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Ι ΣΡΑ Η Λ
Κράτος πειρατής
Με λύπη μου πρέπει ν’ αναθεωρήσω, για μια ακόμη φορά τα εφηβικά μου αισθήματα για έναν πολύπαθο λαό: τον εβραϊκό. Πίστευα και πιστεύω με
λιγότερη τώρα θέρμη, είναι αλήθεια, ότι και ο λαός αυτός δικαιούται να έχει την δική του κρατική
οντότητα στον ιστορικό του χώρο, σε ειρηνική συνύπαρξη με τον αραβικό κόσμο και βεβαίως με
τους Παλαιστίνιους.
Το κράτος του Ισραήλ όμως υπεραμυνόμενο του
δικού του δικαιώματος, δεν αναγνωρίζει το αντίστοιχο δικαίωμα
του άλλου, αποδυναμώνοντας
έτσι το ίδιο του το δικαίωμα.
Δεν θ’ απαριθμήσω τα επανειλημένα πάμπολα γεγονότα των τελευταίων 60 ετών, ιδιαίτερα από τον
«πόλεμο των 6 ημερών» και δώθε,
του Κώστα
γιατί λίγο - πολύ είναι σε όλους
Βενετσάνου
γνωστά και θα μπορούσαν, εξ’ άλλου, να καλύψουν την έκταση ενός
βιβλίου. Θα σταθώ μονάχα στη μόνιμη τακτική του
Ισραήλ ν’ αγνοεί, να περιφρονεί, κοινώς να γράφει
«στα παλιά του τα παπούτσια» το διεθνές δίκαιο
και τη νομιμότητα – χωρίς να σημαίνει ότι είναι το
μόνο κράτος, που το διαπράττει.
Παίρνω αφορμή βεβαίως από τα τραγικά και προκλητικά γεγονότα της τελευταίας σκληρής, άνανδρης, απρόκλητης και αδικαιολόγητης πειρατικής
ενέργειας των ισραηλινών κομάντος κατά εμπορικών και επιβατηγών πλοίων, σε διεθνή ύδατα – σε
απόσταση 70 μιλίων από την ακτή, που μετέφεραν
διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό
λαό.

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αγανακτισμένοι κάτοικοι
έκλεισαν τη Λ. Βάρης-Κορωπίου

Το Προεδρικό Διάταγμα που ετοιμάζει το Υπ. Περιβάλλοντος, καταδικάζει ολόκληρους οικισμούς σε μόνιμη ομηρία, αφού τους οριοθετεί στη β’ ζώνη Υμηττού, δηλαδή στο απόλυτο πράσινο!
Χέρωμα, Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. Μαρίνα, Προσήλιο είναι λίγες από τις περιοχές που είναι σχεδόν στο σύνολό
τους οικοδομημένες, αλλά για την Υπουργό Περιβάλλοντος είναι πράσινο και πρέπει να γκρεμιστούν.
Οπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα φύλλα μας, έγιναν κοινές συγκεντρώσεις όμορων Δήμων για το
θέμα και περιμένουν ένα ραντεβού με την Υπουργό (που πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει) προκειμένου να της
εκθέσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από μία τέτοια κίνηση.
Παράλληλα οι σύλλογοι των περιοχών που βλάπτονται, οργάνωσαν διαμαρτυρία κλείνοντας τη Λεωφ. ΒάΣελίδα 3
ρης-Κορωπίου την περασμένη Τρίτη.

Συνέχεια στη σελ. 2

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Στο αυτόφορο Αναβύσσου η Νικολέτα Καπερώνη Σελ. 15

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ

Σελίδα 7

Ελεύθερες παραλίες - Απελευθέρωση Β’ πλαζ Βούλας

Δημοτικό Κίνημα Πολιτών

του Γιάννη Σκουμπούρη Σελίδα 11

Ο στόχος του
1 δις ευρώ χάνει η Περιφέρεια
Παπασταυρόπουλου
Συγκέντρωση κονδυλίων στα αρμόδια Υπουργεία
ερώτηση του Βασίλη Οικονόμου
Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάζουμε στο αναθεωρημένο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής τη
μείωση των πόρων που μπορεί να αξιοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής σε δράσεις καινοτομίας, ανάπτυξης, εκπαίΣυνέχεια στη σελ. 11
δευσης και πολιτισμού.

