-

χρεωλυσίων.

― Να γίνει λογιστικός έλεγχος και συγκριτικός των επι-

τοκίων.

― Να ακολουθήσει, είτε κατόπιν διαπραγματεύσεων,

(προτιμωμένων πάντα) είτε μονομερώς αναδιάρθρωση

του χρέους και αποπληρωμή του με ένα συν 0,25% του

επιτοκίου που δανείζεται η δικαιούχος χώρα ή η Κεν-

τρική της Τράπεζα, που μας έχει δανείσει.

― Χρόνος εξωφλήσεως που θα ισοδυναμεί στο 20%

των εσόδων του κράτους.

― Απαίτηση εξοφλήσεως των Γερμανικών οφειλών

προς την Ελλάδα. (κατοχικό υποχρεωτικό δάνειο και πο-

λεμικές επανορθώσεις συνολικής αξίας 162 δις ευρώ

προ τόκων). Με ένα ελάχιστο επιτόκειο 1%(!) προκύπτει

οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα, άνω των 312

δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν το υπολοογίσουμε με 3%

που μας δανείζουν αυτοί τώρα, ξεπερνά το 1 τρισεκα-

τομμύριο, 140 δις ευρώ (1.140).

Φορολογικό 

ως “ορός” και ως “μοχλός”

Το οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα, για να είναι απο-

δεκτό, αποδοτικό και αναπτυξιακό, πρέπει να είναι δί-

καιο, σταθερό, κλιμακωτό και να μην απομυζά, να μη

δίνει την αίσθηση της αφαίμαξης των απολαβών και κερ-

δών. Για το “κλιμακωτό” να σημειώσουμε ότι άλλο είναι

το 30% στο 1 εκατομμύριο κέρδη (φυσικού προσώπου)

- μια χαρά του πάνε τα 700 χιλιάρικα καθαρά, στα 100,

τα 70 και άλλο στα 30 χιλιάρικα. Αν στα 30 σου πάρει τα

9, με τα 21 καθαρά, τα φέρνει δύσκολα μια οικογένεια.

Ας το δούμε αναλυτικότερα:

α) Ως κράτος πρέπει ν’ αναπτύξουμε τον πρωτογενή

τομέα κυρίως της διατροφής, ώστε να υπάρξει πρωτί-

στως κατά το δυνατόν διατροφική αυτάρκεια. Παρα-

πέμπω στο άρθρο μου για τη διανομή - πώληση 11,5

εκατομμυρίων στρεμμάτων ανεκμετάλλευτης αγροτικής

γης, ιδιοκτησίας του Υπ. Γεωργίας, πρώτα στους άνερ-

γους και στους αγρότες, για αγροτική εκμετάλλευση1.

β) Ν’ αναπτύξουμε τη φαρμακοβιομηχανία μας, που πα-

ράγει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκαίων σκευασμά-

των.

γ) Ν’ αναπτυχθεί ο ενεργειακός τομέας με ιδιαίτερο

βάρος στην ηλιακή ενέργεια (έρευνα - κατασκευή - εγ-

καταστάσεις) ώστε να εξασφαλιστεί ενεργειακή υπερε-

πάρκεια.

δ) Αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της χώρας. Ση-

μαντικότατες πλουτοπαραγωγές και εξαγωγικές πηγές

οι παραπάνω δύο τομείς ενέργειας.

ε) Αναμόρφωση και ανάπτυξη του τουρισμού σε νέες

βάσεις.

στ) Αναθεώρηση του νομικού πλέγματος της ναυτιλίας.

Δεν θέλουμε “ελληνικές σημαίες”. Θέλουμε Ελληνες

πλοιοκτήτες.

ζ) Ανάπτυξη όποιου βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλά-

δου, αναγκαίου πρωτίστως για την κάλυψη της εσωτε-

ρικής αγοράς, αλλά και αξιοποίηση των εξαγωγικών

δυνατοτήτων.

Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται κίνητρα. Κίνητρο

δεν είναι η μείωση των εργατικών απολαβών. Αυτό φαί-

νεται να οφελεί βραχυπρόθεσμα στον μικρόκοσμο της

άλφα επιχείρησης. Στα οικονομικά μεγέθη υπεισέρχεται

η “καμπύλη της καλλίστης απόδοσης”. Απλά· αν οι ερ-
γαζόμενοι είναι υποθετικά “σκλάβοι” και δεν τους πλη-
ρώνεις τίποτα, σε ποιους θα πουλάς τα προϊόντα σου;
Από ποιούς θα εισπράττεις άμεσους και έμμεσους φό-
ρους;
Επανέρχομαι στα κίνητρα· κίνητρα είναι οι φορολογικές

ελαφρύνσεις, οι περίοδοι χάριτος, η διευκόλυνση της

χρηματοδότησης, τα ασφαλιστικά βάρη: παραπέμπω

στο άρθρο μου για το “ασφαλιστικό”2. Δηλαδή κατάρ-

γηση των ασφαλιστικών εισφορών (36,4%) του συνόλου

των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και

μετακύλισή τους ως φορολογική επιβάρυνση (εφαρμό-

ζεται στη Δανία) μέθοδος που μειώνει τα λειτουργικά

έξοδα οφελεί τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις,

ιδιαίτερα τις εντάσεως εργασίας, επομένως ενισχύει τη

μείωση της ανεργίας.

Επανασχεδιασμός του δημόσιου τομέα και πάταξη επι-

τέλους της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Ενας

ενεργεί υπεύθυνα - ένας ελέγχει υπεύθυνα και ειδικός

φορέας με ειδικό μηχανισμό και νομικό εξοπλισμό ελέγ-

χει τους πάντες.

Το αδίκημα της διαφθοράς θεωρείται ιδιώνυμο! Κατά το

λαϊκώς λεγόμενο “κόβουμε κώλους”.

― Καθολικό “πόθεν έσχες” ιδιαίτερα  στα “γκισέ”, στους

ελεγκτές, στους δικαστικούς, τους εφοριακούς, στους

πολεοδόμους, στους γιατρούς, στις προμήθειες κλπ.,

κλπ.

Ειδική χαμηλή φορολογία στην ενεργή ιδιοκτησία. Υψη-

λότερη, στην αδικαιολόγητα ανενεργή. Μηδενική στην

κύρια κατοικία, ασχέτως αξίας. Συνταγματικά, η κύρια

κατοικία, δεν είναι “δύναμη” φοροδοτική Είναι “το κα-

βούκι της χελώνας”.

Εξασφαλίζεις την ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενισχύεις την εργασία.

Επαινείς και ανταμοίβεις την εργασία. Την επιβραβεύεις!

Το αραλίκι, η κοπάνα και η φοροδιαφυγή ΔΕΝ είναι μαγ-

κιά. Είναι ηλιθιότητα και κλοπή κατά της κοινωνίας. Οι

διεφθαρμένοι, οι φοροφυγάδες και οι ιδιοτελείς, οι id-

iots και οι εγγνωσμένοι ανίκανοι είναι εχθροί του λαού

και της Ελλάδας.

Και κάτι για την αριστερά:

Οποτε η αριστερά έδειξε το πατριωτικό της πρόσωπο

μεγαλούργησε!

Οι κοινωνικές ευαισθησίες και επιδιώξεις δεν συγ-

κρούονται με την εθνική συνείδηση. Αντίθετα είναι το

αναγκαίο υπόβαθρο για τη συνοχή και την αλληλεγγύη.

Για την κοινωνική ειρήνη και ευρωστία.

Ο Εθνισμός είναι προϋπόθεση για τον Διεθνισμό. Οχι ο

στείρος και υποκριτικός εθνικισμός που γίνεται αντικεί-

μενο καπηλείας και συχνά εκτρέπεται σε σωβινισμό και

ρατσισμό.

Ας συμμαζέψει - απομονώσει και τους διάφορους ανερ-

μάτιστους δήθεν διεθνστές, που απλά είναι απάτριδες

κοσμοπολίτες!

Χριστουγεννιάτικα και 
Αγιοβασιλιάτικα Σελ. 4-5

Εκλογές προεδρείων στους ΟΤΑ
και Περιφέρειες Σελ. 6

ΜΚΟ και επιχορηγήσεις Σελ. 6

Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 7

Καθαρισμός φρεατίων στον
Ωρωπό Σελ. 7

Επανάσταση ...αργότερα 
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 8

Τον βρήκαμε τον ένοχο! η γιαγιά
φταίει για όλα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Τι αναζήτησε ο κόσμος μέσα στο 2012
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Πανηγυρική συνεστίαση στο 
Ρόταρυ Κορωπίου Σελ. 12 

Παραδοσιακά κάλαντα στο 
1ο Γυμνάσιο Βούλας Σελ. 13

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι Σελ. 21 

Ενεργειακή φτώχεια κι αιθαλομίχλη Σελ.18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Μόνον ΕΤΣΙ ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΜΕ

Όταν βάζεις φόρους 
και όταν κουρεύεις πρόβατα, καλό είναι
να σταματάς πριν γδάρεις το πετσί.
Austin O’Malley, 1858-1932, Αμερικανός γιατρός & συγγραφέας
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Η πλατεία Ελευθερίας, γέμισε από τις

φωνές των παιδιών, που περίμεναν και

φέτος τον Αη-Βασίλη. Τον Αη-Βασίλη,

που φέρνει κάθε χρόνο ο  Εξωραϊστι-

κός Σύλλογος Ευρυάλη (Κάτω Βούλα)

φορτωμένο με τον σάκο του γεμάτο

παιχνίδια για τα παιδιά.

Η μουσική έπαιζε χριστουγεννιάτικους

σκοπούς, το δέντρο (φυσικό) ήταν

αναμμένο και οι κουραμπιέδες και τα

μελομακάρονα, αλλά και το τσίπουρο

γλύκαιναν την ατμόσφαιρα...

Η γλυκιά αναμονή των παιδιών να δουν

τον Αη-Βασίλη, που έψαχναν να δουν

από πού έρχεται, η υπομονετική σειρά

που κράτησαν μόνα τους για να τον

πλησιάσουν να πάρουν το κάτι τις είναι

από τις ωραιότερες σκηνές.

Γνώριμοι μεταξύ τους οι πιο πολλοί· άν-

θρωποι της γειτονιάς, αντάλλαξαν

ευχές και τσίπουρα...

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρ-

χος Σπυράγγελος Πανάς και οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι Νανά Καραγιάν και

Ηλέκτρα Τσιριγώτη.

Εύχομαι ολόψυχα

ένα δημιουργικό 2013 

με υγεία και αλληλεγγύη

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης 

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

O Αη-Βασίλης έρχεται...

O Αη-Βασίλης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Mε το Δήμαρχο και την πρόεδρο του Συλλόγου.
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Αν αγαπάτε τη jazz ή ασοχλείστε μ’ αυτήν, μπορείτε

να συμμετέχετε ΚΑΘΕ* ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ στο "Κελάρι"

του ATHENAEUM με τα μουσικά σας ΟΡΓΑΝΑ για

να συμμετέχετε ΔΩΡΕΑΝ στο JAZZ JAM NIGHT!

Ελάτε, να απολαύσουμε μαζί
μια βραδιά με... JAZZ αυτοσχεδιασμούς!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.30 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΩΔΕΙΟ ATHENAEUM, Μουσική Σκηνή «Κελάρι»

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τηλ.: 210 3211987-55-49 - Κιν.: 6945 160 385

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου:

Θεατρικά Εργαστήρια: «Το αστέρι που ήθελε να
γίνει αστερόσκονη!»
Για παιδιά 3-6 ετών: 5:00μ.μ. – 6:00μ.μ.

Για παιδιά Δημοτικού: 6:00μ.μ. – 7:00μ.μ.

Σάββατο 5 Ιανουαρίου:

Εργαστήρι Δημιουργικής Κίνησης για παιδιά 3-5

ετών «Το έλατο που δεν του άρεσαν τα φύλλα του»:

5:00μ.μ. – 6:00μ.μ.

Εργαστήρι Δημιουργικής Κίνησης για παιδιά 5 – 12

ετών «Κινητικοί αυτοσχεδιασμοί»: 6:00μ.μ. –

7:00μ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο

«Ακαδήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλά-

τωνος,  τηλ.: 210-5125600

www.akademeia.gr, e-mail: info@akademeia.gr

Facebook: http://www.facebook.com/Akademeia.gr  |

twitter: akademeiagr

JAZZ JAM NIGHT!Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια»

Παιδικές δημιουργικές παραστάσεις 

με τη συμμετοχή των παιδιών

ΚΥΡΙΑΚΗ  6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ξενάγηση, περιήγηση

Η Εναλλακτική Δράση ξεκινά τη νέα χρονιά με ξενά-

γηση στην Ακρόπολη στα μνημεία της πόλης για την

οποία ο Περικλής ηγέτης του δημοκρατικού κόμματος

έκανε πολύ μεγάλα όνειρα: Ονειρεύτηκε μια σχεδόν ιδα-

νική δημοκρατία  σε μια πόλη με λαμπρά οικοδομήματα,

ναούς, δημόσια κτίρια, θέατρα και ωδεία. 

Η ξενάγηση θα γίνει την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, είναι

δωρεάν, θα διαρκέσει 3 ώρες,  εκτός από την περιή-

γηση και σημείο συνάντησης είναι στις  11 πμ στο

σταθμό Μετρό Ακρόπολης

Δηλώσεις συμμετοχής 

Μαρία Κορομηλά 210 8991145 -  6940308757     

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.) διοργανώνει και προσκαλεί, όλους τους μι-

κρούς μας φίλους, στην παιδική παράσταση: «Νιφά-
δες, σταγόνες, ηλιαχτίδες, αερόπλοια και λυγισμένα
φύλλα», του Κουκλοθεάτρου «ΧΑΡΧΟΥΤ» του Χρή-

στου Αυτσίδη, την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου και ώρα

11 το πρωί, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκο-

πούλου «Άρτεμις».

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ιερά Αγρυπνία 

στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, θα τελέσει

Ιερά Αγρυπνία που θα αρχίσει την Παραμονή της

Πρωτοχρονιά, Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα

10.00 μ.μ. και θα τελειώσει περίπου την Τρίτη 1 Ια-

νουαρίου 2013 τα ξημερώματα γύρω στις 1.30 π.μ. .

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου συνεχίζει τις

ευχάριστες, πρωτότυ-

πες, δημιουργικές εκδη-

λώσεις που θα

διαρκέσουν έως και την

5η Ιανουαρίου 2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 3/1/ 2013, 11.00

– 13.00 μ.μ. για παιδιά 7-

10 ετών. «Επτά ιστορι-
ούλες γιορτινές και
παράξενες, επτά» του

Χρ. Μπουλώτη, εκδ. Po-

laris. Θεατρικό παιχνίδι

με την εμψυχώτρια

Μαρία Παπαχρήστου.

Παρασκευή 4/ 1, 11.00 –

13.00 μ.μ. για παιδιά 8-

10 ετών «Εργαστήρι δη-
μιουργικής 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 απαραίτητη η προ-

εγγραφή και θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητας. 

Τηλ. επικοινωνίας 210 -

6626295

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

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

Κινητήρας Studio κάθε Σάββατο απόγευμα στις 17.00,

ενώ ειδικά για τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς το πρόγραμμα των παραστάσεων

διαμορφώνεται ως εξής: 

29-31 Δεκεμβρίου & 5-6 Ιανουαρίου στις 12.00.

Κινητήρας Studio-Artistic Residency Centre

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, Τηλ:  2109248328

www.kinitirastudio.com



ΕΒΔΟΜΗ  29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

ΡΕΒΕΓΙΟΝ  

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Mε το Πανόραμα Βούλας

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πα-

νοράματος Βούλας σας προσκαλεί τη Δευτέρα

31/12/2012 σε  Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα

πραγματοποιηθεί στο  Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυ-

φάδα. Με εκλεκτό MENU και πολύ χορό. Δήλωση

συμμετοχής:

Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Βασιλόπουλος Νίκος: 6947822800

Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

στη ΒΟΥΛΑ

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” πα-

ράρτημα Γλυφάδας - Βούλας και ο Οργανισμός Αθλητι-

σμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης οργανώνουν “Λυρική βραδιά” με

διακεκριμένους σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στις 7.30 στο πολιτιστικό κέν-

τρο “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα (Κ. Καρα-

μανλή 18).

Λυδία Αγγελοπούλου - μέτζο σοπράνο

Σοφία Καπετανάκου - μέτζο σοπράνο

Μαρία Μαυρομάτη - σοπράνο

Δημήτρης Σιγαλός - τενόρος

Πέτρος Σαλάτας - βαρύτονος

Μιχάλης Παπαπέτρου - πιάνο

θα αποδώσουν αποσπάσματα από Traviata,

Carmen, “Κουρέας της Σεβίλλης”, “Γάμοι

του Φίγκαρο”, “Βαφτιστικός”, “Ωραία μου

Κυρία” και άλλα γνωστά έργα.

Είσοδος 5 €. Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΠΙΚΠΑ. 

O Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος “Λόφος Παλλήνης”

κάθε Κυριακή λειτουργεί

το εντευκτήριο του Συλ-

λόγου το μεσημέρι για

επαφή και γιορτινή ατμό-

σφαιρα.

Την Κυριακή 6 Ιανουα-

ρίου στις 12π.μ. θα γίνει

ο αγιασμός του Εντευ-

κτηρίου, η κοπή της Πρω-

τοχρονιάτικης πίτας και

θα προσφερθούν καφές,

γλυκά και αναψυκτικά.

Σαλαμίνος 100 Λόφος

Παλλήνης.

Σουλουμουτούχουμ
τσιτσιρί» 

του Γιάννη Χαμπάκη

Ο Θίασος «Ιχνηλάτες», παρουσιάζει στο θέατρο «Ελυζέ»

(Νυμφαίου 12, Ιλίσσια ), μία σπαρταριστή κωμωδία, που πα-

ρακολουθείται με κομμένη την ανάσα. Με πολλά στοιχεία

σάτιρας και σαρκασμού της σημερινής κατάστασης.

Ο Πρόεδρος του ηθικοπλαστικού συλλόγου «Η Αρετή», άτομο
ευυπόληπτο και επιφανές, βρίσκεται στο κέντρο μιας μεγάλης πα-
ρεξήγησης. 
Μία σειρά από απρόοπτα γεγονότα, και καταστάσεις στις οποίες
μπλέκουν άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, δημιουρ-
γούν ένα μεγάλο μπέρδεμα. 
...Ποιος είναι ο περίεργος γείτονας; Τι ρόλο παίζει τελικά η αφο-
σιωμένη γραμματέας; Που βρίσκεται η γυναίκα του;
Και στη μέση των γεγονότων ο Παπάς της ενορίας…. και τα μυ-

στηριώδη γυναικεία ρούχα...

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 7.30 μ.μ.

Εισιτήρια: 10 € κανονικό  και 5 € για Φοιτητές και Ανέργους

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 40 λεπτά

Θέατρο «Ελυζέ»

Νυμφαίου 12, Ιλίσσια Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7771766

Αγιασμός και πρωτοχρονιάτικη

πίτα στο Λόφο Παλλήνης
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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

Εκλογές προεδρείων

και Επιτροπών

σε ΟΤΑ & Περιφέρειες
Στις 31/12/12, λήγει η θητεία του Προεδρείου των

Δημοτικών Συμβουλίων στους Δήμους και στις Πε-

ριφέρειες καθώς και τα μέλη των Επιτροπών (Οικο-

νομική και Ποιότητα ζωής). 

Οπως είναι καθιερωμένο η εκλογή των προεδρείων

γίνεται την πρώτη Κυριακή του έτους, δηλαδή για

φέτος στις 6 Ιανουαρίου. 

Η νέα θητεία θα αφορά το χρονικό διάστημα από

1.1.2013 έως 31.8.2014.
Η θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής κατά τον

“Καλλικράτη” έχει τριετή θητεία. Δηλαδή λήγει στις

31 Αυγούστου του 2014.

Η επόμενη θητεία θα είναι πενταετής.

Πάντως οι περικοπές των μισθών σε μεγάλο ποσοστό,

αποδυναμώνουν το ενδιαφέρον για εκλογή προ-

έδρου, γιατί ο πρόεδρος έχει βαρύ φόρτο εργασίας

και ευθύνης.