Σελίδες 16,17

Το νέο μας e-mail
press@ebdomi.com
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Ι Σ ΡΑ ΗΛ
Κράτος πειρατής
Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές
διέπραξαν πειρατεία, κατά το διεθνές δίκαιο, αρπαγή προσώπων,
φόνους και τραυματισμούς, προσβολή και εξευτελισμό της προσωπικότητας των ομήρων, με χρήση
υπέρμετρης, απρόκλητης και αδικαιολόγητης βίας.

Ο σκοπός «αγιάζει» τα μέσα;
Δεν ήταν στρατιωτική ενέργεια.
ήταν ξεκάθαρα πειρατική. Και δεν
ήταν η πρώτη φορά. Ανακαλώ πρόχειρα από τη μνήμη μου την επέμβαση Ισραηλινών κομάντος το 1976
στην Ουγκάντα*, χωρίς την άδεια,
τη γνώση και την έγκριση των αρχών της χώρας, για την απελευθέρωση ομήρων από αεροπειρατές. Η
παράνομη επέμβαση απέδειξε και
επέδειξε όμως την αποφασιστικότητα και την ικανότητα των Ισραηλινών να κάνουν «ό,τι τους γουστάρει», για την διασφάλιση των
συμφερόντων τους.
Κανείς δεν δικαιολογεί την αεροπειρατεία και την ομηρία αθώων – ή
και «αθώων» - πολιτών. Αλλά και
κανείς εχέφρων και πολιτισμένος
άνθρωπος δεν εγκρίνει την περιφρόνηση διεθνών, κοινώς παραδεκτών κανόνων δικαίου.
Ακόμη και η αρπαγή του Αϊχμάν*
που διενήργησε το ειδικό «σώμα»
τον εκδικητών και η Μοσάντ από τη
Αργεντινή, την ίδια περιφρόνηση
προς το διεθνές δίκαιο καταδείχνει,
πράγμα που παραδέχθηκε και η Ισραηλινή (μετέπειτα πρωθυπουργός) Γκόλντα Μέιρ, ενώπιον του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
αλλά είχε όπως πάντα τις δικαιολογίες της: «Έγινε η απαγωγή από
απλούς πολίτες»!
Προ ετών ακόμη, για να έλθω και
σε μια προσωπική μου εμπειρία,
Άραβας που κατοικούσε απέναντί
μου στη Βούλα, «εκτελέστηκε» εν
ψυχρώ κατόπιν ενέδρας τις πρώτες
νυκτερινές ώρες. Ο δολοφόνος
«εκτελεστής» επιβιβάστηκε στο
αυτοκίνητο που τον περίμενε με
δύο – τρεις συνοδούς του και εξαφανίστηκε.

Το έγκλημα δεν γνωρίζω αν εξιχνιάστηκε. Πρόχειρο – ανεπίσημο –
συμπέρασμα του αξιωματικού
ασφαλείας ήταν ότι επρόκειτο για
εκδικητική διατεταγμένη ενέργεια
Ισραηλινού πράκτορα (ή «απλού»
πολίτη του σώματος των «εκδικητών» (Nokmim), που μπορούν να
«φάνε» κι εμένα γι’ αυτά που γράφω).
Να επανέλθουμε όμως στα πρόσφατα γεγονότα.
Τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου Ισραηλινοί κομμάντος κατέλαβαν μετά από αιματηρή επέμβαση έξι
πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια 10.000 τόνων στη Γάζα.
Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, κυρίως Τούρκοι, ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 60.
Υπήρξε παγκόσμια καταδίκη για το
εγχείρημα, ενώ το Ελληνικό Υπ.
Εξωτερικών κάλεσε τον Ισραηλινό
Πρεσβευτή, ο οποίος προέβαλε τις
αιτιάσεις της χώρας του. Ο αναπληρωτής Υπ. Εξωτερικών τόνισε
ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η
έκταση αυτής της βίας, (Σ.Σ. δηλαδή
…μικρότερης έκτασης;) η χρήση τέτοιας έκτασης βίας. Την καταδικάζουμε και αυτό είναι το μήνυμα που
μετέφερα στον Ισραηλινό πρέσβη»
Παράλληλα «ματαιώθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του ισραηλινού αρχηγού ΓΕΑ στην Ελλάδα και διακόπηκε η ελληνο-ισραηλινή άσκηση με την επωνυμία “Μίνωας 2010”». Όλα τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την επίθεση των
Ισραηλινών με σκληρές ανακοινώσεις. Οργισμένη ήταν η αντίδραση
της Τουρκίας. «Η επιχείρηση του
ισραηλινού ναυτικού είναι απαράδεκτη. Το Ισραήλ θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες της συμπεριφοράς του», τόνισε σε ανακοίνωση
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. «Καταδικάζουμε τις απάνθρωπες πρακτικές του Ισραήλ», […]
το λυπηρό αυτό επεισόδιο αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στις διμερείς
σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ».
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Οι ΗΠΑ εξέφρασαν «τη βαθύτατη
λύπη τους» και … «εργάζονται για
την κατανόηση των συνθηκών που
περιβάλλουν αυτή την τραγωδία»!
(sic). Καλά…
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε να διακόψει
την επίσκεψή του στον Καναδά και
να επιστρέψει εσπευσμένα στο Ισραήλ, ματαίωσε δε τα σχέδιά του
για συνάντηση με τον Αμερικανό
πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε εξηγήσεις, τη διεξαγωγή «πλήρους
έρευνας» και άνευ όρων άνοιγμα
του παλαιστινιακού θύλακα της Γάδας στην ανθρωπιστική βοήθεια και
τις εμπορικές συναλλαγές.
«Συγκλονισμένη» από την έφοδο
του Ισραηλινού στρατού στη νηοπομπή που κατευθυνόταν στη Γάζα
δήλωσε η Ύπατη Αρμοστής του
ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Νάβι Πιλάι, η οποία καταδίκασε την
πολιτική του Ισραήλ με την επιβολή
αυστηρών κυρώσεων στη Γάζα τονίζοντας ότι «ο αποκλεισμός συνεχίζει να πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καθημερινή βάση».
Καλά όλα αυτά αρκεί να μην ξεχαστούν την επομένη που άλλα γεγονότα θα τραβήξουν την προσοχή
της διεθνούς κοινής γνώμης.
Κάποια στιγμή η διεθνής κοινότητα
πρέπει να κατανοήσει καλά ότι η
παραβίαση των κοινά παραδεκτών
κανόνων δικαίου, του φυσικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή κατά το δοκούν και τα συμφέροντα. Η διεθνής κοινότητα και το
Ισραήλ πρέπει να χωνέψει ότι στην
ωμή βία και στην καταπίεση, αναπόδραστη συνέπεια είναι η αντίδραση. Κι αυτή δεν συμφέρει κανέναν. Η αντίδραση είναι φυσική αναπότρεπτη συνέπεια. Επιτέλους!
Γιατί επιμένουν να επιβεβαιώνουν
τον Χέγκελ που έλεγε πως «η ιστορία διδάσκει ότι οι λαοί και οι κυβερνήσεις τους δεν έμαθαν ποτέ,
τίποτα από την Ιστορία»**.

――――――
* Το καθεστώς των κρατών και το ποιόν
των ανθρώπων δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις.
** Σωστά με διόρθωσε φίλος αναγνώστης
ότι την …ιστορική φράση «Όλβιος όστις
της ιστορίης έσχε μάθησιν» δεν την είπε ο
Ηρόδοτος – όπως εκ παραδρομής ανέφερα σε άρθρο μου – αλλά ο Ευριπίδης. Τον
ευχαριστούμε. Όπως και να ‘χει ήταν σοφή κουβέντα των Ελλήνων.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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γ. κορναράκης
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Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
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Γρ. Ρώντας

Ο λαός αργεί, αλλά δεν λησμονεί
Σελ. 9

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Αποκαλύψεων συνέχεια για τις
Σελ. 10
λύσεις που υπήρχαν
Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοΣελ. 13
ντών στο Κορωπί
Πετσάλνικος, Μαντέλης και η ευθύνη της Βουλής Ν. Δημητρίου Σελ. 12

Νόμος ο “Καλλικράτης”

Σελ. 15

Ξεχωριστή προσφορά αγάπης Σελ. 19

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε
οδούς, λόγω πυρασφάλειας Σελ. 20