Την πρόσκληση σύγκλισης της συνεδρίασης για την

εκλογή των προεδρείων κάνει ο πλειοψηφών σύμ-

βουλος του επιτυχόντος συνδυασμού. Αυτός που έχει

πάρει τους περισσότερους ψήφους. 

O Δήμος Μαρκοπούλου

κόβει την Πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα

Ώρα 9.30 π.μ. Δοξολογία για την 1 η του Νέου Έτους,

στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Ιωάννου Μαρκoπούλου.

Ώρα 10.30 π.μ. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στην Αί-

θουσα Συνεδριάσεων Δ. Σ.  του Δημαρχείου.

MKO και επιχορηγήσεις...

Στο μικροσκόπιο της οικονομικής αστυνομίας μπαίνουν

όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες

διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα εκατοντάδων εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Το έχουμε ξαναγράψει, και διαπιστώνεται κα-

θημερινά ότι στις ΜΚΟ συμμετείχαν πολιτικά πρόσωπα,

μέσα από τα βουλευτικά γραφεία και όχι μόνο εξ’ ου και

η ευκολία  εκταμιεύσεων από κρατικές επιχορηγήσεις...

Στελέχη του ΣΔΟΕ πάντως υποστηρίζουν ότι μετά τις

εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα δο-

θούν στην δημοσιότητα νέα στοιχεία...

Μεγάλη ήταν η προσέλευση κα-

τοίκων του Δήμου Παλλήνης στην

εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά τη

διαδικασία ένταξης στο σχέδιο

πόλης των περιοχών της Δημοτι-

κής Ενότητας Παλλήνης, Άνω

Μπαλάνας, Νοτίως Έδρας και

Κάτω Μπαλάνας, που πραγματο-

ποιήθηκε στον πολιτιστικό Χώρο

Οινοποιείο Πέτρου 12.12.2012.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος μαζί με τον Αρμόδιο Αν-

τιδήμαρχο Κώστα Μπάκα ενημέ-

ρωσαν αναλυτικά για τις εξελίξεις

της ένταξης στο σχέδιο πόλης

των παραπάνω πολεοδομικών

ενοτήτων και απάντησαν σε όλες

τις ερωτήσεις των παρευρισκόμε-

νων κατοίκων. Επίσης έγινε μια

γενικότερη ενημέρωση για την

εξέλιξη των εντάξεων των υπο-

λοίπων Πολεοδομικών ενοτήτων

της Δημοτικής Ενότητας Παλλή-

νης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης στην σύν-

τομη εισαγωγή του ανέφερε: «Η
Δημοτική Αρχή  εδώ και δύο χρό-
νια από την ανάληψη των καθη-
κόντων της έχει θέσει ως πρώτη
προτεραιότητα το Σχέδιο Πόλης
για αυτό σήμερα μπορούμε και
σας παρουσιάζουμε χειροπιαστά
αποτελέσματα. Μεθοδικά και σχο-
λαστικά προχωρούμε τις διαδικα-
σίες και απεγκλωβίζουμε σταδιακά
υποθέσεις που είχαν κολλήσει για
χρόνια και μάλιστα  σε ένα κράτος
που έχει παραλύσει».

Μεγάλη η παρουσία  στην ενημέρωση για το Σχέδιο

Πόλης στο Δήμο Παλλήνης  

Το Υπουργείο Υγείας δημοσιοποί-

ησε πρόσφατα διαγωνισμό που

προκήρυξε για την πρόσληψη επι-

κουρικών γιατρών σε διάφορα

Κέντρα Υγείας της Ανατολικής Ατ-

τικής. 

Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει: 

2 για το Κέντρο Υγείας Καλυβίων

1 για το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

1 για το Κέντρο Υγείας Κορωπίου

1 για το Κέντρο Υγείας Λαυρίου

2 για το Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης

1 για το Κέντρο Υγείας Ραφήνας

3 για το Ασκληπιείο Βούλας 

Οπως μας ενημέρωσε αρμοδίως,

ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Σαρω-

νικού Μανώλης Τσαλικίδης, οι

δύο θέσεις των γιατρών αφορούν,

έναν γιατρό γενικής ιατρικής ή

παθολογίας κι έναν οδοντίατρο.

Σίγουρο είναι ότι η προκήρυξη

επήλθε μετά από τις πιέσεις που

έχουν γίνει “απανωτά” και από

τους Δήμους και από ερωτήσεις

βουλευτών της περιοχής (Γιώργο

Πάντζα, Βασίλη Οικονόμου), αλλά

και από τον τοπικό Τύπο.

Ιδιαίτερα ο Δήμος Σαρωνικού έχει

κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας

κατ’ επανάληψιν έξω από το

Υπουργείο, με τη Συντονιστική

Επιτροπή που έχει συστήσει γι’

αυτό το σκοπό και με τους πολί-

τες. Ιδιαίτερα η τελευταία συγ-

κέντρωση μεγάλη συγκέντρωση

διαμαρτυρίας, συλλόγων, φορέων

και κατοίκων του Δήμου Σαρωνι-

κού η οποία οργανώθηκε στις

28/11, από την αρμόδια επιτροπή

του Δήμου.

Ο Δήμος Σαρωνικού όμως δεν

εφυσυχάζει όπως μας εξήγησε ο

Μανώλης  Τσαλικίδης. Θα συνεχί-

σουν και θα κλιμακώσουν τον

αγώνα τους μέχρι να λυθούν τα

σοβαρά προβλήματα λειτουργίας

και το Κέντρο Υγείας να στελε-

χωθεί επαρκώς.

Α.Μ.

Προσλήψεις Γιατρών στα Κέντρα Υγείας 

της Ανατολικής Αττικής
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Ο Δήμος Ωρωπού προέβη σε καθαρι-

σμό των φρεατίων  σε ολόκληρη την

Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού,

υπό την επίβλεψη του Προέδρου του

Τοπικού Συμβουλίου Μελέτη Βρούβα.

Οπως σημειώνει, τα φρεάτια δεν είχαν

καθαριστεί για πάρα πολλά χρόνια με

αποτέλεσμα να είναι βουλωμένα στα

περισσότερα σημεία. 

Ο Μελ. Βρούβας δήλωσε σχετικά: "Για
εμάς δεν υπάρχουν ούτε αργίες ούτε

γιορτές. Εργαζόμαστε καθημερινά με
την ίδια ένταση για να διατηρούμε τον
Δήμο μας σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο,
όπως ακριβώς θέλουν και οι δημότες.
Θα συνεχίσουμε τους καθαρισμούς όσο
χρειαστεί αφού τα φρεάτια δεν είχαν
καθαριστεί για πολλά χρόνια και σε αρ-
κετά σημεία ήταν βουλωμένα. Τις άγιες
ημέρες που διανύουμε, ο Δήμος μας
είναι πανέτοιμος να υποδεχτεί τους επι-
σκέπτες βάζοντας την καθαριότητα σε
πρώτη προτεραιότητα".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Μήνυμα Δημάρχου 

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Σπυράγγελου Πανά 

για τη νέα χρονιά

«Το 2013 όλοι μαζί θα αντιστρέψουμε το αρνητικό

κλίμα της προηγούμενης περιόδου και με τις δικές

μας δυνάμεις θα επενδύσουμε στο μέλλον.  Στη

νέα χρονιά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις

δυσμενείς καταστάσεις

που έχουν διαμορφωθεί

τα τελευταία χρόνια στη

χώρα μας. Η τοπική αυτο-

διοίκηση πλήττεται ιδιαί-

τερα από την οικονομική

κρίση, τη στιγμή που κα-

λείται να ανταποκριθεί σε

ακόμα περισσότερες υπο-

χρεώσεις σε σχέση με το

παρελθόν.

Θέλω όμως προσωπικά

να διαβεβαιώσω κάθε πολίτη του Δήμου μας ότι

εμείς ως Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με όλες

τις Δημοτικές Παρατάξεις θα συνεχίσουμε με

πρόγραμμα, θέληση και επιμονή να δημιουρ-

γούμε τις υποδομές του καλύτερου Δήμου στη

χώρα. 

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργων πνοής

στην πόλη μας που καθημερινά  αλλάζουν το

πρόσωπό της και δημιουργούν υποδομές που σέ-

βονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εμείς δε-

σμευόμαστε ότι θα συμβάλλουμε με όλες τις

δυνάμεις σε έναν νέο δημιουργικό χρόνο για το

Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και ξέ-

ρουμε ότι στο πλευρό μας θα είστε όλοι εσείς που

θέλετε  να δείτε τη πόλη μας να αναβαθμίζεται και

να εξελίσσεται. 

Εύχομαι σε όλες και όλους μια καλή και δημι-

ουργική νέα χρονιά».

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ

Οι εθελοντές του κάμπινγκ Βούλας θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε τους παραγωγούς-βιοκαλ-
λιεργητές της λαικής αγοράς, που λειτουργεί
στην ΒΟΥΛΑ κάθε Σάββατο και ειδικότερα τον
πρόεδρο τους κο Χ. Φαβιάνο, για τον άφθονο και
δωρεάν εφοδιασμό μας με αγροτικά προιόντα.
Προιόντα που ήταν απαραίτητα για την προετοι-
μασία της ζεστής σούπας, που προσφέρθηκε
αφιλοκερδώς καθώς και για την γενικότερη έν-
θερμη υποστήριξή τους στην αξία της αλληλεγ-
γύης στην εκδήλωση της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

Παρέδωσε την εθνική μας κυριαρχία 
η κυβερνητική τρικομματική πλειοψηφία

Διαβάστε και φρίξτε

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας

έχοντας υπόψη:

1) την παράγραφο 1 του άρθου 44

του Συντάγματος (

2) την έκτακτη περίπτωση εξαιρε-

τικά επείγουσας και απρόβλε-

πτης(!) ανάγκης... κλπ. ο

πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας (Π.τ.Δ.) δημοσιεύει την

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

(Π.Ν.Π.) που εγκρίνει την τροπο-

ποίηση της Σύμβασης και εξουσιο-

δοτεί για την υπογραφή της

(αρθρ.1) τον Ι. Στουρνάρα, (ΥΠ. Οι-

κονομικών) τον Γ. Προβόπουλο

(Τράπεζα της Ελλάδος) και τον

πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Στη σελίδα 5804 παράγρ. 7 γρά-

φει: «Ούτε ο εγγυητής (δηλ. το

(Τ.Χ.Σ.) ούτε κανένα από τα αντί-
στοιχα περιουσιακά του στοιχεία
εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρ-
χίας ή για άλλο λόγο κλπ.»

Στους ακροτελεύτιους όρους της

κύριας τροποποητικής σύμβασης

γράφει: «4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙ-

ΚΑΙΟ και ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ” 

«4.1 Η παρούσα Σύμβαση Τροπο-

ποίησης [...] διέπονται και ερμη-

νεύονται σύμφωνα με το αγγλικό

δίκαιο» και :

«4.2 Τα μέρη υποχρεούνται να

υπαγάγουν κάθε διαφορά [...] στην

αποκλειστική αρμοδιότητα των δι-

καστηρίων του Μεγάλου Δουκά-

του του Λουξεμβούργου»!!!

Γι’ αυτό, μωρέ, πολεμήσαμε, σκο-

τωθήκαμε, σακατευτήκαμε, πεινά-

σαμε, αντισταθήκαμε,

αιματοκυλιστήκαμε, βασανιστή-

καμε· για να φθάσουμε στην κα-

τάντια που μας φτάσανε να

υπαγόμαστε στο πιο σκληρό δα-

νειακό δίκαιο της Αγγλίας και στα

δικαστήρια του ...μεγάλου Δουκά-

του του Λουξεμβούργου! Ντροπή

και πάλι Ντροπή.

― Η “Εθνική Κυριαρχία” έχει πα-

ραχωρηθεί στους πιστωτές,

― Η Εθνική περηφάνεια έχει τσα-

λακωθεί.

― Το Σύνταγμα έχει παραβιαστεί

πολλαπλά, ξανά και ξανά εδώ

και τρία χρόνια.

― Αγνοούν και εξαπατούν το

Λαό συστηματικά. Τρομοκρα-

τούν το Λαό, φτωχοποιούν το

Λαό και μεθοδεύουν την αρ-

παγή της όποιας περιουσίας

του.

Το Σύνταγμα, μάς υποχρεώνει ν’

αντισταθούμε «με κάθε μέσο
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί
να το καταλύσει με τη βία».

Και “βία” δεν είναι μόνο τα τανκς.

Ο διαπρεπής Συνταγματολόγος

Δημ. Τσάτσος ερμηνεύει ξεκά-

θαρα το άρθρο αυτό και την έννοια

της βίας. “Βία” είναι και ο ψυχολο-

γικός καταναγκασμός και η απάτη,

η παραπλάνηση. Γράφει: «...το δι-
καίωμα και η υποχρεώση αντίστα-
σης δημιουργείται ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ προσπάθειας κατά-
λυση του Συντάγματος, έστω και
αν αυτή η προσπάθεια παρουσιά-
ζεται νομότυπη»1.

K. Βενετσάνος

――――――
1. Δημ. Θ. Τσάτσος: “Συνταγματικό Δίκαιο”,

εκδ. 3η Α. Σάκουλας, σελ. 258.

Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ αρ. 240Α,

12.12.2012  σελίδα 5804.
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Λιγότερα παιχνίδια φέτος!

Λιγότερα παιχνίδια πουλήθηκαν φέτος στις αγορές, όπως

καταδεικνύει σχετική έρευνα. Η πτώση έχει ήδη ξεκινήσει

από το 2010. Φτωχός κι ο Αη-Βασίλης!

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η ζήτηση των παιχνιδιών κα-

λύπτεται ουσιαστικά από εισαγωγές, η δε εγχώρια παρα-

γωγή καλύπτει μικρό ποσοστό και αφορά παραδοσιακά

παιχνίδια, τα οποία όμως καλύπτουν  το 65% της αγοράς

τα τελευταία χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 35% καλύπτεται

από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Το παραδοσιακό παιχνίδι πρέπει να “επιστρέψει” στα παι-

δικά δωμάτια και γιατί όχι στις αυλές και στις πλατείες με

εκείνα τα όμορφα ομαδικά παιχνίδια που παίζαμε (τα μήλα,

ο στένακας, το τζαμί κ.ά.)!

Η “Λίστα του ...τρόμου”!

Λίστα του τρόμου κοντεύει να καταντήσει για κάποιους

συγκεριμένους και αόρατους, που έχουν χάσει τον ύπνο

τους με τη νέα έκδοση που ήρθε από τη Γαλλία.

«“Πειραγμνένη” η πρώτη λίστα», δήλωσε στην τηλεοπτική

εκπομπή “Πρωϊνό ΑΝΤ1” της 24.12.12, δημοσιογράφος και

εκδότης ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας. «η λίστα η

οποία ξέραμε ότι κυκλοφορούσε μέχρι σήμερα έχει 1920

με 1930 ονόματα, ενώ η πραγματική λίστα έχει 2.550»,

επεσήμανε.

Μιλάμε δηλαδή για 600 ονοματάκια που “έσβησε” ο υπο-

λογιστής!

Πάντως, “κοντός ψαλμός αλληλούια” και τότε θα δούμε τι θα

πράξουν οι τρικομματικοί εντολοδόχοι του ΔΝΤ και της Ε.Ε. 

Αξιολογηθήκαμε επαρκώς!!!

“Αμα ακούς πολλά μπράβο να αρχίσεις να τσιμπιέσαι”, λέει

ο σοφός λαός.

Και τώρα τελευταία ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε πολ-

λές φιλοφρονήσεις προς τους Ελληνες και τον Αντώνη Σα-

μαρά από τας Ευρώπας ιδιαίτερα.

Ξαφνικά οι Ελληνες γίναμε καλοί, “μας αδίκησαν”, μας

“αξιολόγησαν” με βαθμό σχεδόν άριστα! Τα μαζικά μέσα

της Γερμανίας μόνο συγγνώμη δεν έχουν ζητήσει.

Τί συμβαίνει άραγε; Μήπως γιατί πήραν αυτό που εδώ και

δύο χρόνια παλεύουν να κατοχυρώσουν από εμάς; Και βέ-

βαια το πήραν από τους τρικομματικούς οσφυοκάμπτες.

Εγινε και Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 240) πα-

ρακαλώ. Με σχετικό άρθρο παραχωρείται η εθνική μας κυ-

ριαρχία στους πιστωτές!!!

Το υπέγραψε η παράνομη κυβέρνηση Παπαδήμου και το

έκαναν νόμο οι τρικομματικοί οσφυοκάμπτες.

Διαβάστε το πρωτοσέλλιδο και ...κλάψτε.

Η σειρά σου Σαμαρά!

Δεν θα θυμάστε βέβαια ότι ο Γιώργος Παπανδρέου λίγο

πριν καταποντιστεί, είχε πάρει από τους Γερμανούς το

βραβείο Quadriga, γιατί διαχειριζόταν με πολιτική τόλμη

την ελληνική κρίση. Λίγο πριν περάσει στην περιθωριο-

ποίηση.

Τούτες τις ημέρες βραβεύθηκε ο Αντώνης Σαμαράς,

πάλι από τους Γερμανούς, μέσα από την οικονομική

εφημερίδα “Handelsblatt”, που τον προβάλλει σαν τον

ικανότερο πολιτικό ηγέτη της Ε.Ε., για το 2012!

Μήπως έρχεται η ώρα της πτώσης;...

Να μελετούμε την ιστορία

Μη ξεχνάμε την ιστορία.  Οι Γερμανοί  τους μαυραγορί-

τες και τους πληροφοριοδότες τους κρέμαγαν, αφού

έκαναν πρώτα τη δουλειά τους...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Υπάρχει στην κοινωνία μία μερίδα αν-

θρώπων που είναι δυσαρεστημένοι από

το σύστημα για διαφόρους ο καθένας

λόγους όχι μόνο οικονομικής δυσπρα-

γίας όσο κυρίως για λόγους ψυχολογι-

κής στέρησης  και έλλειψης ευκαιριών

για προσωπική αναβάθμιση. Οι άνθρω-

ποι αυτοί δεν έχουν στόχο την εξουσία

και ούτε μπορούν να την καταλάβουν

διότι δεν είναι οργανωμένοι για κάτι τέ-

τοιο. Σαν σύνολο δρουν αυθόρμητα και

όχι βάσει σχεδίου διότι σαν άτομα

έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Είναι

οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για τις

ενέργειες του συστήματος και αυτό το

είδαμε στις συγκεντρώσεις της πλα-

τείας Συντάγματος.

Ιστορικά το σύνολο αυτό, που οι κοινω-

νιολόγοι αποκαλούν μάζα, το εκμεταλ-

λεύονται οργανωμένες ομάδες, που

σήμερα είναι τα κόμματα ως εντολοδό-

χοι του συστήματος και τους υπόσχον-

ται ικανοποίηση των αιτημάτων τους,

αλλά όταν αυτά καταλάβουν την εξου-

σία, φυσικώ τω λόγω, τους αποκόπτουν

από αυτήν. Τα αιτήματα των στερημέ-

νων ανθρώπων λαμβάνουν ουτοπικές

υποσχέσεις όπως π.χ. η δημιουργία

μίας μη ταξικής κοινωνίας ενάντια στον

φυσικό νόμο της διαφοροποίησης των

μελών της, καθόσον αυτή λειτουργεί

σαν ένας οργανισμός . Η κοινωνική

αυτή μάζα παραμένει αδρανής μέχρι να

δοθεί η αφορμή  να επαναστατήσει. Το

αίτιο είναι πάντα παρόν, και έχει τη

μορφή ενός μίσους προς το κράτος,

χρειάζεται το συμβάν πουν θα το ενερ-

γοποιήσει, αλλά ποτέ η μάζα δεν μπο-

ρεί να καταλάβει την εξουσία. 

Παράδειγμα αποτελεί το ΠΑΣΟΚ του

Ανδρέα που ενεργοποίησε τη μάζα

υποσχόμενο  το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρ-

νηση και τον λαό στην εξουσία ενάντια

στην κακιά δεξιά των εκμεταλλευτών.

Όταν το ΠΑΣΟΚ ήλθε στην κυβέρνηση

αν και στέρησε την κοινωνία από την

παραγωγική της δυνατότητα αύξησε

βραχυπρόθεσμα την καταναλωτική της

ικανότητα δανειζόμενο χρήματα για

τον παράνομο πλουτισμό των μελών

της εξουσιαστικής ομάδας δίδοντας ψί-

χουλα στον λαό. Τώρα, μέσω στερή-

σεων  καλούν τον λαό να εκποιήσει την

κρατική και ιδιωτική του περιουσία

λόγω της αδυναμίας του να παράγει

πλούτο και να αποπληρώσει τα υψηλό-

τοκα δάνεια και τις ζημιές της διε-

φθαρμένης δημοσιονομικής διοίκησης,

των τραπεζών και των ιδιωτών που

μέσω των μνημονίων μετέτρεψαν σε

δημόσιο χρέος στην πλάτη των πολι-

τών. 

Η επαναστατική κοινωνική μάζα αυτήν

τη στιγμή παραμένει αδρανής και

εφαρμόζουν όλες τις μεθόδους προπα-

γάνδας να την κρατούν σε παθητική

στάση διαχειριζόμενοι τον φόβο και τις

ψευδείς αναλύσεις αφενός και την διά-

σπαση της αφετέρου. Η διάσπαση αυτή

έχει δύο μορφές. Η πρώτη είναι η καλ-

λιέργεια του ατομικισμού μέσω του

οποίου τα μέλη της μάζας προτρέπον-

ται προς το ατομικό συμφέρον, που εκ

φύσεως δεν είναι το ίδιο για όλους, και

αγνοούν το κοινό συμφέρον. 

Η δεύτερη μορφή διάσπασης είναι ο

διαχωρισμός  της σε εχθρικές ομάδες.

Σήμερα τα μέλη της επαναστατικής

μάζας δεν έχουν άλλες βασικές επιλο-

γές από το να ακολουθήσουν είτε  τον

ΣΥΡΙΖΑ, ή την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διασπώ-

μενα σε δύο εχθρικές παρατάξεις που

καμία δεν εκπληρώνει επαρκώς  τα αι-

τήματα τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αναβιώσει τον

ρόλο του αρχικού ΠΑΣΟΚ με αριστερό

υπόβαθρο όπως ο διεθνισμός και η ου-

τοπική υπόσχεση μια αταξικής  κοινω-

νίας χωρίς εθνικά και θρησκευτικά

χαρακτηριστικά.  Η  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ανα-

βιώνει το ρόλο εθνικοσοσιαλιστών

ενάντια στον διεθνισμό και την συγ-

κέντρωση κεφαλαίων σε λίγα χέρια,

υποκαθιστώντας συγχρόνως τις αδυ-

ναμίες του σημερινού κράτους να προ-

στατεύσει τους πολίτες από την  ει-

σβολή ξένων μεταναστών  με κοινή εχ-

θρική προς τον χριστιανισμό θρησκεία,

ενώ συγχρόνως κλείνει το μάτι και

προς τους παγανιστές.

Η καταστροφή που επιτελείται σήμερα

εις βάρος του ελληνικού κράτους και κυ-

ρίως του ελληνικού έθνους θα μπορούσε

να σταματήσει μόνο όταν ευρεθεί η

ομάδα και ο αρχηγός που θα ενοποιήσει

την διασπασμένη επαναστατική μάζα.

Μέχρι τότε αυτή θα πέσει θύμα πρώτα

της αριστερίστικης γνωστής προπαγάν-

δας που το σύστημα θα την φέρει στα

μέτρα του και όταν αυτή θα αποτύχει θα

έρθει και η σειρά των εθνικοσοσιαλιστών

τους οποίους το σύστημα θα προσπαθή-

σει να εξαφανίσει πριν πάρουν την εξου-

σία.

Σήμερα μόνο η Εκκλησία θα μπορούσε

να καθοδηγήσει το λαό αλλά δυστυχώς

οι αρχιερείς, εκτός μεμονωμένων  εξαι-

ρέσεων, αναπαύονται ήσυχοι στον

Σταυρό του Χριστού επιδιδόμενοι  σε

έργα αλληλεγγύης, που αν και χρήσιμα

σε ώρες ανάγκης, σίγουρα δεν αποτε-

λούν βιώσιμη τακτική ενός βαριά χει-

μαζομένου ιστορικού λαού που πρέπει

να πάρει την τύχη στα χέρια του πριν

εξαφανιστεί.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

Επανάσταση αργότερα...
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Τον βρήκαμε τον ...«ένοχο»
Η γιαγιά φταίει γιά όλα

Aν κάποιες στιγμές πίστεψα πως τίποτε πιά δεν

μπορεί να με εκπλήξει, ήρθαν άλλες στιγμές

που με διέψευσαν. Και μού θύμισαν πως είναι

ασέβεια προς το Τέλειο Ον, ένα ον ατελές να πι-

στεύει ότι τα έχει δει όλα. Ωστόσο, έτσι κατά πως συ-

νηθίζουμε να λέμε «τα είδα όλα», γιά να

υποδηλώσουμε την έκπληξή μας μπροστά σ’ ένα

θέαμα ή άκουσμα, έτσι ακριβώς ένοιωσα παραμονές

Χριστουγέννων με το σχόλιο ενός ακροατή τού ρα-

διοφώνου του ΣΚΑΙ. Είχε προηγηθεί η είδηση από τον

εκφωνητή, ότι κάπου στην ελληνική ύπαιθρο τελεύ-

τησε υπερπλήρης ημερών τον βίον της μιά υπεραι-

ωνόβια γιαγιά, σε ηλικία 115 ετών!!!

Έμελλε το σχόλιο για την είδηση να επισκιάσει την

ίδια την εκπληκτική είδηση. Ο δημοσιογράφος ανέ-

γνωσε e-mail ενός ακροατή, νέου ανθρώπου, ο

οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ δήλωσε ευθαρσώς πως

ο κάθε ηλικιωμένος που υπερβαίνει τα 80 και επιμένει

να μην τα τινάζει, τρέφεται και διαβιεί σε βάρος όλων

ημών των υπολοίπων, που του πληρώνουμε την σύν-

ταξή του. Τι είπε ρε παιδιά ο «ποιητής»;

Έχετε δει πως τρέχει μιά κότα όταν της κόψουν τον

λαιμό; Ή πως ίπταται γιά λίγο με τρελά πηγαινέλα

ένα φουσκωμένο μπαλόνι, άμα τ’ αφήσεις ξαφνικά

τον αέρα να φύγει; Έτσι ανεξέλεγκτα, τυφλά και μ’

ολότελα λανθασμένη στόχευση των αιτίων, αντιδρά

μεγάλο μέρος των σημερινών νέων Ελλήνων στα

όσα ξαφνικά επέπεσαν και επιπίπτουν των μέχρι πρό-

τινος εφησυχασμένων κεφαλών τους, τα τελευταία

τρία χρόνια. Ο παραζαλισμένος νέος Έλληνας που

πέταξε την απίστευτη αυτή μπαρούφα, δεν είναι δυ-

στυχώς ο μόνος που σκέφτεται έτσι, με τη ναζιστική

λογική που θέλουν να μας επιβάλλουν οι διάφοροι

Σόϊμπλε και Ράϊχενμπαχ και που δυστυχώς την έχουν

περάσει, με τη βοήθεια των δημοσιογραφικών φερε-

φώνων τους, σ’ ένα ανησυχητικά ευάριθμο ποσοστό

Ελλήνων.

Είναι ένα ακόμα συμπορευόμενο σχεδιάκι αποβλα-

κώσεώς μας και πολύ βολικής διχόνοιας. Δεν φταίει,

δηλαδή, γιά το χάλι μας ο υδροκέφαλος γόνος που

τα τσέπωσε χοντρά για να μας χώσει στα Μνημόνια

της υποδούλωσης κι εξαθλίωσής μας, ούτε οι συνε-

χιστές του εγκλήματος που εκείνος πρώτος διέπραξε

σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Δεν φταίνε

οι ασύστολοι κυβερνητικοί καταχραστές του δημο-

σίου χρήματος τις τελευταίες δεκαετίες.  Όχι βέβαια.

Φταίνε οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι φορτηγατζή-

δες, οι ταξιτζήδες, οι εφοριακοί, οι δάσκαλοι, οι δη-

μόσιοι υπάλληλοι εν τω συνόλω τους, και να, τώρα

φταίνε και τα καθάρματα οι συνταξιούχοι που ζουν

σε βάρος ημών των υπολοίπων, κατά την τρικυμία εν

κρανίω του τυπικά νέου ανθρώπου, ακροατή του

ΣΚΑΙ.

Να σου πω ρε μορτάκο. (Αχ! είπα «να σου πω» και θυ-

μήθηκα τι ωραία που το λέει το «να σας πω ...» ένας

νέος άνθρωπος-ήλιος). Δεν λες στον Σαμαρά να

φέρει ένα νόμο, να κάνουμε σαπούνι τους άνω των

80 ετών; Θα μας έρθει πιο φτηνά από την ένεση ευ-

θανασίας. Μην ακούς πολύ ΣΚΑΙ. Σε πείραξε στον εγ-

κέφαλο, αυτόν που έχεις τελοσπάντων. Η γιαγιά που

έφτασε 115 ετών και που θεωρείς ότι σού έτρωγε το

ψωμί, έκανε παιδιά,  τ’ ανέθρεψε φτύνοντας αίμα,

βοήθησε να μεγαλώσουν εγγόνια, δισέγγονα και τρι-

σέγγονα, μέσα σε πολέμους, κατοχές, πείνα και δυ-

στυχία. Εσύ ρε σκερβελέ, τι πρόλαβες να κάνεις για

να την κρίνεις σαν χαραμοφάϊσα και καταχράστρια

των δικαιωμάτων σου; Ποιοί γονείς και ποιοί δάσκα-

λοι σε μπόλιασαν με τέτοιον αρρωστημένο ψυχισμό;

Πόσες ώρες τηλεοπτικής και ιντερνετικής αποχαύ-

νωσης χρειάστηκαν για να σε φτιάξουν έτσι; Κρίμα

τα νιάτα σου. Νέος στο κορμί και κακογερασμένος

στην ψυχή. Κοίταξε μήπως βρεις δουλειά –δουλεία-

σ’ ένα από κείνα τα προγράμματα ελέγχου –δηλαδή

παντί τρόπω μειώσεως- του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η Ελλάδα είναι λαμπρό πειραματικό πεδίο και σε

αυτόν τον τομέα.

Χάσαμε τον μπούσουλα γενικώς. Ή την μπάλα, αν

προτιμάτε. Κατά κύριο λόγο, όλα αυτά που συναπο-

τελούν την κακοδαιμονία μας, συμβαίνουν και θα

συμβαίνουν επειδή γυρίσαμε την πλάτη μας σ’ Εκεί-

νον και Τον αρνηθήκαμε με αντάλλαγμα μπιχλιμπίδια

και χάντρες. Παρακαλώ θερμώς, όποιον αναγνώστη

της «7ης» με θεωρεί «θεούσα», να μου το πει δημο-

σίως γιά να το συζητήσουμε λιγάκι. Πάντως οι εν

πολλοίς άθεοι Φινλανδοί, από τις αρχές της δεκαε-

τίας του ’90, έχουν εισάγει στη σχολική διδακτέα ύλη

τη διδασκαλία των πατερικών κειμένων της Ορθοδο-

ξίας, επειδή, κατά δήλωσίν τους, «συμβάλλουν στην

ανάπτυξη υγιούς ψυχισμού στους νέους και ελαχι-

στοποιούν τον μελλοντικό κίνδυνο μιάς αυτοκτο-

νίας»! Εμείς εδώ εξοβελίσαμε από τις σχολικές

αίθουσες τους μεγάλους Πατέρες της Ορθοδοξίας,

κατ’ εντολήν του αρχισιωνιστή Σόρος και των ρε-

πουσο-βερέμικων τσιρακίων του στο άντρο αφελλη-

νισμού που ονομάζεται «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο».

Έχουμε ξεσυνηθίσει να κοιτάζουμε ψηλά. Ναι, αλλά

άμα κοιτάζεις συνέχεια τα πόδια σου γίνεσαι τελικά

υποπόδιο εκείνων που σε θέλουν πατημένο κάτω.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Όταν τα φερέφωνα των Διε-

θνών δανειστών - κερδοσκό-

πων που επιβάλλουν στη χώρα

μας νόμους και ληστρικά χα-

ράτσια  χωρίς να σέβονται το

Σύνταγμα και την θέληση του

κυρίαρχου Λαού αυθαιρετούν,

ευλόγως παραπέμπεται η

σκέψη μας ότι γιά την κυβέρ-

νηση δεν υπάρχει Δικαιοσύνη

που να αποφασίζει εις βάρος

της αλλά μόνο αυτή που δι-

καιώνει τους εις βάρος του Ελ-

ληνικού Έθνους νόμους και

αποφάσεις της. Δυστυχώς, η

εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί

την Δικαιοσύνη ως μηχανή πα-

ραγωγής δικαστικών αποφά-

σεων μόνο για την είσπραξη

δημοσίων εσόδων και τους πα-

ράγοντες απονομής της υπο-

τακτικούς της για την επίτευξη

του ανωτέρω στόχου της. 

Με την βεβαιότητα όμως ότι:

«Υπάρχουν και στην Αθήνα
Δικαστές», η Αστική μη κερδο-

σκοπική εταιρεία υπό την επω-

νυμία «Δικηγορική

Ανανεωτική Παρέμβαση»

(ΔΙ.Α.Π), διά της Προέδρου της

κυρίας Μαρίας Ι. Εξαρχουλά-

κου, για λογαριασμό εξήντα

τριών Ελλήνων πολιτών, με

την διαδικασία των Ασφαλιστι-

κών μέτρων, πέτυχε την έκ-

δοση δικαστικής αποφάσεως

κατά του (Εκτάκτου Ειδικού

Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων

Δομημένων Επιφανειών)

Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πρίν την έκδοση

της υπ’ Αριθμόν 1101/ 2012

Αποφάσεως του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών την

οποία οι κ.κ. Αεροπαγίτες ανέ-

στειλαν κατά το «προσωρινώς

εκτελεστή» αυτής. 

Απευθυνόμενοι προς τους εκ-

δώσαντες, «στην εκείνου ρή-
μασι πειθόμενους», την

αρεοπαγιτική απόφαση Δικα-

στές, λέγουμε τούτο: «Κύριοι,
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ να αδιαφο-
ρείτε για την άσκηση του δι-

καιοδοτικού σας έργου εις
βάρος της απονομής αυτής
ταύτης της Δικαιοσύνης και
του κοινωνικού συνόλου που,
ως ο κυρίαρχος Λαός, ΑΠΑΙΤΕΙ
από Υμάς ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΗ όταν
μάχεται για τα δίκαιά του
έναντι ενός αφερέγγυου κρά-
τους.»  

Πρόεδρος στην «Δικηγορική

Ανανεωτική Παρέμβαση»

(ΔΙ.Α.Π) είναι η Μαρία Ι. Εξαρ-

χουλάκου.

E-mail: mariaexarchoula@yahoo.gr

Τηλ: 210 8235455

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το

σχετικό βίντεο:

http://www.ribandsea.com/law/831-

2012-12-14-19-18-31.html

«Δικηγορική Ανανεωτική Παρέμβαση» (ΔΙ.Α.Π)

«στην εκείνου ρήμασι πειθόμενους»
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Ψηφίζουμε με την ίδια ελαφρότητα που κάνουμε like..

Στην καλύτερη..

4 Υπαρχει ΕΣΤΩ ΕΝΑ μηχανημα απο αυτα που τα χαιρε-

τας και σου δινουν χαρτι στις τουαλετες, που να δουλευει.

4 Ιάπωνας 119 ετών ο μακροβιότερος άνθρωπος στον

κόσμο”, λέει. Προφανώς το βιβλίο Γκίνες δεν έχει πρό-

σβαση  στη λίστα συνταξιούχων του ΙΚΑ.

Αποστάγματα του FACEBOOK

Τι έψαξε ο κόσμος μέσα στο 2012
Η google, η μεγαλύτερη - ως γνωστών - μηχανή ανα-

ζήτησης, έκανε μια έρευνα στα αρχεία της και κατη-

γοριοποίησε τις αναζητήσεις που έγιναν παγκοσμίως

μέσα στο 2012. 

Συνολικά λοιπόν, έγιναν 1,3 τρισεκατομμύρια αναζη-

τήσεις σε 146 γλώσσες, ενώ οι περισσότερες αφο-

ρούν θέματα και πρόσωπα της Αμερικής και αυτό

εξηγείται και λόγω πληθυσμού αλλά και λόγω χρή-

σης του internet. Εδώ θα σας παραθέσω τις 3 πρώτες

σε σειρά αναζητήσεις κάθε κατηγορίας.

Γενικές αναζητήσεις: 

Πρώτη σε σειρά έρχεται η Whitney Houston, ενώ αμέ-

σως μετά, ακολουθεί το πολυακουσμένο και κακόγου-

στο κατά την γνώμη μου Gangnam Style. Τρίτο σε σειρά

αλλά όχι σε σημασία έρχεται ο τυφώνας Sandy.

Εικόνες:

1. Το συγκρότημα One Direction.

2. Η μόλις 20 χρονών Αμερικανίδα Selena Gomez,  γων-

στή ως τραγουδίστρια και ηθοποιός. 

3. Στην τριάδα μπήκε και το δημοφιλές i-phone 5. 

Αθλητές:

1. Ο μπασκεμπολίστας Jeremy Lin.

2. Ο γνωστός ολυμπιονίκης κολυμβητής Michael Phelps.

3. Ο Peyton Manning αθλητής του αμερικάνικου football. 

Γεγονότα:

1. Ο τυφώνας Sandy

2. Ειδήσεις για την ...γαλαζοαίματη Kate Middleton, την

διάσημη κυρία του Αγγλικού παλατιού. 

3. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Ολυμπιακοί αγώνες του

2012. Πάλι καλά που δεν βγήκαν εκτός βάθρου. 

Πρόσωπα:

1. Την πρώτη θέση πάλι καταλαμβάνει η Whitney Hous-

ton με την τραγική είδηση του θανάτου της!

2. Ακολουθεί η Kate Middleton.

3. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το πρόσωπο της 15χρονης

Amanda Todd, η οποία αυτοκτόνησε αφήνοντας πίσω

ένα βίντεο που έλεγε ότι έδεινε μάχη με τον διαδι-

κτυακό και όχι μόνο εκφοβισμό. 

Κινηματογραφικές ταινίες:

1. The hanger games ή αλλιώς “Αγώνες Πείνας” 

2. Skyfall, ο γνωστός σε όλους μας James Bond.

3. Prometheus

Ηλεκτρονικά εργαλεία:

1. ipad 3

2. Samsung Galaxy S3

3. Ipad mini

Βίντεο

1. Gangnam Style

2. Somebody that i used to know

3. Kony 2012 το τραγικό βίντεο που δείχνει την ιστορία του

ανθρώπου που απήγαγε 30.000 παιδιά και άλλα τα έκανε

στρατιώτες και άλλα τα βίασε σεξουαλικά. 

Ειδήσεις που σφράγισαν το 2012
Θέλησα να κάνω και μια μικρή ανα-

δρομή των γεγονότων του 2012 για

ότι συνέβει στην Ελλάδα. Σκέφτηκα

μέρες που είναι να μην βάλω αρνητι-

κές, θλιβερές, οικονομικές ειδήσεις,

αλλά κοιτάζοντας την λίστα με τα πιo

σημαντικά γεγονότα του 2012 μου

φαίνεται αναπόφευκτο... Εκτός από τα

γνωστά οικονομικο - πολιτικά προβλή-

ματα με τα οποία χτυπήθηκε η χώρα,

πολλά συνέβησαν και στην τέχνη και

τον πολιτισμό της. 

Ο χρόνος ξεκίνησε με την εξαφάνιση 3

πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη

στις 9 Ιανουαρίου. Ένας Πικάσο, ένας

Γκουλιέλμο Κάτσια κι ένας Μοντριάν

έκαναν φτερά. 

Ενώ σε λίγες μέρες στις 24 Ιανουρίου

έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του

ξαφνικού θανάτου του γνωστού σκη-

νοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου εν

ώρα γυρισμάτων από χτύπημα διερχό-

μενης μοτοσυκλέτας. 