Πώς να σταματήσετε τη φωτιά Σελ. 24
Από το Αστυνομικό Δελτίο
Στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 25 ετών, κατηγορούμενοι
για «εγκληματική οργάνωση», «κλοπές και ληστείες κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση», παράβαση του Ν. «Περί
όπλων» και Ν. «Περί αλλοδαπών».
Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε σε συνεργασία
με το Τ.Α. Μαρκόπουλου, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες με άλλα 5 άτομα που αναζητούνται, διέπρατταν ληστείες και κλοπές
σε βάρος ιδιοκτητών οικιών, καταστημάτων και οχημάτων στις
περιοχές Μαρκόπουλου, Πόρτο Ράφτη, Κορωπίου αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.
Οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέρχονταν
σε οικίες και καταστήματα και με την απειλή όπλων ακινητοποιούσαν τους παθόντες και αφαιρούσαν χρήματα, χρυσαφικά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, τις εισπράξεις και άλλα αντικείμενα. Επίσης αφαιρούσαν οχήματα στην περιοχή του
προαστιακού σταθμού Κορωπίου.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις
για τις ζώνες Υμηττού
Έκλεισαν την Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου
Την περασμένη Τρίτη 1η Ιουνίου, με πρωτοβουλία
συλλόγων της περιοχής, που βλάπτονται από τις ζώνες Υμηττού, αφού τα σπίτια τους μπαίνουν μέσα
στις ζώνες πρασίνου, με αποτέλεσμα να μη μπορούν
να μπουν σε σχέδιο πόλης, έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την Λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου από τη
Σχολή Ευελπίδων μέχρι το φανάρι για Κίτσι.
Οπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό
χάος, γιατί η λεωφόρος είναι ιδιαίτερα σημαντική
αρτηρία για το αεροδρόμιο.
Οι κάτοικοι από τις περιοχές Κίτσι, Σκάρπιζας, Αγίας
Μαρίνας και Βάρης, με πανώ έκλεισαν το δρόμο φωνάζοντας “κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας”.
Η πρόεδρος του συλλόγου Κιτσίου και δημοτική
σύμβουλος Κρωπίας Ελένη Ταξίδη, μίλησε στους
παρευρισκόμενους, τονίζοντας ότι αυτό είναι το ξεκίνημα μας σειράς διαμαρτυριών πριν φτάσουμε σε
τετελεσμένα γεγονότα.
“Διαμαρτυρόμαστε για την μεθόδευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη να ορίζει εκ νέου τη β’ ζώνη Υμηττού και του
αρχαιολογικού χώρου “Λάμπτραι”.

Ανθρωποι όλων των ηλικιών, στάθηκαν στη μέση του δρόμου
αποκόπτοντας την κυκλοφορία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αλλωστε έχουν πάρει απόφαση, στη συγκέντρωση
των τεσσάρων Δήμων, να “κυνηγήσουν” το θέμα διπλωματικά.
Απ’ ότι γνωρίζω μέχρι σήμερα, η Μπιρμπίλη - εξίσου
διπλωματικά - δεν τους έχει δεχτεί!!

Στο μικρόφωνο η Ελένη Ταξείδη.

Τα σπίτια που κάποτε ήταν αυθαίρετα, σήμερα είναι
νόμιμα, οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους και για άλλη μια φορά σταυρώνονται κάτω από τα παράλογα
πρόστιμα.
...Καταδικαζόμαστε όλοι σε αργό θάνατο. Τώρα μας
λένε ότι θα κατεδαφίσουν τα σπίτια μας, στο όνομα
της οικολογίας. Ποιο περιβάλλον θα ζήσει χωρίς ανθρώπους;
...Καλούμε την Υπουργό να σεβαστεί τη μνήμη και το
νόμο που πιο προοδευτικού πολεοδόμου της σύγχρονης Ελλάδας, Αντώνη Τρίτση. Ζητάμε την επαναφορά του νόμου του.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί...
Ακόμη μίλησε ο πρόεδρος της “Ανοιξης” και αυθόρμητοι πολίτες.
Κοντά στους κατοίκους βρέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι από Βούλα και Κορωπί καθώς και υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Παρευρέθηκαν ο νομαρχιακός σύμβουλος Θαν. Αυγερινός, από το Κορωπί ο αντιδήμαρχος Σεραφείμ
Κόλλιας, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δημ. Κιούσης, ο Δημ. Σύμβουλος Μ. Γρινιεζάκης. Από τη Βούλα ο τ. δήμαρχος και νυν υποψήφιος δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος και ο δημοτικός σύμβουλος και
υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

“Με τα κανάλια στη Βουλή”
Ο Δ. Κιούσης, πρότεινε, να μεταβούν στη Βουλή για
να διατρανώσουν την αντίθεσή τους.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Θαν. Αυγερινός, υποψήφιοι σε διαφορετικούς Δήμους.