Ο κόσμος της τέχνης “χτυπήθηκε” και

τους μήνες που ακολούθησαν από

τους θανάτους των Δημήτρη Μητρο-

πάνου, Μιχάλη Μενιδιάτη, Χρήστου

Πάρλα, Κώστα Τσιβιλίκα, Θύμιου Κα-

ρακατσάνη και Χρόνη Μίσσιου. 

Λίγη απ’ την χαμένη μας αξιοπρέπεια,

καταφέραμε να ανακτήσουμε στις 24

Νοεμβρίου, όταν βρέθηκαν οι ληστές

και επεστράφησαν τα κλεμμένα από

το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Στις 12 Φεβρουαρίου, καίγονται οι δύο

ιστορικοί κινηματογράφοι της Αθήνας,

“Αττικόν” και “Απόλλων” και μαζί τους

καίγεται και μια χρυσή στιγμή της Ελ-

ληνικής Αρχιτεκτονικής. 

Η πιο διάσημη δίκη της Ιστορίας, η

«Δίκη του Σωκράτη», αναβιώνει το κα-

λοκαίρι στη Στέγη Γραμμάτων και Τε-

χνών αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα

ανοιχτά στο τέλος της. Οι διαπρεπείς

Έλληνες και ξένοι νομικοί ισοψήφισαν,

αλλά το κοινό αθώωσε με την ψήφο

του τον Σωκράτη, 2500 χρόνια μετά

την καταδίκη του.

8 Μαρτίου καταφέρνουμε να μπούμε

στη λίστα του wikipedia με τα πιο ση-

μαντικά γεγονότα όλου του κόσμου,

με την είδηση ότι η Ελλάδα πετυχαίνει

συμφωνία με ιδιωτικούς δανειστές για

την αναπροσαρμογή του χρέους της. 

Εκατόν δώδεκα σύγχρονοι Ιταλοί ει-

καστικοί συστρατεύονται υπέρ της Ελ-

λάδας και δωρίζουν έργα τους στο

Μουσείο Μπενάκη, δηλώνοντας

«Siamo tutti Greci - Είμαστε όλοι Ελ-
ληνες».

6 Ιουνίου, μια είδηση που δεν είναι ελ-

ληνική, αλλά που πιστεύω ότι ήταν

πολύ σημαντική. Αναφέρομαι, στο

ηλιακό αεροπλάνο Solar Impulse που

φτάνει στο Μαρόκο, ολοκληρώνοντας

την πρώτη στον κόσμο διατλαντική

πτήση αεροσκάφους που κινείται με

ηλιακή ενέργεια. Τον Αύγουστο του

2012, στοιχεία  του Υπουργείου Δημό-

σιας Τάξης, φέρνουν στο φως, την

τραγική αύξηση των αυτοκτονιών τα

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 
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Εκδηλη είναι η ανησυχία, ο προβληματι-

σμός και κυρίως η πρόθεση πολλών αν-

θρώπων να συμβάλλουν στην επίλυση

των προβλημάτων που έχουν προκύψει

στη χώρα μας και ιδίως στον τομέα της

πραγματικής οικονομίας.

Ετσι, ο αναγνώστης μας Ιωάννης Αραβα-

νής - κτηνίατρος με 30ετή πείρα στον

τομέα του, κάνει ορισμένες σημαντικές

επισημάνσεις και προτείνει διάφορα αξιο-

πρόσεκτα μέτρα.

Συνοψίζουμε όσο μπορούμε:

«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, με διά-

φορες λογιστικές αλχημείες της ΟΝΕ και

με όπλο το ευρώ σταματήσαμε να παρά-

γομε και εισάγομε όλα τα ευτελή προ-

ϊόντα διατροφής της Ευρώπης, ως

φθηνότερα. Πριν 20 χρόνια παράγαμε το

60% των προϊόντων διατροφής μας και

τώρα μόνο το 20%.

Αυτή τη μείωση θεωρούμε την κυριότερη

αιτία της οικονομικής κρίσης που ενέ-

σκυψε στη χώρα μας, διότι δεν φεύγουν

μόνο ευρώ από τη χώρα, για εισαγωγή

προϊόντων που μπορούμε να τα παρά-

γομε, αλλά χάνομε και δισεκατομμύρια

ευρώ από έλλειψη εξαγωγών λόγω μει-

ωμένης παραγωγής, ενώ είναι γνωστό

ότι τα ελληνικά προϊόντα τα έχουν από-

λυτη ανάγκη ειδικά οι χώρες της Βόρειας

Ευρώπης, (Γερμανία, Ολλανδία κλπ.).

Μέσα στον κρίκο της διατροφικής τους

αλυσίδας κάποια προϊόντα άκρως απα-

ραίτητα, από τα οποία εξαρτάται η παρα-

γωγή των άλλων, εισάγονται από την

Ελλάδα π.χ. το Ελληνικό ελαιόλαδο χρη-

σιμοποιείται για να εμπλουτίζονται τα

σπορέλαια.

Η μείωση αυτής της παραγωγής έχει επι-

πτώσεις αρνητικές αλυσιδωτά σε ένα

σωρό τομείς της ζωής των Ελλήνων. Εν-

δεικτικά αναφέρω ότι τα μειωμένης ποι-

ότητας εισαγόμενα τρόφιμα, με τα πολλά

συντηρητικά, προκαλούν τις περισότερες

ασθένειες σήμερα στον Ελληνα, διατρο-

φικής αιτιολογίας (υψηλή χοληστερίνη,

εγκεφαλικά, καρδιοπάθειες, παχυσαρκία

κλπ.). Με τη μείωση δηλαδή της πρώτης

ποιότητας προϊόντων, από την Ελληνική

γη (το πρώτο κακό), μύρια κακά έπονται

(οικονομική κρίση, υγεία του λαού κλπ.).

Γερμανοί στον εργασιακό μας χώρο, μας

λένε ότι έχουν άμεση ανάγκη τα ελλη-

νικά προϊόντα για να εμπλουτίζουν τα

δικά τους, που είναι μειωμένης ποιότη-

τας. Παίρνουν γύρω στα 200 είδη και όλα

αυτά με τους δικούς τους μηχανισμούς

και σε πολύ φτηνές τιμές.

Η παραγωγή των αγροτοκτηνοτροφικών

προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί και να

φθάσει σε υψηλά επίπεδα μέσα σε 1 - 1,5

χρόνο.

Υπάρχουν μηχανισμοί που σαμποτάρουν

και εμποδίζουν την παραγωγή. Είναι οι

ίδιοι που καταληστεύουν τους πλέον υγι-

είς συνεταιρισμούς.

Και συνεχίζει ο ειδήμων Ι. Αραβανής:

Σήμερα οι περισσότερες αγροτικές οικο-

γένειες στους κάμπους Θεσσαλίας, Θεσ-

σαλονίκης, Ηλείας κλπ. έχουν πληθώρα

αγροτικών μηχανημάτων για τη γρήγορη

και εύκολη καλλιέργεια της γης.

Βέβαια όταν όλα δρομολογηθούν σωστά

θα παράγονται πληθώρα ελληνικών προ-

ϊόντων. Τώρα εμείς προτείνομε την αύ-

ξηση παραγωγής 4 προϊόντων, που θα

ανακάμψουν την ελληνική οικονομία σε

ένα με ενάμισυ χρόνο. Σε μεγάλο βαθμό

θα καλυφθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο

πληρωμών, τα δε προϊόντα του πρωτογε-

νούς τομέα θα παράγουν ως γνωστό

υψηλή άυλη προστιθέμενη αξία:

1) Αύξηση παραγωγής αιγοπρόβειας

φέτας. Σήμερα καλύπτει το 28% της παγ-

κόσμιας αγοράς και μπορεί να διπλασια-

σθεί εάν αυξηθεί η παραγωγή γάλακτος

διότι είναι περιζήτητη στο εξωτερικό.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί το πολύ σε 6-

12 μήνες όταν συντονιστούν κάποιες

υπηρεσίες για τακτικούς εμβολιασμούς

και αποπαρασιτισμούς των αιγοπροβάτων

και χρήση σε κάθε Νομό μίγματος ζωο-

τροφών χαμηλού κόστους και υψηλών

αποδόσεων στη γαλακτική περίοδο. Σή-

μερα το γιαούρτι ελληνικού τύπου απο-

τελεί διεθνή αξία, που μαζί με ορισμένα

άλλα γαλκτοκομικά προϊόντα εξάγεται

από 5-6 βιομηχανίες σε πάνω από 30

χώρες. Πρέπει να ενισχυθεί με πολλούς

τρόπους η συνεργασία παραγωγών αιγο-

πρόβειου και γελαδινού γάλακτος με

αυτές τις επιχειρήσεις.

2) Εισάγουμε 1 - 1.500.000 τόνους μο-

σχαρίσιο κρέας. Αυτό μπορεί να παραχ-

θεί όλο στη χώρα μας, διότι δεν υπόκειται

σε ποσοστώσεις, όπως και τα αιγοπρό-

βατα, και επιπλέον έχομε άφθονες ζωο-

τροφές σε χαμηλό κόστος και υψηλής

ποιότητας. Ολα αυτά μπορεί να γίνουν σε

διάστημα 1 - 1,5 έτους. Η αγορά είναι

έτοιμη να απορροφήσει τις ποσότητες,

διότι οι Ελληνες γνωρίζουν πλέον ότι τα

εισαγόμενα κρέατα από Βόρεια Ευρώπη

(Γερμανία, Ολλανδία) λόγω χρησιμοποι-

ήσεως κρεαταλεύρων στη διατροφή

τους έχουν το πρόβλημα της ασθένειας

των τρελών αγελάδων· ασθένεια που

πλήττει ανθρώπους και ζώα. Αυτοί τα

δικά τους αρνητικά τα κρύβουν, ενώ εμείς

με τα κάποια λάθη μας πάνε να μας εξα-

φανίσουν.

Επιπλέον θα αναπτυχθεί ο κλάδος της

βυρσοδεψίας.

3) Μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο μπο-

ρεί να παραχθεί το χοιρινό κρέας που ει-

σάγομε. Οι εγχώριες ζωοτροφές δίδουν

πρώτης ποιότητας κρέας. Εάν δε χρησι-

μοποιηθεί μέρος της διατροφής το τυρό-

γαλα (1.000.000 τόνοι τυρόγαλα

πετιούνται στα ποτάμια από τα τυροκο-

μεία) το κόστος παραγωγής θα είναι χα-

μηλότερο του εισαγομένου και η

ποιότητα αρίστη. Οι εγκαταστάσεις των

χοιροτροφείων υπάρχουν αλλά υπολει-

τουργούν ή είναι κλειστά. Εκλεισαν με τα

περιβόητα ΝΕΠ ότι δήθεν τα εισαγόμενα

είναι φθηνότερα, χωρίς οι Ευρωπαίοι

ποτέ να τονίζουν την ποιότητα (τα δικά

τους χοιρινά ταΐζονται με υποπροϊόντα

και καμένα ορυκτέλαια). Εμείς ταΐζομε

κριθάρι και καλαμπόκι και ένα μέρος τυ-

ρόγαλα.

4) Η καθιέρωση προγράμματος παραγω-

γής στους κάμπους Θεσσαλίας, Θεσσα-

λονίκης, Ηλείας κλπ. ενσιρώματος

αραβοσίτου και σανού, μοναδικές τροφές

πλούσιες για ανάπτυξη βοοειδών και αι-

γοπροβάτων. Το ενσίρωμα αραβοσίτου

(όλη η καλαμποκιά μαζί με τον καρπό)

αποδίδει 6-8 τόνους το στρέμμα το οποίο

εάν πουληθεί από τον αγρότη παραγωγό

5 λεπτά το κιλό, ο μεν παραγωγός θα

πάρει 300-400 € το στρέμμα, ο δε κτηνο-

τρόφος με 8 τόνους ενσίρωμα αξίας

400€ θα μεγαλώσει ένα μοσχάρι 500

κιλών, το οποίο τιμάται ζωντανό, με 4€

το κιλό, 2000€. Εξασφαλίζονται ικανο-

ποιητικά κέρδη και στο αγρότη και στον

κτηνοτρόφο. Στους τομείς αυτούς τα τε-

λευταία 20 χρόνια έγιναν πολλά λάθη

στη χώρα μας. Εμπιστευτήκαμε τα αμφι-

βόλου ποιότητας και απόδοσης εισαγό-

μενα φυράματα και αφήσαμε τις

πατροπαράδοτες δικές μας μεθόδους.

Υπάρχει η γνώση για να τα επανορθώ-

σουμε εμείς. Αυτές οι τροφές ίσως είναι

και το δυνατό χαρτί της Ελλάδος για

τους Γερμανούς και Ολλανδούς που τα

20.000.000 και 5.000.000 βοοειδή αντί-

στοιχα που έχουν λόγω των φτωχών

τους φυτικών ζωοτροφών, αδυνατούν να

τα ταΐσουν και έτσι χρησιμοποιούν κρεα-

τάλευρα με μεγάλο κίνδυνο στην υγεία

ζώων και ανθρώπων.

Μόνο με αυτά νομίζομε ότι η Ελλάδα σε

1,5 χρόνο θα αλλάξει όψη, διότι θα μπει

πρωταγωιστικά στον τομέα διατροφής

της Βόρειας Ευρώπης· τομέας που είναι

ανώτερος από τον ενεργειακό.

Κλείνοντας εκφράζουμε μιαν εύλογη

απορία. Γιατί η αρμόδια πολιτική ηγεσία

δεν παίρνει τη γνώμη των ειδικών; Την

επιστημονική γνώση και γνώμη, μέσα

από τη ζύμωση ενός συνεδρίου ειδικών

επιστημόνων, όχι κάποιων Συμβούλων,

που πιθανον να επηρεάζονται από ξένα

κέντρα και ιδιοτελείς επιδιώξεις.

Βέβαια και η δική μας παλαιότερη πρό-

ταση για την αξιοποίηση 11,5 εκατομμύ-

ρίων στρεμμάτων χέρσας αγροτικής γης

του Υπουργείου Γεωργίας, από την οποία

μπορούσαν ν’ αντληθούν δεκάδες δις

ευρώ, πήγε στο καλάθι των αχρήστων,

παρ’ όλο που προωθήθηκε “αρμοδίως”.

Ανάπτυξη της παραγωγής

Κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων
προτείνει ο κτηνίατρος Ι. Αραβανής 

Οι εγχώριες ζωοτροφές 

δίδουν πρώτης ποιότητας κρέας.
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Ο Ροταριανός Ομιλος Κο-

ρωπίου πραγματοποίησε

(20 Δεκεμβρίου) πανηγυ-

ρική συνεστίαση στο «Αρ-
χοντικό των Μεσογείων»
στο Μαρκόπουλο.

Oμιλήτρια στην εκδήλωση

ήταν η υποδεδειγμένη Διοι-

κητής Μαριάννα Καλοειδά

που ανέπτυξε το θέμα «Ρό-
ταρυ και Εθελοντισμός».

Επίσης βραβεύτηκε η Γιο-

λάντα Βλάχου με το ανώ-

τερο βραβείο του

Ροταριανού Ιδρύματος, το

βραβείο Paul Harris, και

αναδείχτηκε Επίτιμο Μέλος

του Ροταριανού Ομίλου Κο-

ρωπί.  

Η Γ.  Βλάχου είναι  η Πρό-

εδρος της «Ανοικτής Αγκα-
λιάς των Φίλων  Κοινωνικής
Παιδιατρικής και Ιατρικής»,

που υποστηρίζει τα νοση-

λευόμενα παιδιά στα νοσο-

κομεία Παίδων, Π&Α

Κυριακού, Αγ. Σοφία, Πεν-

τέλης, Ιπποκρατείου

Θεσ/νίκης και ΑΧΕΠΑ

Θεσ/νίκης, καθώς επίσης

και υπεύθυνη για το «Κέν-
τρο Ημέρας» για παιδιά με

διάχυτες διαταραχές που

λειτουργεί στην Ανατ. Ατ-

τική, στο Κορωπί.

Τέλος βραβεύτηκε, με το

ίδιο βραβείο και ο καρδιολό-

γος Αντώνης Γεωργάκης,

για το εθελοντικό του έργο.

Πανηγυρική συνεστίαση 

στο Ρόταρυ Κορωπίου
“Ξεχείλισε” το πλήρως ανακαι-

νισμένο Δημοτικό Κινηματοθέ-

ατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

23 Δεκεμβρίου,  από εκατοντά-

δες δημότες, που  απόλαυσαν

τη χριστουγεννιάτικη μουσική

συνάντηση της Χορωδίας του

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, της Φι-

λαρμονικής του Δήμου, καθώς

και την τιμητική εκδήλωση των

εισαχθέντων  στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

της χώρας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια

σεμνή τελετή ονοματοθεσίας

της νέας αίθουσας εκδηλώ-

σεων 140 θέσεων, με την ονο-

μασία Αίθουσα Πολιτισμού –

Πολυχώρου «Νικ/ και Κων/νου

Μεθενίτη», των πρόωρα χαμέ-

νων, πολιτών. 

Η Δημοτική Αρχή, όπως είπε,

θεώρησε υποχρέωσή της, να

τους τιμήσει αφού έμπρακτα

είχαν αποδείξει την αγάπη στο

συνάνθρωπο, με την αδιάλει-

πτη προσφορά τους - από την

πρώτη στιγμή ίδρυσης - του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου. Σε συμβολικό επίπεδο

επίσης, τιμήθηκαν στο πρό-

σωπό τους, μέλη των οικογε-

νειών Μεθενίτη-Γέγου-Πίνη,

απώτεροι συγγενείς των

οποίων, ίδρυσαν και λειτούργη-

σαν το “Άρτεμις”».

Τη Χορωδία του ΚΑΠΗ, διευθύ-

νει η Στέλλα Πετούρη,  ενώ τη

Φιλαρμονική του Δήμου διευ-

θύνει ο νέος μαέστρος της, Δη-

μήτρης Βασιλάκης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, με

την τελετή βράβευσης, από

τον Δήμαρχο, μέλη του Δημο-

τικού Συμβουλίου και εκπροσώ-

πους φορέων.

Τους 4 πρώτους αριστεύσαν-

τες μαθητές: Καλαφαράκη Πα-

ναγιώτα (Ιατρική Κρήτης),

Παπαγεωργίου Νικόλαο (Πολ.

Μηχανικών Ε.Μ.Π.), Ευαγγε-

λίου Χριστίνα (Πολ. Μηχανι-

κών Ε.Μ.Π.) και Μακρόπουλο

Ανδρέα (Ιατρική Κρήτης), βρά-

βευσε και ο Τομεάρχης Σχέ-

σεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

του Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενι-

ζέλος» Γιώργος Ζαχαριάδης, ο

οποίος τους παρέδωσε εκ μέ-

ρους του Αερολιμένα, χρημα-

τικό βραβείο χιλίων 1.000 €.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Οι τέσσερις αριστεύσαντες φοιτητές

Ας την κρατήσουμε να ζήσει
για να επαναστατήσει!

Ισως έτσι η μικρή φλόγα
να γιγαντώσει και να φωτίσει

σαν ήλιος ζωοδότης!
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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

Mαρία Σίνα
Πρόεδρος Κοινωνικού Ξενώνα 

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Είθε η νέα χρονιά να
φέρει υγεία, αγάπη 
και προκοπή

Ένα μουσικό ταξίδι στις

γωνιές της πατρίδας μας

μέσα από παραδοσιακά

κάλαντα έζησαν όσοι πα-

ρακολούθησαν την χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή του

1ου Γυμνασίου Βούλας

την Παρασκευή 21 Δεκεμ-

βρίου. 

Παραδοσιακά κάλαντα

Χριστουγέννων από τη

Χίο, κάλαντα της Πρωτο-

χρονιάς από τη Θράκη,

αλλά και κάλαντα των Θε-

οφανείων από την Πάτμο

τραγούδησε η χορωδία

του σχολείου με τη συνο-

δεία της ορχήστρας των

μαθητών. 

Έθιμα του εορταστικού

12ήμερου από ποικίλες

περιόδους της ιστορίας

του τόπου μας, δρώμενα

με θέμα το χριστουγεννιά-

τικο τραπέζι στολισμένο

με το χριστόψωμο που

είχαν ζυμώσει μαθήτριες

του σχολείου, και το χρι-

στόξυλο να καίει άσβηστο

στο τζάκι παρουσιάστηκαν

κατά τη διάρκεια της γιορ-

τής.

Το πρόγραμμα ολοκληρώ-

θηκε με χριστουγεννιάτικα

τραγούδια από τη Γερμα-

νία, τη Γαλλία και την Αγ-

γλία. 

Ουφ! Ίδρωσα.
Να το βγάλω το κράνος;
Ασε, καλύτερα να το φορώ,
να μην ακούω κι αυτή την Ιωάννα Γαϊτάνη,
τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 
που λέει ότι οι Σκοπιανοί 
έχουν δικαίωμα να ονομάζονται Μακεδόνες.

Μαριος Ρ.

Παραδοσιακά κάλαντα στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

«Και εις έτη πολλά!»
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Αγαπητοί Συμπολίτες!

Πριν από δύο χρόνια, λάβαμε μια

σαφή εντολή από εσάς, τους δημότες

του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η εντολή ήταν, να εφαρμόσουμε ένα

νέο μοντέλο διοίκησης στο Δήμο μας,

που θα στηρίζεται τόσο στην εντιμό-

τητα, όσο και στην αποτελεσματικό-

τητα, σε μια περίοδο που η χώρα και η

κοινωνία μας, βρίσκονται αντιμέτωπες

με τις συνέπειες μιας πρωτόγνωρης,

κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Σ’ αυτά τα δύο χρόνια, κληθήκαμε να

αντιμετωπίσουμε πολλά και δισεπί-

λυτα προβλήματα.

Τα προβλήματα αυτά, οφείλονταν σε

δύο κυρίως παράγοντες:

Ο πρώτος ήταν, οι τραγικά λανθασμέ-

νες επιλογές των προηγούμενων Δι-

οικήσεων.

Ο δεύτερος, η έλλειψη βούλησης της

Πολιτείας, να ανταποκριθεί στις θε-

σμοθετημένες οικονομικές υποχρεώ-

σεις της, απέναντι στην Αυτοδιοίκηση.

Έτσι κατ’ αρχήν, κληθήκαμε να διαχει-

ριστούμε τεράστια για το μέγεθος του

Δήμου μας χρέη, της τάξης των 18

εκατομμυρίων Ευρώ, που μας άφησε

η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ταυτόχρονα, έπρεπε να κάνουμε έργο

και να λειτουργήσουμε σωστά τις

Υπηρεσίες μας, έχοντας στη διάθεση

μας και λιγότερο προσωπικό, αλλά και

πολύ λιγότερα χρήματα, εξαιτίας της

μείωσης της κρατικής χρηματοδότη-

σης προς τον Δήμο Μαρκοπούλου

κατά 50%, σε σχέση με το 2009, που

ήταν η τελευταία χρονιά χωρίς Μνη-

μόνιο!

Παρά τα προβλήματα, με σκληρή προ-

σπάθεια και συγκεκριμένο πρό-

γραμμα, με αγάπη για τον τόπο μας,

εργαζόμαστε καθημερινά, 12 και 14

ώρες, για να δώσουμε τις αναγκαίες

λύσεις.

Πολύτιμος σύμμαχός μας, σ’ αυτόν

τον αγώνα, ήταν και εξακολουθούν να

είναι, πολλοί ευσυνείδητοι και φιλότι-

μοι εργαζόμενοι, του Δήμου Μαρκο-

πούλου!

Μαζί με αυτούς, πετύχαμε σε σημαν-

τικό βαθμό, να βάλουμε σε τάξη και να

νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας,

να διεκδικήσουμε με επιτυχία, χρή-

ματα που μας οφείλονταν και δεν μας

είχαν αποδοθεί, ώστε να δημιουργή-

σουμε τις ισχυρές βάσεις για την μό-

νιμη έξοδο του Δήμου Μαρκοπούλου

από τη λίστα των «κόκκινων» και κα-

ταχρεωμένων Δήμων.

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι το 2013, ο

Δήμος Μαρκοπούλου θα εισπράξει απ’

το κράτος ως επιχορήγηση, μόλις το

1/3 των χρημάτων, που θα έπρεπε  να

εισπράξει!

Δηλαδή, θα κληθούμε να λειτουργή-

σουμε με χρήματα, που ούτε καν τις

στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες

του Δήμου μας, δεν θα καλύπτουν!

Γι’ αυτό το λόγο, διεκδικήσαμε και

διεκδικούμε, πόρους απ’ τα Ευρω-

παϊκά Προγράμματα, που θα μας επι-

τρέψουν να ενισχύσουμε τις

υποδομές και τον εξοπλισμό μας σε

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, με

πρώτη προτεραιότητα, το έργο της

Αποχέτευσης, έτσι ώστε να γίνει η κα-

θημερινότητά μας καλύτερη.

Δώσαμε και θα δώσουμε ιδιαίτερο

βάρος, στην υλοποίηση μιας έντονης

Κοινωνικής Πολιτικής, που αναδει-

κνύει το ανθρώπινο πρόσωπο του

Δήμου, στηρίζοντας στην πράξη, τους

συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύ-

τερη ανάγκη.

Στο Δήμο έχουμε πλέον, περισσότε-

ρους από 3.000 άνεργους, εκ των

οποίων, 2.500, «ζουν» κάτω απ’ το

όριο της φτώχιας!

Ψηλά στις ιεραρχήσεις της δημοτικής

μας πολιτικής, ήταν και είναι ο Αθλη-

τισμός και ο Πολιτισμός, που αποτε-

λούν αναπόσπαστο κομμάτι της

ταυτότητας της πόλης μας και στα

προγράμματα των οποίων, συμμετέ-

χουν φέτος για πρώτη φορά, περισ-

σότεροι από 650 δημότες!

Εκτιμώντας συνολικά την περίοδο

2011-2012, αυτή ήταν για εμάς, μια

περίοδος νοικοκυρέματος των οικονο-

μικών μας, αλλά και στοχευμένου

σχεδιασμού των έργων και των πα-

ρεμβάσεων, που ο τόπος μας χρειάζε-

ται και που ήδη ξεκίνησαν να

υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν, στο

επόμενο διάστημα της θητείας μας.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, με το έργο

και την προσπάθεια που έγινε τους

πρώτους 24 μήνες, γυρίζουμε ορι-

στικά σελίδα και βάζουμε σταδιακά τις

βάσεις, για να δημιουργήσουμε ένα

Δήμο, οικονομικά υγιή, που θα βρίσκε-

ται κοντά και δίπλα στον δοκιμαζό-

μενο πολίτη, προσφέροντάς του

δημιουργικές διεξόδους στον Πολιτι-

σμό και τον Αθλητισμό και δίνοντας

σταδιακά, οριστικές λύσεις σε χρονί-

ζοντα προβλήματα και ελλείψεις της

πόλης μας, σε μεγάλα έργα υποδο-

μής!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Η κληρονομιά του παρελθόντος.

Το 2011, η νέα Δημοτική Αρχή παρέ-

λαβε ένα Δήμο, σε οικτρή οικονομική

κατάσταση. Το συσσωρευμένο χρέος

από τις προηγούμενες Διοικήσεις του

Δήμου, έφτανε τα 18.000.000 €.

Εξαιτίας του χρέους του παρελθόν-

τος, ο Δήμος μας χαρακτηρίσθηκε

«κόκκινος» και εντάχθηκε στο «Αναγ-

καστικό Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυ-

γίανσης» του Υπουργείου

Εσωτερικών.

Λόγω των χρεών και της ένταξής μας

στο παραπάνω Πρόγραμμα, βρεθή-

καμε αποκλεισμένοι από τη διεκδί-

κηση εθνικών πόρων, που θα μας

έδιναν τη δυνατότητα να εκτελέ-

σουμε, οποιοδήποτε νέο έργο υποδο-

μής.

Επίσης, δεν είχαμε τη δυνατότητα, να

προσλάβουμε νέο προσωπικό (ακόμη

και σε ειδικότητες πρώτης γραμμής,

όπως π.χ. η Καθαριότητα).

Το χρέος του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ

στις 31/12/2010, έφτανε τα 9.000.000

Ευρώ και μας είχε κοινοποιηθεί Κατα-

σχετήριο από την συγκεκριμένη επι-

χείρηση.

Τα χρέη του Δήμου σε προμηθευτές,

ανέρχονταν σε πάνω από 3.000.000 €.

Η μείωση κρατικής χρηματοδότησης.

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη»,

κλήθηκε ο Δήμος μας να λειτουργή-

σει, έχοντας στην ευθύνη του περισ-

σότερες αρμοδιότητες, αλλά λιγότερα

χρήματα, εξαιτίας της κατακόρυφης

μείωσης της κρατικής επιχορήγησης.

Το διάστημα 2010-2012, η κρατική

χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 50%!

Η μείωση αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα

να τεθεί άμεσα στο μέλλον, το ζήτημα

της αποτελεσματικής λειτουργίας κρί-

σιμων κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδι-

κοί Σταθμοί, Κοινωνικό Παντοπωλείο,

ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο

Σπίτι»), η συντήρηση των Σχολείων, η

δημιουργία νέων και η συντήρηση υφι-

στάμενων χώρων και υποδομών, για

τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Αν και μας μειώθηκε η κρατική χρημα-

τοδότηση, καλούμαστε από την

1η/1ου/2013, να λειτουργήσουμε ανα-

λαμβάνοντας, λόγω εφαρμογής του

«Καλλικράτη», 198 νέες αρμοδιότητες!

Τι πετύχαμε:

Στο διάστημα αυτό εργαστήκαμε με-

θοδικά, με σχέδιο και προγραμματι-

σμένες κινήσεις, για να

αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά και

οργανωτικά προβλήματα που κληρο-

νομήσαμε.

Δίνουμε λογαριασμό»

στους δημότες
Ανταποκριθήκαμε στη δέσμευσή μας

για πλήρη έλεγχο, της οικονομικής κα-

τάστασης που παραλάβαμε. Καλέ-

σαμε και εγκαταστήσαμε στο Δήμο

Μαρκοπούλου, Οικονομικούς Ελεγ-

κτές, αλλά και Επιθεωρητές Δημόσιας

Διοίκησης, οι οποίοι διεξήγαγαν ανα-

λυτικό έλεγχο στα οικονομικά του

Δήμου μας.

Στο πόρισμα των ελέγχων αυτών,

αποτυπώθηκαν μεταξύ άλλων:

Η εγκληματική αμέλεια των προηγού-

μενων Διοικήσεων, να βεβαιώσουν έγ-

καιρα το ειδικό λατομικό τέλος , με

αποτέλεσμα να χάσει ο Δήμος μας

την περίοδο 1998-2010, περισσότερα

από δέκα (10) εκατομμύρια Ευρώ!

Η  προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων

Ευρώ, σε τιμές έως και 1000% ακρι-

βότερες, σε σχέση με αυτές της πραγ-

ματικής αγοράς.

• Η λήψη πλαστών και εικονικών τιμο-

λογίων, ύψους 940.000 Ευρώ, από την

Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση

Μαρκοπούλου, για την οποία μας επι-

βλήθηκε και πρόστιμο 580.000 Ευρώ.

• Η αγορά ιδιωτικής έκτασης, σε τιμή

αδικαιολόγητα υψηλή και με λήψη δα-

νείου, για το οποίο δεν προηγήθηκε

προσυμβατικός έλεγχος, από το

Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα παραπάνω, μέσω του Σώματος Επι-

θεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, προ-

ωθούνται πλέον για έλεγχο, απ’ την

Εισαγγελία Αθηνών!

Εισπράττουμε 3.000.000 € από τα

Λατομικά Τέλη.

Πετύχαμε Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

με την Λατομική Εταιρεία «Αφοί Κ.

Σταύρου Α.Ε.», από τον οποίο μπαί-

νουν ήδη, στο ταμείο του Δήμου, Λα-

τομικά Τέλη, ύψους 3.000.000 Ευρώ!

Με τα χρήματα αυτά (που αποτελούν

το 1/6 των χρεών που μας άφησαν οι

προηγούμενες Διοικήσεις), ο Δήμος

παίρνει μια «σημαντική ανάσα». Κλεί-

νει μια εκκρεμότητα που εάν οδηγείτο

σε δικαστική διαμάχη, θα κρατούσε

πάνω από έξι χρόνια.

Πετύχαμε μέσα σε δύο χρόνια θη-

τείας, να εισπράξουμε περισσότερα

χρήματα για την πόλη και τους κατοί-

κους, από όσα εισπράχθηκαν απ’ τις

προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, τα

τελευταία είκοσι (20) χρόνια: Μόλις

2.300.000 Ευρώ.

Ίδρυση Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου
Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες

της σημερινής Διοίκησης, ήταν η

ίδρυση του Δημοτικού Λιμενικού Τα-

μείου. Κινηθήκαμε έγκαιρα (30/3/12),

πριν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο,

το οποίο μετά τις 11/4/2012, δεν επέ-

τρεπε πλέον την ίδρυση και λειτουρ-

γία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Πετύχαμε να περάσει στη δικαιοδοσία

του Δήμου, το Λιμενικό Ταμείο. Με

τον τρόπο αυτό διασφαλίσαμε σε ετή-

σια βάση σημαντικά έσοδα για το

Δήμο, το ύψος των οποίων θα ξεπε-

ράσει εφέτος τα 200.000 € και σε

βάθος τετραετίας, τα 500.000 €!
Συνέχεια στη σελ. 16

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜAΡΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΩΤΗΡΗ ΜΕΘΕΝΙΤΗ

Ενας απολογισμός εφ’ όλης της ύλης.

Γι’ αυτά που ...κληρονόμησε και γι’ αυτά που πέτυχε!

Τις διεκδικήσεις του Δήμου, τις παρεμβάσεις του, 

την κοινωνική του πολιτική αλλά και τον πολιτισμό του
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“Στον ποιητή
του Κάλλους” 

Αποτελεί πνευματική έκ-
πληξη το ποιητικό αυτό βι-
βλίο της Σ.Θ. Ο λόγος της
καθαρός και εμπνευσμένος,
δοξαστικός προς τον Δημι-
ουργό και Ποιητή του Κάλ-
λους, χαρακτηρίζεται για
την αγάπη της στο ωραίο και
τη φιλοσοφική διάθεσή της. 

Με τρόπο απλό και κατα-
νοητό λέει πράγματα βα-
θειά, που αγγίζουν κάθε
πτυχή της καθημερινότητας.
Καθώς σήμερα σπνανίζουν
οι φωνές που πάλλουν από
κατάνυξη, ο ποιητικός έλεγ-
χος που εξασκεί, πρέπει να
λογιστεί σαν μια πολύτιμη
ποιητική σύναξη. Η πίστη της
ότι η ανθρωπότητα θα οδη-
γηθεί στην πραγματική φύση
του εαυτού της, είναι το πιο
σημαντικό από τη συλλογή

της αυτή.

«Αποκοπήκαμε από τη φύση·
γιγαντωθήκαμε εις βάρος
της με τίμημα να απωλέ-
σουμε σε μεγάλο βαθμό,
από την ψυχή μας το υπέρ-
τατο αυτό αγαθό, περιφερό-
μενοι Δονκιχώτες σε έναν
κόσμο αφιλόξενο, ψυχρό και
συχνά εχθρικό...»

“Παλμός Ζωής”

Η ποιήτρια γνώστης της ιστο-
ρίας της ζωής, της ανθρώπινης
φύσης, με τις εφέσεις και δυ-
νατότητές της, προτρέπει
όλους σ’ έναν αγώνα ανανέω-

σης, βελτίωσης του μαύρου κό-
σμου της κοινωνίας μας σ’  ένα
φωτεινό δίκαιο περίγυρο...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

Τηλ. 210 8959.004

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Ένα ζευγάρι ακουστικά αγκαλιά-

ζουν ερμητικά τα αυτιά μου, δεν

αφήνουν κανέναν ήχο να διεισδύσει

απρόσκλητος.

Χώρος που εντυπώνεται στη μνήμη

και χώρος που χάνεται όταν μου δέ-

νουν τα μάτια με ανάλαφρα γυαλιά

θαλάσσης τυλιγμένα σε άσπρες

γάζες.

Άφαντος, άγνωστος τόπος πια,

μόνο η επίμονη, τρισδιάστατη φωνή

που με καθοδηγεί μες στο χρόνο.

Απότομα μια δική μου ανάμνηση ξε-

πετάγεται, μια μακρινή παιδική τυ-

φλόμυγα. Με απλωμένα χέρια

ψηλαφώ το κενό, τους τοίχους, τα

ξένα, φιλόξενα χέρια που εμπι-

στεύομαι απόλυτα και με οδηγούν

στο χαμένο δωμάτιο του μουσείου

που είναι. Και δεν είναι.

Η πραγματικότητα μπλέκει με τη

φανταστική περιγραφή ενός άγνω-

στου χώρου.

...Έξι φιγούρες μαντηλοδεμένες,

τυφλές κι έξι χορεύτριες που τις

οδηγούν μες στους χώρους του

μουσείου. Με τίτλο Symphony of a

Missing Room μια ξενάγηση στο

μουσείο της Ακρόπολης μετατρέ-

πεται σε μια απίστευτη περιπέτεια

στην «χαμένη αίθουσα» που υπάρ-

χει μόνο στη φαντασία του θεατή.

Της Κλ. Σωτηριάδου

www.mirfestival.gr 

Λέμβος 14

Μια από τις μεγαλύτερες εκ-

πλήξεις και ίσως ένα από τα

καλύτερα μυθιστορηματικά

ντεμπούτο των τελευταίων

ετών υπήρξε το φετινό

πρώτο μυθιστόρημα της

Charlotte Rogan ''Λέμβος 14''.

Το πολυτελές υπερωκεάνιο
''Αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα''
διασχίζει τον Ατλαντικό
Ωκεανό, από την Αγγλία πίσω
στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όταν μια ξαφνική έκρηξη
αναγκάζει τους επιβάτες του
να το εγκαταλείψουν. Επικρα-
τεί πανικός, το πλοίο παίρνει
γρήγορα κλίση, και οι σωσίβιες
λέμβοι καθελκύονται στο νερό
με μεγάλη προσπάθεια. Μέσα
σε μία από αυτές βρίσκεται και
η Γκρέις, χάρις στην αποφασι-
στικότητα του συζύγου της,
μαζί με 39 ακόμη επιβάτες

(από τους οποίους οι 31 γυναί-
κες). Με αρχηγό έναν έμπειρο
ναύτη, τον κ. Χάρντι, κατα-
φέρνουν να απομακρυνθούν
από τα συντρίμμια του ναυα-
γίου, αποκρούοντας ή αδιαφο-
ρώντας για όσους άλλους

συναντούν στην θάλασσα,
αλλά απέχουν ακόμη πολύ
από την διάσωση. Στην πραγ-
ματικότητα, η οδύσσειά τους

μόλις τώρα ξεκινά.
Eτερόκλητοi χαρακτήρες που
βρέθηκαν στην Λέμβο 14,
ένας μικρόκοσμος της κοινω-
νίας από την οποία προέρχον-
ται τα μέλη της –βρισκόμαστε
στα 1914 και στις αρχές του
παγκοσμίου πολέμου...

Η ''Λέμβος 14'' της Charlotte
Rogan είναι ένα χορταστικό
μυθιστόρημα χαρακτήρων και
μυστηρίου, ένα πολύπλοκο
παζλ της προσωπικότητας
μιας γυναίκας αλλά και της
ίδιας της ανθρώπινης κοινω-
νίας. Ένα βιβλίο που εξερευνά
την ηθική αμφισημία, την αν-
θρώπινη φύση και την ψυχο-
λογία της χειραγώγησης, και
την ίδια στιγμή μας προσφέρει
ένα κείμενο γνήσιας λογοτε-
χνικής απόλαυσης.

Λέμβος 14, Charlotte Rogan

Μτφ: Αναστασία Καλλιοντζή

Διόπτρα 2012, σελ. 315

bookpress, Δ. Αργασταράς

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του

Ανδρέα Ρωμαλιάδη, αγρονόμου

τοπογράφου, που αφορά: 

1. Αιγιαλός - παραλία και παλαιό

αιγιαλός. Απλή χρήση αιγιαλού για

τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, καντίνες.
Ανάλυση με ερωτήσεις - απαντήσεις

Νομολογία Συμβουλίου Επικρατείας.