Ο Σεραφείμ Κόλλιας, όπως μας είπε, βρισκόταν εκεί
ως συμπαραστάτης. Δεν συμμετείχε ο Δήμος Κρωπίας στην οργάνωση της διαμαρτυρίας, ήταν αυθόρμητη κίνηση των Συλλόγων.

Ανταλλαγή απόψεων. Αριστερά ο Α. Αποστολάτος, στη μέση ο Δ.
Κιούσης και δεξιά ο Σερ. Κόλλιας.

“Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής”

Κατάληψη του
Κάμπινγκ Βούλας
Ο δημοτικός συνδυασμός Βούλας με τίτλο
“Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής” και επικεφαλής τον Ανδρέα Κάσδαγλη (πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας), οργανώνει κατάληψη του χώρου του κάμπινγκ, (δίπλα από την Α’
πλαζ Βούλας), την Κυριακή 13 Ιουνίου στις 11
το πρωί, με στόχο την επιστροφή του στο λαό.
Μετά από 25 χρόνια κρατικής απαξίωσης, η
αδιαφορία είναι συνενοχή!, τονίζει στο δελτίο
τύπου που μας απέστειλε.
Με σύνθημα: “θα είμαστε όλοι εκεί”, ο Ανδρέας Κάσδαγλης, καλεί σε προσκλητήριο.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944428656
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Ημέρες δημιουργίας
& Πολιτισμού στη Βούλα
Άλλη μια χρονιά τα σχολεία της Βούλας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια) κλείνουν τη σχολική χρονιά με εκδηλώσεις πολιτισμού μαζί με τα
τμήματα της Πνευματικής Εστίας του Δήμου Βούλας (ΠΕΒ).
Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το περασμένο
Σάββατο 22 Μαϊου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.
Ετσι ακολουθούν:
Το Σάββατο 5/6 ανοίγει η 11η έκθεση ζωγραφικής
και κεραμικής από το καλλιτεχνικό εργαστήρι της
ΠΕΒ και κλείνει την Κυριακή 13/6, στην αίθουσα
της ΠΕΒ καθημερινά 7-9μ.μ. και το Σαββατοκύριακο και το πρωί.
Κυριακή 6/6 το 1ο Δημοτικό με θέμα «Στην πριγκηπέσα Σμύρνη αιώνια είναι η Ανοιξη», ξετυλίγει το
κουβάρι της μνήμης… στην «Ιωνία», (δίπλα από το
Δημαρχείο), ώρα 8.μ.μ.
Δευτέρα 7/6 το 3ο Δημοτικό παρουσιάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην «Ιωνία», ώρα 8.30μ.μ.
Παρασκευή 11/6 το 3ο Νηπιαγωγείο πάει να συναντήσει τη χελώνα γιατί «Μια καρέτα στ’ ακρογιάλι» είναι το θέμα τους και φοβούνται: θα γυρίσει;
Την ίδια ημέρα ανοίγει η έκθεση αργυροχρυσοχοϊας και βιτρώ στην ΠΕΒ 8.30μ.μ., η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 20/6.
Κυριακή 20/6, το 2ο Γυμνάσιο παρουσιάζει το «Το
σκλαβί», λαϊκό παραμύθι της Σμύρνης, στο θέατρο
Βέμπο, ώρα 9μ.μ.
Παρασκευή 25/6 το 2ο Γυμνάσιο έχει «Αφιέρωμα
στο Ρεμπέτικο» στο θέατρο Βέμπο, ώρα 9μμ.