2. Παραχωρήσεις αιγιαλού και παρα-

λίας για στρατηγικές επενδύσεις

Ειδικές παρεκλίσεις για εντός και
εκτός σχεδίου περιοχές. Απαλλο-
τριώσεις δασικών εκτάσεων, Διαδικα-
σία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

3. Διατήρηση βιοποικιλότητας -

Natura 2000. Αρτιότητες - Κατατμή-
σεις στις ζώνες ειδικής προστασίας

Ανδρεάς Ρωμαλιάδης

Τηλ. 210 9810013

Τα μωρά δεν τα 
φέρνει ο πελαργός
Εικονογράφηση Μάικλ Έμ-

περλυ

Μετφρ. Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη

Εκδόσεις Πατάκη, 2012

Τιμή: € 11,70, σελ. 63

Χάρις Χ. Ρόμπι
Φυσιολογικές απορίες και ερω-

τήσεις που απαντώνται με ακρί-
βεια, επιστημονική ακρίβεια και
σαφήνεια σ’ αυτό τον οδηγό
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
για παιδιά που ξεκινά με από τη
γνωριμία με το σώμα μας και
καταλήγει στη σύλληψη της
νέας ζωής.

Παγκόσμιος 
Παιδικός Άτλαντας
Ingrid Peia
Φόρεσε τα τρισδιάστατα γυαλιά
και ταξίδεψε μέχρι την άκρη
του πλανήτη μας. Θα γνωρίσεις

παιδιά από διάφορες χώρες, θα
περιπλανηθείς  στις ερήμους
και θα βουτήξεις στους ωκεα-
νούς, θα παίξεις κουίζ, θα πά-
ρεις πληροφορίες, θα γίνεις …
ένας πολίτης του κόσμου μας.
Επιμέλεια: Wolf – Eckhard Gudermann

Εικονογράφηση: Petra Dorkenwald,

Seyma Soydan

Μετφρ. Μαρία Αγγελίδου

Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2012

Τιμή: € 18,80, σελ.70 

Ο Τρωικός πόλεμος
Εύη Πίνη
Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη

Εκδόσεις Παπαδόπουλος,2012

Τιμή € 9,99, σελ. 30

Καλογραμμένα μικρά βιβλία με
θέματα από τα βασικά επεισό-
δια της μυθολογίας που προ-
σφέρουν όλα όσα χρειάζεται να
γνωρίζουν οι μαθητές των πρώ-

των τάξεων του δημοτικού. 
Η έμπειρη συγγραφέας περι-
λαμβάνει τις απαραίτητες ιστο-
ρικές πληροφορίες που ορίζουν
τους μύθους.

Το σιτάρι
Άννη Θεοχάρη
Εικονογράφηση Σάντρα Ελευ-

θερίου

Εκδόσεις Λιβάνη, 2012

Τιμή: € 7,00, σελ. 46

Ένα παραμύθι για την αξία του
σιταριού στη διατροφή. Ο
μύθος της Δήμητρας, η καλ-
λιέργεια και οι δουλειές που
απαιτούνται ώστε ο καρπός να
μεταμορφωθεί σε αλεύρι και
ψωμί, τα παραδοσιακά εργα-
λεία, συνταγές και παιχνίδια κά-
νουν το βιβλίο ένα εξαιρετικό

σχολικό βοήθημα.

Λέξεις και φράσεις
με … ιστορία
Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη
Εικονογράφηση Αντώνης

Ασπρόμουργος

Εκδόσεις Σαββάλας, 2012

Τιμή: € 13,70, σελ. 224

Πόσες και πόσες λέξεις και εκ-

φράσεις χρησιμοποιούμε χωρίς να

γνωρίζουμε την προέλευσή τους!

Καιρός να μάθουμε την ιστορία

τους. Ένα βιβλίο που μπορεί εύ-

κολα να μετατραπεί σε παιχνίδι

συναναστροφής και γνώσεων.

bookpress, M. Nτεκάστρο

ΠΑΙΔΙΚΑ

Συμφωνία ενός χαμένου δωματίου
Διάλογος με το παρελθόν και τη φαντασία στο Μουσείο της Ακρόπολης

Δύο βιβλία ποίησης της Σοφίας Θεοδωράκη

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Η λίστα
Sioban Vivan

Μετάφρ. Αργυρώ Ζαχαρίου

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Τιμή: € 12,99, σελ. 349

Κάτι δραματικό συμβαίνει στο

λύκειο: με τη έναρξη της χρο-

νιάς τοιχοκολλείται από αγνώ-

στους μια λίστα με το

ασχημότερο και το ομορφό-

τερο κορίτσι του σχολείου.

Αυτό το έθιμο αναστατώνει τις

μαθήτριες. Ποιος ή ποια κρύβε-

ται πίσω της; Πώς αντιδρούν οι

στιγματισμένες; Εφηβικά συ-

ναισθήματα σε έξαρση!
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Συνέχεια από την σελ. 14

Με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουμε,

από την επόμενη χρονιά, να χρηματο-

δοτήσουμε έργα απαραίτητα για την

παράκτια ζώνη του Πόρτο Ράφτη.

Αποπληρώσαμε την πλειονότητα των

χρεών του παρελθόντος.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή λειτούρ-

γησε με τρόπο υπεύθυνο και νοικοκυ-

ρεμένο. Αναγνώρισε τις οφειλές που

δημιουργήθηκαν από τις προηγούμε-

νες Διοικήσεις, αποπληρώνοντας υπο-

χρεώσεις παρελθόντων ετών, ύψους

3.000.000 Ευρώ! Εάν τα χρήματα αυτά

τα διαθέταμε για να κάνουμε έργα και

όχι για να πληρώσουμε τα «χρέη του

χθες», σε διάφορους συμπολίτες μας,

αλλά και μόνιμους προμηθευτές μας,

η εικόνα του Δήμου μας σε έργα, θα

ήταν προφανώς διαφορετική. Έπρεπε

όμως να εξοφλήσουμε τα οφειλό-

μενα, ώστε να γίνουμε πάλι φερέγ-

γυοι στη αγορά.

Διεκδικούμε τη διαγραφή του χρέους

μας από την ΕΥΔΑΠ.

Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει, η διαδι-

κασία των διαπραγματεύσεων με την

ΕΥΔΑΠ για την απαλλαγή του Δήμου

μας από το χρέος που τον βαρύνει,

μέσω της παραχώρησης για χρονικό

διάστημα είκοσι (20) ετών, της χρήσης

και εκμετάλλευσης του δημοτικού δι-

κτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ. Εάν πε-

τύχουμε αυτή τη συμφωνία, όλοι μας

θα ωφεληθούμε, αφού:

• Ο Δήμος θα απαλλαγεί από το δυ-

σβάσταχτο χρέος των 10 εκ. Ευρώ,

γεγονός που θα του επιτρέψει να βγει

από το «καθεστώς  οικονομικής  επι-

τήρησης» και να διεκδικήσει στη συ-

νέχεια εθνικούς πόρους, για την

χρηματοδότηση έργων, απαραίτητων

για τον τόπο.

Η Κ.Δ.Ε.Μ. μοχλός οικονομικής 

ανάπτυξης για τον Δήμο μας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, αντιστρέ-

ψαμε την πορεία της Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπού-

λου, η οποία από την απαξίωση και τη

διαφθορά των προηγούμενων ετών,

μπήκε σε τροχιά κερδοφορίας και

ανάπτυξης.

Μέσα στο διάστημα αυτό, με θετικές

ενέργειες που έγιναν σε πρώτη φάση

απ’ την διοίκηση των κυρίων Σπύρου

Γέγου και Άρη Λαϊνά και σε δεύτερη

φάση, απ ‘την διοίκηση των κυρίων

Άγγελου Ρούση και Χρήστου Δρίτσα,

•  Περάσαμε από το έλλειμμα του

2010 (413.000 Ευρώ περίπου) στην

κερδοφορία και το υψηλό ταμειακό

υπόλοιπο του 2011 (240.000 Ευρώ,

μετά την αποπληρωμή των υποχρεώ-

σεων, της τελευταίας διετίας).

• Φέτος, το 2012, πετύχαμε επιπλέον

αύξηση εσόδων,  περίπου 15%!

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ!

Το έργο της Αποχέτευσης υλοποιεί-

ται: Εξασφαλίστηκαν 9.775.000 Ευρώ

από το ΕΣΠΑ.

Διεκδικήσαμε και πριν από ένα περί-

που χρόνο, πετύχαμε και εξασφαλί-

σαμε χρηματοδότηση ύψους 9,8 εκ.

Ευρώ από το ΕΣΠΑ, για το έργο “Δί-

κτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και

Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξερ-

γασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπού-

λου”. Στα πλαίσια αυτά:

• Απ’ τον Απρίλιο του 2012, έχουν ξε-

κινήσει οι εργασίες πλήρους ανακαίνι-

σης και αναβάθμισης του Βιολογικού

Καθαρισμού Μερέντας, για την μετα-

τροπή του σε Τριτοβάθμιο Επεξεργα-

στή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 80%

του έργου, το οποίο θα παραδοθεί σε

τρεις μήνες.

• Αυτές τις ημέρες (και αυτό είναι με-

γάλη επιτυχία), προχωρά η διαδικασία

δημοπράτησης της Β’ Φάσης κατα-

σκευής του Δικτύου Αποχέτευσης

στον οικισμό Μαρκοπούλου, μήκους

12,5 χλμ. Πιθανότατα τον Οκτώβριο,

θα ξεκινήσουν οι εργασίες, που θα

καλύψουν με αποχετευτικό δίκτυο, το

70% της πόλης του Μαρκοπούλου!

• Ακολουθεί άμεσα, η μελέτη επέκτα-

σης του Βιολογικού Καθαρισμού, από

40.000 σε 80.000 ισοδύναμους κατοί-

κους, για να καλυφθούν και οι ανάγ-

κες του Πόρτο Ράφτη.

• Στόχος μας, είναι μέχρι το Πάσχα

του 2013, να έχει ολοκληρωθεί και η

διαδικασία ένταξης του έργου της

Αποχέτευσης, όλης της παράκτιας

ζώνης του Πόρτο Ράφτη και η εξα-

σφάλιση της αντίστοιχης χρηματοδό-

τησης, με προϋπολογισμό 20.000.000

Ευρώ.

Συνολικά, 30.000.000 Ευρώ, θα δο-

θούν για το μεγαλύτερο έργο υποδο-

μής, που έγινε ποτέ στο Δήμο!

Σχέδιο Πόλης- Επεκτάσεις.

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβά-

σεις, που αφορούν στην μελλοντική

φυσιογνωμία του Δήμου μας, αλλά και

την αξιοποίηση της περιουσίας των

συμπολιτών μας, είναι η Επέκταση του

Σχεδίου Πόλης.

• Ήδη έχει  εγκριθεί η Νότια  Επέ-

κταση του Σχεδίου Πόλης του Μαρκο-

πούλου και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.  

• Το υπό αναθεώρηση και προτεινό-

μενο από το Δ.Σ., Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο, βρίσκεται στον Οργανισμό

Αθήνας και το ΥΠΕΚΑ, προς άμεση

έγκριση.

Σχολική Στέγη.

. Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση του

αριθμού των μαθητών, ειδικά στο

Πόρτο Ράφτη τα τελευταία δέκα χρό-

νια, (αύξηση 270%!), οι ανάγκες για

νέες σχολικές αίθουσες είναι επιτα-

κτικές. Στα πλαίσια αυτά:

• Εξασφαλίσθηκαν προς το παρόν,

επτά (7) λυόμενες αίθουσες τύπου

ISOBOX, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε

Σχολικές Μονάδες του Δήμου, για να

καλύψουν άμεσα, τις ανάγκες στέγα-

σης των μαθητών.

• Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για

την κατασκευή δύο (2) νέων Σχολικών

Μονάδων και έχουν υποβληθεί στο

ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση, αφού μετά

την κατάργηση του ΟΣΚ, η χρηματο-

δότηση της κατασκευής νέων σχο-

λείων, έχει περάσει αποκλειστικά στο

ΕΣΠΑ. Ασκούμε πιέσεις προς όλα τα

επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας του

Υπουργείου Παιδείας, για να εξασφα-

λίσουμε την χρηματοδότηση.

• Συντηρούμε τις υπάρχουσες Σχολι-

κές Μονάδες σε όλο το Δήμο Μαρκο-

πούλου, προκειμένου τα παιδιά μας να

μαθαίνουν γράμματα σε όσο το δυνα-

τόν, πιο αξιοπρεπείς και με μεγαλύ-

τερη ασφάλεια, συνθήκες.

• Προωθούμε το αίτημα παραχώρησης

στον Δήμο, έκτασης 50 στρεμ., στο

Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, προκειμέ-

νου να κατασκευαστεί Συγκρότημα

Σχολικών Μονάδων, ώστε να δοθεί

μόνιμη λύση στο πρόβλημα Σχολικής

Στέγης του Δήμου, για τα επόμενα

30χρόνια!

Παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο

του Πόρτο Ράφτη.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο

Δήμος Μαρκοπούλου, προχώρησαν

σε παρεμβάσεις στο παραλιακό μέ-

τωπο του Πόρτο Ράφτη, οι οποίες πε-

ριλαμβάνουν Έργα συντήρησης,

ανακαινίσεις, περιφράξεις, ράμπες για

άτομα με αναπηρία, φωτισμούς, κλπ.

ΚΟΙΝΩΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κοντά στο παιδί και στην εργαζόμενη

μητέρα.

Στα δύο χρόνια της θητείας μας, ανα-

λάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για

να διευκολύνουμε την καθημερινό-

τητα, των εργαζόμενων οικογενειών

της πόλης μας.

• Φιλοξενούμε στους δύο (2) Δημοτι-

κούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας,

268 παιδιά και νήπια. Πετύχαμε να ικα-

νοποιήσουμε, το 97% των αιτημάτων

φιλοξενίας, που μας υποβλήθηκαν

από τους συμπολίτες μας: (Το μεγα-

λύτερο ποσοστό, που πέτυχε Δήμος,

σε όλη την Ανατ. Αττική!).

• Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε για

εκατόν είκοσι (120) παιδιά, την επιδό-

τηση - χρηματοδότηση μέσω του

ΕΣΠΑ, του κόστους φύλαξης και  φι-

λοξενίας  τους, με αποτέλεσμα να μην

επιβαρυνθούν οι οικογένειές τους, με

την καταβολή τροφείων.

• Για να στηρίξουμε τις οικογένειες με

χαμηλό εισόδημα, προχωρήσαμε στη

σημαντική μείωση των τροφείων που

καταβάλλουν, έως και 50%, θεσπίζον-

τας εισοδηματικά κριτήρια.

• Ενισχύουμε τις υποδομές φιλοξε-

νίας των παιδιών της πόλης μας, με τη

δημιουργία ενός ακόμη Δημοτικού

Παιδικού Σταθμού, με χρηματοδότηση

από το ΕΣΠΑ και δυνατότητα φιλοξε-

νίας πενήντα πέντε (55) παιδιών.

Στηρίζουμε στην πράξη, αυτούς που

μας χρειάζονται!

Τους τελευταίους μήνες δημιουργή-

σαμε νέες κοινωνικές δομές και ανα-

λάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες,

που στόχο έχουν να αναδείξουν το

ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου και να

στηρίξουν στην πράξη, τους συμπολί-

τες μας που έχουν πραγματική

ανάγκη!

Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Μέσα από αυτό, προσφέρουμε τρό-

φιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ρουχι-

σμό, σε σχεδόν εκατό (100)

οικογένειες συμπολιτών μας, που

αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε βα-

σικές ανάγκες της Καθημερινότητάς

τους. 

Τράπεζα χρόνου.

Εξασφαλίσαμε την ένταξή μας, μέσω

μιας διαδημοτικής συνεργασίας με το

κέντρο «Κωστής Μπάλλας» σε σχε-

τικό πρόγραμμα, με το οποίο θα επι-

χειρηθεί μια πρωτοποριακή

προσπάθεια ανταλλαγής υπηρεσιών

ανάμεσα στους δημότες.

Νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη. στελε-

χωμένο με Κοινωνική Λειτουργό και

επισκέπτριες Νοσηλεύτριες.

• Στα δύο ΚΑΠΗ του Δήμου είναι

πλέον εγγεγραμμένα σχεδόν χίλια

μέλη, στα οποία προσφέρουμε μια

σειρά από δημιουργικές διεξόδους,

για την αναψυχή και την απασχόλησή

τους, καθώς και υπηρεσίες προληπτι-

κής ιατρικής.

• Μεταφέρουμε δωρεάν τα μέλη του

ΚΑΠΗ (όπως και τους υπόλοιπους ηλι-

κιωμένους δημότες) προς τις παρα-

λίες του Πόρτο Ράφτη, τους

καλοκαιρινούς μήνες.

• Διοργανώνουμε σειρά εκδρομών και

επισκέψεων, σε διάφορες πόλεις και

αξιόλογα μουσεία, εκκλησίες και ιδρύ-

ματα, της χώρας μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

― Νέος Δημοτικός Πολυχώρος Πολι-

τισμού στο Πόρτο Ράφτη.

― Πρόγραμμα Αθλητισμού και Πολι-

τισμού για Όλους.

― Ανακαίνιση του Δημοτικού Κινη-

ματοθεάτρου ΑΡΤΕΜΙΣ.

― Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις –

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Πολιτιστι-

κών Εκδηλώσεων.

― Οικονομική στήριξη των Αθλητι-

κών και Πολιτιστικών Σωματείων

της πόλης μας.

― Η Φιλαρμονική δίνει ιδιαίτερο

χρώμα στις καλοκαιρινές Κυρια-

κές μας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Δίνουμε καθημερινά, τη μάχη της Κα-

θαριότητας.

Δίνουμε καθημερινά τη μάχη, για να

διατηρήσουμε το Μαρκόπουλο και το

Πόρτο Ράφτη καθαρά. 

Το έργο του Δήμου είναι ιδιαίτερα δύ-

σκολο, γιατί με ελάχιστο προσωπικό,

καλείται να καθαρίζει καθημερινά μια

τεράστια έκταση, που φτάνει τα

85.000 στρέμ.και πληθυσμό, μαζί με

τους επισκέπτες, τους καλοκαιρινούς

μήνες, που αγγίζει τους 75.000 πολί-

τες.  

ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ.

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Προσωπικά και με την ιδιότητα του

Δημάρχου, θέλω να ευχαριστήσω

θερμά, όλους τους αιρετούς συνεργά-

τες μου στην Δημοτική Αρχή και ιδιαί-

τερα εκείνους (Αντιδημάρχους και

Δημοτικούς Συμβούλους), που αφιέ-

ρωσαν χιλιάδες ώρες δουλειάς, στην

κοινή μας προσπάθεια.

Αυτοί πλήρωσαν μαζί μου, ακόμα και

τα έξοδα έκδοσης, αυτού του φυλλα-

δίου.

Να ευχαριστήσω επίσης, τους εργα-

ζόμενους του Δήμου Μαρκοπούλου,

που συνέβαλαν σ’ αυτόν τον αγώνα

και τους χιλιάδες δημότες, που μας

ενθάρρυναν και μας συμπαραστάθη-

καν!

Η προσπάθειά μας για ένα καλύτερο

κοινό μέλλον, θα συνεχιστεί με ακόμα

μεγαλύτερο πάθος και αποφασιστικό-

τητα, κόντρα σε όλες τις αντιξοότη-

τες.

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Σ.Σ.: Στον απολογισμό λόγω του μά-

κρους, έγιναν αναγκαίες περικοπές.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜAΡΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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«Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να μιλάει για αλλη-
λεγγύη προς την Ελλάδα
όταν προτείνει να μειωθούν
οι χρηματοδοτήσεις του
ΕΣΠΑ για την Ελλάδα κατά
40% για τα επόμενα 6 χρό-
νια»; Σε αυτό ουσιαστικά το
ερώτημα, του ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, κλή-
θηκε να απαντήσει ο Επίτρο-
πος για την Περιφερειακή
Πολιτική κ. Hahn. 

Η ερώτηση του Ν. Χουντή,
είναι η πολλοστή γι’ αυτό το
θέμα. Από τις αρχές του 2010
ο Ελληνας ευρωβουλευτής,
θέτει συνεχώς το ζήτημα αλ-
λαγής των Κανονισμών των
Διαρθρωτικών Ταμείων, προ-
κειμένου να αλλάξει η βάση
υπολογισμού, ώστε τα κον-
δύλια να επιμεριστούν με τα

σημερινά οικονομικά και κοι-
νωνικά δεδομένα κι όχι με
δεδομένα τα οποία ίσχυαν
πριν την εκδήλωση της κρί-
σης στην Ελλάδα αλλά και
στις υπόλοιπες χώρες της
ΕΕ. 

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουν-
τής τόνιζε ότι είναι κρίσιμο
ζήτημα η κατανομή των
πόρων του ΕΣΠΑ για τη νέα
προγραμματική περίοδο
(2014-2020) και ζητούσε
χώρες που πλήττονται από
την κρίση όχι μόνο να μην λά-
βουν χαμηλότερη χρηματο-
δότηση, σε σχέση με το
προηγούμενο Πλαίσιο Ανα-
φοράς (ΕΣΠΑ 2007-13), αλλά
αντίθετα να λάβουν αυξημέ-
νους πόρους». 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα

με την πρόταση της Επιτρο-
πής, για την επόμενη εξαετία
2014-2020, τα κονδύλια για
την Ελλάδα θα είναι μει-
ωμένα κατά 42% σε σχέση με
το προηγούμενο ΕΣΠΑ
(2007-2013), για την Πορτο-
γαλία θα είναι μειωμένα κατά
10%, ενώ αυξάνονται της Ιρ-
λανδίας κατά 26%, της Πο-
λωνίας κατά 15%, της
Σουηδίας κατά 12% και του
Ηνωμένου Βασιλείου κατά
22%!!

Στην απάντησή του ο κ. Hahn
με πολύ “κοφτό” ύφος, με-
ταξύ άλλων, τονίζει ότι «Η
Επιτροπή υπέβαλε την πρό-
ταση για το πολυετές δημο-
σιονομικό πλαίσιο 2014-2020
σχετικά με την πολιτική συ-
νοχής βάσει εναρμονισμέ-
νων, αντικειμενικών δεικτών,

για όλα τα κράτη μέλη και τις
περιφέρειες» και καταλήγει
«το τελικό ύψος της χρημα-
τοδότησης για την Ελλάδα
θα καθοριστεί στο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων με-
ταξύ του Συμβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

Δηλαδή, ο Επίτροπος εξηγεί
ότι εφαρμόστηκαν «άτεγ-
κτα» οι Κανονισμοί που
ισχύουν, και οι οποίοι λαμβά-
νουν υπόψη την κατάσταση
που ίσχυε στην Ελλάδα πριν
την κρίση και όχι τώρα, γε-
γονός που θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την κατακόρυφη
μείωση των κονδυλίων που
θα λάβει η Ελλάδα. 

Με αφορμή τα παραπάνω ο
Ν. Χουντής έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η απάντηση αναδεικνύει
δύο πράγματα, την υποκρισία
της Κομισιόν και των άλλων
θεσμικών οργάνων της ΕΕ,
αλλά και την ανικανότητα
των ελληνικών κυβερνή-
σεων. Ενώ η Κομισιόν διακη-
ρύσσει την αλληλεγγύη της
προς την Ελλάδα και τις
άλλες χώρες της κρίσης, τε-
λικά τους περικόπτει τα κον-
δύλια που θα μπορούσαν να
φέρουν μια κάποια ανάπτυξη. 

Είναι ακραία υποκριτικό να δη-
λώνει ότι δεν μπορεί να αλλά-
ξει τους Κανονισμούς σχετικά
με τα διαρθρωτικά ταμεία όταν
ήδη έχουν φέρει τα πάνω
κάτω για άλλους κανονι-
σμούς, όταν τους βολεύει. Κα-
ταδεικνύεται όμως και η
ανικανότητα των ελληνικών
κυβερνήσεων που ενώ εδώ και

3 χρόνια ήταν φανερές οι προ-
θέσεις για μείωση των κονδυ-
λίων, δεν μπόρεσαν να
κάνουν τίποτα για να διαχει-
ριστούν αυτή την εξέλιξη. Χα-
ρακτηριστικό της κατάστασης
που έχει διαμορφωθεί είναι ότι
ενώ για την Ελλάδα τα κονδύ-
λια μειώνονται δραματικά για
άλλες χώρες όπως η Σουηδία
και η Βρετανία και αυξάνονται
κατά 12% και 22% αντί-
στοιχα». 

40% περικοπές του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα

ζητάει η Ε.Ε. λόγω ...αλληλεγγύης
Απάντηση της Επιτροπής στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, ΒΑΡΗ
Πληροφορίες: Ι. Λαλλάς, 
τηλ. 213 2030.428, 
Fax 213 2030.439
e-mail: ilallas@vvv.gov.gr
Βούλα 28.12.2012
Αρ. Πρωτ. 67222

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουιαγ-
μένης / Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρε-
σίας & ΥΔΟΜ εκθέτει,  σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
καθώς και την υπ’ αριθμ. 197/12
απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής με την οποία εγκρίθηκαν α) η
διάθεση και δέσμευση πίστωσης
60.000,00€, η υπ’ αριθμ. 103/12 Τε-
χνική Μελέτη και οι όροι διακήρυ-
ξης πρόχειρου διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή
δαπέδων ασφαλείας για παιδικές
χαρές & αθλητικούς χώρους», σε
πρόχειρο διαγωνισμό του άρθρου
29 του Ν. 3669/08 με σφραγισμένες
προσφορές, με το σύστημα υποβο-
λής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης με συμπληρωμένο τιμο-
λόγιο του άρθρου 4 παρ. α του Ν.
3669/08, την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή δαπέδων ασφαλείας
για παιδικές χαρές & Αθλητικούς
χώρου», προϋπολογισμού
60.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμό-
δια επιτροπή στις 15/1/2013 ημέρα
Τρίτη και ωρα 10.00 (ώρα που λήγει
η επίδοση των προσφορών στα
γραφεία της Δημοτικής Ενότητας
Βάρης, Βασ. Κων/νου 25 Βάρη,
16672).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφ’ όσον ανή-
κουν στις Α
Α1, Α2 και 1η τάξεις για έργα κατη-
γορίας Οικοδομικών. 
β) Προερχόμενες  από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφ’ όσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους

όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μίκρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγο-
ρίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη-
γορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στις τά-
ξεις Α1, Α2, 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας οικοδομικών, με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή

της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.
2669/08 «κύρια κατηγορία»). Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συμμετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 975,61
ευρώ και απευθύνεται στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και
έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον
εννέα (9) μήνες και τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία δημο-
πράτησης (αρθρ. 254 παρ. 2 και 3
του Ν. 3669/08).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα μήνες (κατά τη διάταξη
του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.
3669/08).
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδι-
ους πόρους του Δήμου.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθέί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης.
Τα τεύχη δημοπράτησης και περισ-
σότερες πληροφορίες παρέχονται
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσίων Β. Κωνσταντίνου 25,
Βάρη 1ος ορ. Τ.Κ. 16672, τηλ.
2132030.431 και από ώρα 9 π.μ. έως
12.30μ.μ. μέχρι και την Πέμπτη
11.1.2013.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
είναι απαραίτητη η δυνατότητα επι-
κοινωνίας - ενημέρωσης των υπο-
ψηφίων με e-mail και fax.

Βούλα  
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

1, 4 δις από ΕτΕπ για μικρομεσαίες

επιχειρήσεις στην Ελλάδα

«Οι ελληνικές ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
δάνεια ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντός περί-
που 30 μηνών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων» διαβεβαιώνει ο Επίτροπος Οικονομικών και

Νομισματικών υποθέσεων   Ο. Ρεν απαντώντας σε γρα-

πτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή Γ. Παπανικολάου. 

Ο Γ. Παπανικολάου τόνισε πως ο ρόλος της ΕτΕπ αποδει-

κνύεται κρίσιμος και καταλυτικός για την αντιμετώπιση της

οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και για τη στήριξη της

ανάπτυξης και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ιδίως μά-

λιστα των μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων

που αποτελούν το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων

στην Ελλάδα και τη ραχοκοκαλιά για την διατήρηση θέ-

σεων εργασίας στην χώρα. 

Ο κ. Ρεν υπενθύμισε πως για να στηριχθούν τα δάνεια της

ΕΤΕπ προς την Ελλάδα, συστάθηκε από τα διαρθρωτικά τα-

μεία κεφάλαιο εγγυήσεων ύψους 500 εκατ. €, ώστε να κα-

ταστεί δυνατό να χορηγήσει η ΕΤΕπ στις ελληνικές τράπεζες

δάνεια για τις ΜΜΕ, συνολικού ύψους μέχρι 1 δις € ως τα

τέλη του 2015. Σε αυτή τη βάση, το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΕΤΕπ ενέκρινε τον Ιούνιο την πρώτη δόση ύψους 500 εκα-

τομ. € για ενδιάμεσες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελ-

λάδα, με την επιφύλαξη ορισμένων όρων. 
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Η ενεργειακή φτώχεια

ήταν ήδη το 2011 η ταχύ-

τερα αναπτυσσόμενη

μορφή φτώχειας και πήρε

ακόμα μεγαλύτερες δια-

στάσεις τη χρονιά που

φεύγει. Η αψυχολόγητη

και βεβιασμένη αύξηση

της φορολογίας στο πε-

τρέλαιο θέρμανσης δημι-

ουργεί αλυσιδωτές

παρενέργειες τις οποίες η

κυβέρνηση παρακολουθεί

με απάθεια. Από τη μια,

σημαντικότατη μερίδα του

πληθυσμού αδυνατεί

πλέον να ανταποκριθεί

στο κόστος του πετρε-

λαίου θέρμανσης, κατα-

φεύγοντας έτσι σε

ημιτελείς ενέργειες ανα-

πλήρωσής του με άλλα

καύσιμα ή μεθόδους. Από

την άλλη, ο εν πολλοίς

χρησιμοποιούμενος εξο-

πλισμός δεν εξασφαλίζει

σε ικανοποιητικό βαθμό

ούτε την προσδοκώμενη

ενεργειακή απόδοση, ούτε

την αποφυγή ρύπων και

την αποπνικτική ατμό-

σφαιρα που δημιουργεί η

παρουσία μικροσωματι-

δίων στις αέριες μάζες

γύρω από τα αστικά κυ-

ρίως κέντρα και τα συνα-

κόλουθα προβλήματα

στην υγεία των κατοίκων.

Η αναγκαιότητα ενός

εκτεταμένου προγράμμα-

τος ενεργειακής θωράκι-

σης των κτισμάτων, με τη

συνδρομή κονδυλίων και

του ΕΣΠΑ για την κάλυψη

των αναγκών των φτωχό-

τερων στρωμάτων, είναι

σήμερα περισσότερο επι-

τακτική από ποτέ. Μια

δράση που θα μειώσει το

ενεργειακό κόστος και θα

οδηγήσει σε σημαντικό-

τατη μείωση της ενεργει-

ακής κατανάλωσης. Και

πέρα απ' αυτά, θα αυξήσει

την προστιθέμενη αξία του

οικονομικού κύκλου, μει-

ώνοντας το έλλειμμα τρε-

χουσών συναλλαγών από

εισαγόμενα καύσιμα, αλλά

και τις θέσεις εργασίας. 

Στο πλαίσιο μιας γενικότε-

ρης ενεργειακής στροφής,

απαιτείται να επισημανθεί

ότι:
Η βιομάζα* όταν προέρχε-

ται από αειφορική διαχεί-

ριση των δασών ή από

υπολείμματα (δασικά,

αγροτικά) είναι μια ανανε-

ώσιμη πηγή ενέργειας με

ελάχιστες εκπομπές αε-

ρίων του θερμοκηπίου.

Η μετατόπιση προς την

χρήση βιομάζας σε αγροτι-

κές και ημιαστικές περιοχές

έχει θετικά αποτελέσματα

και στην οικονομία και στο

περιβάλλον.

Στις αστικές περιοχές η

χρήση βιομάζας, όταν δεν

γίνεται με βέλτιστες συν-

θήκες (συσκευή και καύ-

σιμο) και ο καιρός δεν

βοηθάει, μπορεί να προκα-

λέσει σοβαρά προβλήματα

ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πρέπει άμεσα να ληφθούν

πρωτοβουλίες από την

πολιτεία για να ελεγχθεί

το θέμα πριν δημιουργή-

σει προβλήματα στην

υγεία των κατοίκων.

Προτείνουμε έτσι να κατη-

γοριοποιηθούν οι σόμπες,

οι λέβητες και τα τζάκια

βιομάζας ως προς τις εκ-

πομπές καπνού και μικρο-

σωματιδίων, σε:

Συσκευές υψηλής απόδο-

σης με χαμηλές εκπομπές

κατάλληλες για αστικά

κέντρα, με βάση τα αντί-

στοιχα ευρωπαϊκά πρό-

τυπα.

Συσκευές χαμηλής απόδο-

σης με βάση τα ευρω-

παϊκά πρότυπα. Ανοιχτά

(όχι ενεργειακά) τζάκια

Επιπλέον, με ευθύνη της

μετεωρολογικής υπηρε-

σίας να δίνονται κατευ-

θύνσεις για την καύση

βιομάζας στη βάση προ-

βλέψεων μετεωρολογικών

συνθηκών 24ώρου (θερ-

μοκρασιακή αναστροφή,

άνεμοι κλπ), ώστε όταν οι

συνθήκες ευνοούν συγ-

κέντρωση ρύπων να απα-

γορεύεται η χρήση

συσκευών χαμηλής από-

δοσης.  Απαραίτητο κρίνε-

ται να απαγορευτεί η λια-

νική πώληση ξύλων με

υγρασία μεγαλύτερη του

30% στις αστικές περιο-

χές.

Η Θεματική Ομάδα Ενέργειας
των Οικολόγων Πράσινων 

*  Με τον όρο βιομάζα αποκα-

λείται οποιοδήποτε υλικό παρά-

γεται από ζωντανούς οργανι-

σμούς (όπως είναι το ξύλο και

άλλα προϊόντα του δάσους,

υπολείμματα καλλιεργειών,

κτηνοτροφικά απόβλητα, από-

βλητα βιομηχανιών τροφίμων

κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ως καύσιμο για παρα-

γωγή ενέργειας. Το καύσιμο

βιομάζας είναι γνωστό στην

Ελλάδα κι ως πέλετ.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Ενός κακού μύρια έπονται...

Η ενεργειακή φτώχεια, η αιθαλομίχλη και η αδιέξοδη 

οικονομία των ρυπογόνων καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα 11.12.2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 64844
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, ΒΑΡΗ
Πληροφορίες: Ι. Λαλλάς, τηλ. 213 2030.428, Fax 213 2030.439
e-mail: ilallas@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα “Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης” του άρ-
θρου 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου “Συντηρήσεις -
διαγραμμίσεις οδών και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις” με προϋπολογισμό
49.999,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης (Λεωφ. Βασ. Κων/νου 25, στην Βάρη Α’ όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγ-
ματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με Φαξ.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Εργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη
για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνω-
ρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και
κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αντί-
στοιχου προϋπολογισμού.
4. To έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν. 2166/93 (ΚΦΕΚ 137/Α/24.8.93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 815 ευρώ αναγνωρισμένης τράπεζας

ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΕΤΑΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο Φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Οπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 22.684,69€ χωρίς το ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 4.015,19 €, απολο-
γιστικά ασφάλτου 9.867,11€, γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος
4.083,24€ και Φ.Π.Α. 23% 9.348,56€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί γι ατο σύνολο των εργασιών που περιλαμβά-
νονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-
τρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη μελέτη σε εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο δια-
γωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 5 του Ν.3669/2008, για διά-
στημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Μέσα σε αυτό τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα των
διαγωνιζομένων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των δια-
γωνιζομένων. Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, Λ. Βασ. Κων/νου 25 Βάρη (α’ όροφ.) πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 213 2030428, FAX επικοινωνίας 213 2030.439, αρμόδιος υπάλλη-
λος για επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς, όπου οι ενδαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και
αριθμημένο τεύχος για τη συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέ-
ρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμε ημέρες και ώρες ήτοι
μέχρι και Πέμπτη, 04/01/2013, από 09.00 μέχρι 13.00.

Βάρη 11.12.2012
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, ΒΑΡΗ
Πληροφορίες: Ι. Λαλλάς, 
τηλ. 213 2030.428, 
Fax 213 2030.439
e-mail: ilallas@vvv.gov.gr
Βούλα 27.12.2012
Αρ. Πρωτ. 67119

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βού-
λας, Βουιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδο-
τικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές με το σύστημα “Προ-
σφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτω-
σης” του άρθρου 5 του Ν 3669/08
(Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του
έργου “Aνακατασκευή οδοστρώ-
ματος οδού Καρπενησίου” με προ-
ϋπολογισμό 59.998,72 ευρώ με
Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
29/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
(Λεωφ. Βασ. Κων/νου 25, στην
Βάρη Α’ όροφος) ενώπιον αρμό-
διας επιτροπής διαγωνισμού. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με Φαξ.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Εργων εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών. Επίσης
γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
την τάξη και κατηγορία του Ελλη-
νικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρ-
χιακά μητρώα αντίστοιχου
προϋπολογισμού.
4. To έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης
της κράτησης 6%ο του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΚΦΕΚ
137/Α/24.8.93). Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 980,00 ευρώ αναγνωρισμένης

τράπεζας ή του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ή του
Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3669/2008, άρθρο 24 και
απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στον Φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Οπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.
3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη
ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 35.6946,54 € χωρίς
το ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 6.362,54
€, γενικά έξοδα και εργολαβικό
όφελος 6.470,38€ και Φ.Π.Α. 23%
11.2198,27€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτη-
σης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από τη μελέτη σε εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του
άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3669/2008,
για διάστημα (30) ημερών από την
ημερομηνία διεξαγωγής της δημο-
πρασίας. Μέσα σε αυτό τον μήνα
πρέπει να υπογραφεί η σχετική
σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την επαγγελματική καταλληλότητα
των διαγωνιζομένων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την τεχνική καταλληλότητα των
διαγωνιζομένων. Ολα τα τεύχη της
μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Λ.
Βασ. Κων/νου 25 Βάρη (α’ όροφ.)
πληροφορίες στα τηλέφωνα 213
2030428, FAX επικοινωνίας 213
2030.439, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς, όπου οι
ενδαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση, να παραλάβουν τα
τεύχη της δημοπράτησης καθώς
και αριθμημένο τεύχος για τη συμ-
πλήρωση της προσφοράς τους
μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της
δημοπρασίας και τις εργάσιμε ημέ-
ρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμ-
πτη, 24/01/2013, από 09.00 μέχρι
13.00.

Βάρη 11.12.2012
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα, (Πειραιώς

30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βεράντα, με θέα θά-

λασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα υψούν, τιμή 200.000 €.

ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ με αντίστοιχo 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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά

τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας παλιός, θαλασσογραφία, λάδι σε

μουσαμά, μοτίβο fiort, 1.27Χ093 cm, Τηλ. 6937 583101. 

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.

― 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

Χριστούγεννα  και οι ετοιμασίες έχουν πάρει φωτιά! 

Γιορτινά τραπέζια, καλέσματα, χαμόγελα και συγκεν-

τρώσεις οικογενειακές, ολοκληρώνουν την χριστου-

γεννιάτικη εικόνα. 

Και στο βάθος του μυαλού μας...τι θα φάω φέτος στις

γιορτές; 

Μήπως τελικά πάρω βάρος;

Αν μας διακατέχει άγχος ακόμα και στις γιορτές, το

μόνο σίγουρο είναι ότι στο τέλος θα φάμε τη διπλά-

σια ποσότητα! 

Όπως πιστοποιούν όμως και αρκετές έρευνες, η αύ-

ξηση του βάρους μέσα στις γιορτές είναι ένα αρκετά

σύνηθες φαινόμενο, το οποίο όμως μπορούμε να

αποφύγουμε με λίγη στρατηγική και πειθαρχία. 

Ας αναφερθούμε λοιπόν σε μερικές τακτικές:  

1)   Ζυγιστείτε άμεσα!

Είναι καλό να γνωρίζετε το βάρος σας  και το σημείο

αναφοράς σας, γιατί συχνά η σκέψη της ζυγαριάς με-

τατρέπεται σε ένα ισχυρό κίνητρο. 

2)   Βάλτε ρεαλιστικούς στόχους!

Η απώλεια βάρους αυτήν την περίοδο για τους πε-

ρισσότερους είναι στόχος μη ρεαλιστικός και ίσως

δύσκολος, ενώ η διατήρησή του, είναι ένας αρκετά

εφικτός στόχος.  

3) Κάντε υγιεινές επιλογές!

Εάν το τραπέζι γίνεται σπίτι σας προσπαθήστε να

χρησιμοποιήσετε άπαχα κρέατα (π.χ. γαλοπούλα

χωρίς πέτσα), προτιμήστε ελαιόλαδο αντί για άλλα

έλαια ή ζωικά βούτυρα, αποφύγετε τα βαριά dressing

στις σαλάτες, προτιμήστε ελαφριά ορεκτικά κι όχι τη-

γανητά,  βάλτε φρούτα στο επιδόρπιο και σερβίρετε

κρασί. Εάν στο τραπέζι είστε καλεσμένοι, θα πρέπει

να είστε εκλεκτικοί στις επιλογές σας. 

4)   Μην πηγαίνετε νηστικοί για φαγητό!

Όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, είναι προτιμό-

τερο να έχετε τσιμπήσει ένα ελαφρύ σνακ πριν την

έξοδο σας, από το να είστε νηστικοί. Και αυτό γιατί

ένα υγιεινό μικρό σνακ θα σας κόψει την όρεξη και

θα σας γλιτώσει από λιπαρά ορεκτικά και μεζεδάκια. 

5)  Βασική προυπόθεση, να χρησιμοποιήσετε ένα

πιάτο με φαγητό της αρεσκείας σας, τοποθετώντας

τα όλα στο πιάτο εξαρχής! Με αυτόν τον τρόπο, απο-

φεύγετε το ασταμάτητο και πολλές φορές ασυναί-

σθητο τσιμπολογήμα.

6)   Τοποθετήστε ποικιλία φαγητών και γεύσεων στο

πιάτο σας, με απαραίτητη συνοδεία σαλάτας για με-

γαλύτερο κορεσμό.

7)   Καταναλώστε μια επαρκή ποσότητα γλυκού της

αρεσκείας σας για αποφυγή περαιτέρων άσκοπων

δοκιμών. Επιλέξτε να φάτε γλυκό τις μέρες των γιορ-

τών ( ανήμερα-παραμονή) κι όχι σε καθημερινή βάση.

Σημαντική προυπόθεση: μην έχετε γλυκά στο σπίτι

σας πέρα απο τις δύο μέρες, καθ'ότι θα δελεαστείτε

και θα τα φάτε.  

8)   Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, κατα προτί-

μηση ελαφριών (π.χ. κρασί) την παραμονή & ανήμερα

Χριστουγέννων και εξίσου όχι σε καθημερινή βάση.

Αν λοιπόν, τηρηθεί μία εύλογη διατροφική ισορροπία,

χωρίς εξάρσεις αφαγίας ή υπερφαγίας, τότε και μόνο

τότε θα ευχαριστηθούμε το γιορτινό μας τραπέζι και

φυσικά δεν θα προσθέσουμε βάρος!. 

Άλλωστε, ποιός δεν έχει σηκωθεί από το γιορτινό

τραπέζι φουσκωμένος και με δυσφορία, αγανακτών-

τας για ακόμα μια φορά; Ας το αλλάξουμε λοιπόν! 

Χρόνια Πολλά & Καλή Πρωτοχρονιά

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και διατήρηση βάρους

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.

Ανανάς για τις φλεγμονές

Η βρομελίνη που βρίσκεται στον

ανανά είναι εκείνη που μπορεί να

σας απαλλάξει από το φούσκωμα

και το βάρος που νιώθετε στο στο-

μάχι. Επιπλέον, η κατανάλωση

ανανά βελτιώνει την κυκλοφορία

του αίματος, σταματώντας τις κράμ-

πες και τις φλεγμονές. Μπορεί

ακόμα να βοηθήσει στην απελευθέ-

ρωση των φλεγμονωδών ενώσεων,

που συμβάλλουν στην αρθρίτιδα.

Βρόμη για τους πόνους περιόδου 

Η βρόμη θεωρείται ότι παίζει σημαν-

τικό ρόλο στις κράμπες τις περιόδου

και ανακουφίζουν από την ενδομη-

τρίωση. Ο λόγος είναι ότι η βρόμη

είναι πλούσια σε μαγνήσιο και μία

από τις καλύτερες πηγές διατροφι-

κού ψευδαργύρου για τις γυναίκες

εκείνες, που υποφέρουν από πόνους

περιόδου.

Γαρύφαλλο για τον πονό-

δοντο
 Το γαρύφαλλο (το μπαχαρικό όχι το

λουλούδι) είναι ένας δοκιμασμένος

σύμμαχος κατά του πονόδοντου.

Εξάλλου και διάφορες οδοντόκρε-

μες, που κυκλοφορούν έχουν γαρύ-

φαλλο, κάτι που τις κάνει ακόμη πιο

ευεργετικές για τη στοματική υγι-

εινή. Μπορείτε απλά να ταμπονά-

ρετε με λίγο λάδι από γαρύφαλλο το

δόντι που σας πονάει και να ανα-

κουφιστείτε πραγματικά.
Πηγή:clickatlife.gr

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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Με τους τελικούς του Κυπέλλου Αττικής,

που έγιναν σε εορταστική ατμόσφαιρα και

παρουσία δεκάδων φίλων της επιτραπέζιας

αντισφαίρισης στην αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων της Βούλας, ολοκληρώθηκε το

μεγαλύτερο μέρος από τους αγώνες του

Τοπικού Κυπέλλου Π.Ο.Φ.Επ.Α.

Είναι η δεύτερη διοργάνωση ομαδικού των

βετεράνων και ανεξαρτήτων αθλητών και

αφορά συνολικά τέσσερις περιφέρειες. Για

την Αττική αναδείχτηκε Κυπελλούχος ο

Άκτωρ, ύστερα από συναρπαστικό τελικό

με το Πάνθεο με 4-3. 

Στη Βούλα,  οι άνθρωποι του Πανελληνίου

Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

οργάνωσαν με κάθε επισημότητα τον με-

γάλο και τον μικρό τελικό του Κυπέλλου Ατ-

τικής. Οι δύο αγώνες έγιναν ταυτόχρονα σε

μεγάλο αγωνιστικό χώρο, φωτογραφικές

μηχανές και κάμερες κατέγραφαν τις προ-

σπάθειες των αθλητών, ενώ μετά τις απο-

νομές οργανώθηκε μικρή δεξίωση με

εδέσματα και αναψυκτικά.

Οι κυπελλούχοι (Ακτωρ) είχαν στην τριάδα

τους και τους Σγουρόπουλο, Χολή, με τη

σύνθεση της ομάδας να τη συμπληρώνουν

οι Κανέλλος και Κατσιβέλης, ενώ το ΠΑΝ-

ΘΕΟ είχε τους Κερίμη, Γιαλούρη, Kruczyn-

ski και Θεοδώρου.

Αναλυτικά οι αγώνες:

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ – ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 3-0

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ – ΛΑΜΗΣ, 0-3

ΚΕΡΙΜΗΣ – ΧΟΛΗΣ, 1-3

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ/ΚΕΡΙΜΗΣ – ΛΑΜΗΣ/ ΧΟΛΗΣ, 3-1

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ – ΛΑΜΗΣ, 3-0

ΚΕΡΙΜΗΣ – ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 1-3

KRUCZYNSKI – ΧΟΛΗΣ, 0-3

Ο μικρός τελικός που διεξήχθη ταυτόχρονα

με τον τελικό, βρήκε νικήτρια την ομάδα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ με 4-1, με τους αθλητές Κον-

τόπουλο, Σταμνίδη, Γιάκα, Λιακούτση και

Λαγκούση, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες

της ΓΛΥΦΑΔΑΣ με τους Τερψίδη, Δεβετζή,

Παγουρτζή και Καρνέση.

Αναλυτικά οι αγώνες:

ΤΕΡΨΙΔΗΣ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 0-3

ΔΕΒΕΤΖΗΣ – ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ, 0-3

ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ – ΓΙΑΚΑΣ, 3-0

ΤΕΡΨΙΔΗΣ/ΔΕΒΕΤΖΗΣ 

– ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ/ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2-3

ΤΕΡΨΙΔΗΣ – ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ, 0-3

Τελικοί αγώνες Πινγκ Πονγκ Βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών

Nικητής ο Ακτωρ

Τελικοί 

Αγώνες

Τένις

Ο Τομέας Αθλητισμού του

Δήμου Γλυφάδας διοργα-

νώνει τους τελικούς αγώ-

νες του τμήματος τένις,

που είναι υπό την επο-

πτεία της Κοινωνικής

Αθλητικής Πολιτιστικής

Παρέμβασης (Κ.Α.Π.ΠΑ.),

το Σάββατο 29 Δεκεμ-

βρίου ώρα 14.30 – 16.30.

Οι αγώνες θα διεξαχ-

θούν στο 1ο Δημοτικό

Στάδιο του Δήμου, Πα-

ναγούλη 4, (νότια

πλευρά του Γκολφ).

Σε όλους τους συμμετέ-

χοντες θα δοθούν με-

τάλλια.

Επίσκεψη αγάπης στα παι-

διά που νοσηλεύονται στην

ογκολογική πτέρυγα του

Νοσοκομείου Παίδων

«Αγλαΐα Κυριακού» πραγ-

ματοποίησε αντιπροσωπεία

του τμήματος υδατοσφαίρι-

σης του ΑΝΟ Γλυφάδας

λίγες ώρες πριν έρθουν τα

Χριστούγεννα.

Περισσότεροι από 15 αθλη-

τές των τμημάτων ανδρών,

εφήβων, νέων και παίδων

του ΑΝΟΓ συνοδευόμενοι

από τους προπονητές τους

Δημήτρη Κρητικό, Λευτέρη

Βούρο και Κώστα Καναβό

μοίρασαν δώρα, ευχές και

έπαιξαν με τα παιδιά  που

τραβάνε το δικό τους Γολ-

γοθά.

«Προσπαθήσαμε με την επί-

σκεψή μας αυτή να δώ-

σουμε λίγη χαρά σ εκείνα

τα παιδιά που δοκιμάζονται

,αλλά και να καταλάβουμε

ότι κάθε μέρα που είμαστε

υγιείς πρέπει να είναι μέρα

γιορτής. Ο αθλητισμός δεν

είναι μόνο προπόνηση κι

αγώνας, είναι πάνω από όλα

ενδιαφέρον για τον συνάν-

θρωπό μας», είπε ο τεχνι-

κός της ανδρικής ομάδας

Δημήτρης Κρητικός αναφε-

ρόμενος στην πρωτοβουλία

του τμήματος Υδατοσφαίρι-

σης.   

Σκουτέρης & Πατεράκη στα ατομικά 

και Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 στα ομαδικά, 

προκρίθηκαν στην τελική φάση του

Πανελλήνιου πρωταθλήματος

Σε δύο στάδια πραγματοποιήθηκε  η προκριματική φάση

για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ομαδικών και ατομικών

αγωνισμάτων Εφήβων - Νεανίδων.

Στο πρώτο στάδιο οι αθλητές, αθλήτριες αλλά και οι

ομάδες χωρίστηκαν σε ομίλους των 3 και 4 αθλητών

ύστερα από κληρώσεις.

Ο πρώτος αθλητής κάθε ομίλου περνούσε στο δεύτερο

στάδιο σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ.

Στα ατομικά αγωνίσματα πέρασαν από τους ομίλους,

αλλά στη συνέχεια έχασαν στους αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ.

Οι αθλήτριες του Δήμου Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης

είναι:

Ισαμπάλογλου, Στραϊτούρη, Χατζηαντωνίου, Αντωνιά-

δου και Φίσερ. Η αθλήτρια Πατεράκη επεκράτησε και

στο δεύτερο στάδιο των ΝΟΚ ΑΟΥΤ αγώνων και έτσι

πέρασε στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλή-

αμτος Νεανίδων.

Στους  εφήβους ο Σκουτέρης πέρασε επίσης στην τε-

λική φάση, ενώ οι αθλητές Τσαπόγας & Γενεράλη πέ-

ρασαν από τους ομίλους, αλλά αποκλείστηκαν στους

ΝΟΚ ΑΟΥΤ αγώνες.

Η ομάδα των εφήβων του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 με δύο νίκες

επί του ΑΟ ΠΕΥΚΗ και Π.Κ.Α. ΤΑΥΡΟΥ πέρασε επίσης

στην τελική φάση του ομαδικού εφήβων.

Eπίσκεψη αγάπης από αθλητές του ΑΝΟΓ
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  

για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται 

και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ)

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Επιστημονικό Ινστι-

τούτο Διοίκησης Αθλητισμού (ΕΙΔΑ) και η Ελληνική Εται-

ρία Διοίκησης Αθλητισμού (ΕλλΕΔΑ) διοργάνωσαν με

επιτυχία στη Σπάρτη το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκη-

σης Αθλητισμού και Αναψυχής (7-9/12/2012), με κύριο

θέμα: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητι-
σμό: η απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα και του
αύριο». 

Ο Πρόεδρος  της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες

έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από την ποσότητα

όσο και από την ποιότητα του επιστημονικού έργου καθώς

και από τη γενικότερη οργάνωση του Συνεδρίου. 

Παρουσιάσθηκαν πάνω από 150 επιστημονικές και επαγ-

γελματικές εργασίες. Λειτούργησαν 7 στρογγυλές τράπε-

ζες και πραγματοποιήθηκαν 3 σεμινάρια. Στο Συνέδριο

συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους σημαντικότερους αθλη-

τικούς φορείς της χώρας. Συζητήθηκαν πρακτικά θέματα

που αφορούν στον Ελληνικό αθλητισμό όπως θέματα Επαγ-

γελματικού Ποδοσφαίρου, Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-

τητας, Αθλητικού τουρισμού, Σχολικού και εξωσχολικού

αθλητισμού, Αθλητικού Δικαίου και Αθλητικής Ψυχολογίας

και Κοινωνιολογίας. 

Γενικό συμπέρασμα του Συνεδρίου αποτελεί ότι οι τεχνο-

κράτες της Διοίκησης του αθλητισμού και οι Καθηγητές και

απόφοιτοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλη-

τισμού είναι αυτή τη στιγμή περισσότερο απαραίτητοι για

τη στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της αθλητικής βιομη-

χανίας της χώρας. Η επιστήμη έχει λύσεις που μπορούν να

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και στον τομέα του αθλητι-

σμού. Τα επιστημονικά πορίσματα του Συνεδρίου θα στα-

λούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς φορείς

και ιδιαίτερα προς την Πολιτική Ηγεσία με σκοπό την ενη-

μέρωσή της σχετικά με τις νέες ευκαιρίες και απειλές που

παρουσιάζονται για τον Ελληνικό αθλητισμό και προτάσεις

διαμόρφωσης νέας στρατηγικής στον αθλητισμό.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: αν

και είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν οι έννοιες αυτές

υπό καθεστώς οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, παρ’ όλα

αυτά στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν μορφές αθλητικής και-

νοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς του σχε-

διασμού και κατασκευής αθλητικού εξοπλισμού και

αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και παροχής αθλητικών

υπηρεσιών, γεγονός που μας κάνει αισιόδοξους ότι ο Έλ-

ληνας καινοτομεί και επιχειρεί ακόμη και σήμερα υπό αυτές

τις συνθήκες συνάπτοντας σημαντικές διεθνείς επιχειρη-

ματικές συμφωνίες με σκοπό τις εξαγωγές αθλητικών προ-

ϊόντων. 

2. Για να περιοριστούν τα φαινόμενα της βίας στον αθλη-

τισμό, προτάθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω ενέρ-

γειες με τη συνεργασία του Τμήματος Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αθλητισμού του Παν/μίου Πελοποννήσου:

• Ενημέρωση των μαθητών όλων των σχολείων της χώρας

σχετικά με τη βία. 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένο κα-

τάλληλα για τους μαθητές/ριες της πρωτοβάθμιας και δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης   

• Ειδικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για την

καταπολέμηση της βίας από τα ΜΜΕ. 

• Συνεργασία της πολιτείας με τις ομοσπονδίες της χώρας

και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού σχε-

τικά με τη συμπεριφορά των αθλητών και των προπονητών

στον αγωνιστικό χώρο. 

• Εκπαίδευση και αναβάθμιση του επιπέδου των διαιτητών. 

• Αξιολόγηση της λειτουργικότητας των αθλητικών χώρων

(αγωνιστικός χώρος, κερκίδες, κτλ).

• Συνεργασία οργανωμένων φιλάθλων με τους προέδρους

των ομάδων.

• Τρόποι αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και έλεγ-

χος των φιλάθλων.

3. Σε ο,τι αφορά στο πεδίο του αθλητικού μάρκετινγκ, προ-

κύπτουν οι τάσεις: ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για

έρευνα σχετικά με την μέτρηση-αξιολόγηση της αποτελε-

σματικότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον

αθλητισμό, καθώς και της πρακτικής εφαρμογής της.

4. Ο Αθλητικός Τουρισμός αποτελεί μια πολυδιάστατη πρό-

ταση τουριστικής ανάπτυξης ικανή να αξιοποιήσει οποιοδή-

ποτε φυσικό ή αστικό περιβάλλον με βασικό παρανομαστή

την αθλητική ενασχόληση στη διάρκεια της τουριστικής εμ-

πειρίας.   Οι νέες τεχνολογίες και τα social media μπορούν

να προωθήσουν άμεσα και αποτελεσματικά τα χαρακτηρι-

στικά ενός προγράμματος αθλητικού τουρισμού σε άπειρες

νέες αγορές συγκλίνοντας χρήστες με κοινά χαρακτηρι-

στικά και προτίμηση στη συγκριμένη δραστηριότητα. 

Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: 
η απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο»
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Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο άναψε κι

εφέτος στις 8 Δεκεμβρίου στο πολιτι-

στικό κέντρου του Γέρακα, στα πλαίσια

των εκδηλώσεων του Δήμου Παλλήνης.

Το κοινό κατέκλυσε στην κυριολεξία

όλους τους χώρους προκειμένου να

μπει στο γιορτινό κλίμα των Χριστου-

γέννων με μια εκδήλωση που έχει γίνει

θεσμός στην πόλη.

Μικροί και μεγάλοι, αφού απόλαυσαν

γλυκά εδέσματα και στόλισαν το δέν-

τρο στο χώρο αναμονής, γέμισαν την

αίθουσα εκδηλώσεων για να παρακο-

λουθήσουν τη Χριστουγεννιάτικη συ-

ναυλία της Φιλαρμονικής με τη

συμμετοχή των παιδικών χορωδιών του

Δήμου. 

Ζογκλέρ και ταχυδακτυλουργοί, αλλά

και ο Άγιος Βασίλης, συμπλήρωσαν

έδωσαν το χριστουγεννιάτικο κλίμα,

που περιμένουν με ανυπομονησία τα

παιδιά.

Συμβολικά, τα Χριστουγεννιάτικα δέν-

τρα άναψαν και στις τρεις δημοτικές

ενότητες του Δήμου (Γέρακας, Παλ-

λήνη, Ανθούσα) περνώντας με αυτόν

τον τρόπο το μήνυμα, όπως σημειώνει

ο Δήμαρχος Αθαν. Ζούτσος,  ότι κάτω

από οποιεσδήποτε συνθήκες, καιρικές ή

οικονομικές, το άστρο των Χριστουγέν-

νων θα λάμπει πάντα και θα φωτίζει τις

ψυχές των ανθρώπων σε πείσμα των

«καιρών».

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Παλλήνη