Πολιτιστικές και εκδηλώσεις περιβάλλοντος
στην Παλλήνη
Τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων για το περιβάλλον και τον πολιτισμό βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο
Παλλήνης. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Ιουνίου με δεντροφύτευση στο πανόραμα, Λούνα παρκ Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μουσική και ροκ συναυλία.
― Το Σάββατο 5/6 έχει εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ παράλληλα το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο θα ξεναγήσει τους μικρούς επισκέπτες στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη γνώση και την περιπέτεια, από τις 10.30 μέχρι τις
1.30 το πρωί.
― Ποδηλατοδρομία (ώρα 10.00). Τα παιδιά μεταφέρουν στην πόλη το
μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αφετηρία το νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο στην οδό Εντισον.
― Κιβωτός Πλανήτης Γη. Με σύνθημα: Μάθε, Δράσε, Σώσε τα παιδιά θα
παίξουν με γιγάντιους πιγκουίνους, λιοντάρια και γιγάντιες πεταλούδες! Πάλι στην πλατεία Ελευθερίας από τις 10.30 το πρωί.
― Φουσκωτά παιχνίδια θα έχουν στηθεί για δυναμική απόκρουση... και
ταχύτητα στο ...σουτ.
― Εκθεση Τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά θα εξελιχθεί από το Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών.
Τις εκδηλώσεις οργανώνουν ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου, το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο και το
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής.
Το ίδιο βράδυ στις 8 θα γίνει παρουσιάση μοντέρνων χορών από το πολιτιστικό κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 [Αποθήκη]
19, 20 & 21 Ιουνίου

Τα λόγια της Καασσάνδρας
από την «Φιλιατρό»
ένα απόσπασμα από τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου
Ο αρχετυπικός διάλογος μεταξύ της Κασσάνδρας και του Χορού στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου είναι το υλικό πάνω στο
οποίο ο σκηνοθέτης Βίκος Ναχμίας χτίζει την παράσταση Κασσάνδρα εντός. Αναζητώντας νέους τρόπους προσέγγισης της
αρχαίας τραγωδίας, ερμηνεύει το απόσπασμα αυτό σαν ένα
εσωτερικό διάλογο μεταξύ της φωνής της σύνεσης και της φωνής του καθαρού πνεύματος. Αν και μικρός σε έκταση ο διάλογος αυτός έχει να διηγηθεί πολλά.
Η Κασσάνδρα, ένα πρόσωπο-λάφυρο πολέμου, βασανίζεται
από τη μαντική της ικανότητα καθώς προφητεύει τη δυστυχία
του οίκου των Ατρειδών και τον θάνατο του Αγαμέμνονα αλλά
και τον δικό της...

Δευτέρα 28/6 έως Κυριακή 4/7 θα εκτεθούν έργα
της ζωγράφου Κορίννας με θέμα «Υπάρχει ακόμα
ελπίδα», στην «Ιωνία» 7-9μ.μ.

Σεμινάριο Κηπουρικής

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας
Τετάρτη 30 Ιουλίου το θεατρικό εργαστήρι θα κλείσει
με θεατρική παράσταση και το σημειολογικό τίτλο του
έργου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» των Αλ. Σακελλάριου & Χρ. Γιαννακόπουλου, στην “Ιωνία”, ώρα 8μ.μ.

Σπάνιοι δίσκοι βινυλίου 33 στροφών

120 δίσκοι 1000€
Τηλέφωνο 6937583101

Η Ελληνική αντιρευματολογική Εταιρεία, οργανώνει σεμινάριο κηπουρικής για ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και όχι μόνο.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιουνίου
στον υπαίθριο χώρο του Γενικού Σ. Νοσοκομείου Αθηνών
401 (Μετρό Κατεχάκη) από 11 το πρωί.
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους (απαραίτητα)
μέχρι τις 9 Ιουνίου επικοινωνώντας καθημερινά στο
2108237.302 (10-16).
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Στην Κερατέα
Α’ Μαθητική συναυλία
του Δημοτικού Ωδείου
«Δημήτρη Νικολάου»
Την Κυριακή 6 Ιουνίου, ώρα 7.30 μ.μ στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Κερατέας θα πραγματοποιηθεί η
Α’ Μαθητική συναυλία του Δημοτικού της Ωδείου
«Δημήτρη Νικολάου».
Το Δημοτικό Ωδείο Κερατέας ξεκίνησε για πρώτη
φορά το Φθινόπωρο του 2009, έχει στο ενεργητικό
του 50 και πλέον παιδιά και είναι αφιερωμένο στον
μεγάλο μουσικό, διεθνούς ακτινοβολίας, Κερατιώτη
Δημήτρη Νικολάου. Στεγάζεται σε πρώτη φάση στο
μοναδικό νεοκλασικό δημοτικό κτίριο της πόλης.
Καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου είναι ο Θέμης
Μακαντάσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

με την

«ΙΠΠΗΣ» στην Επίδαυρο με
την Πνευματική Εστία Βούλας
Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει κρουαζιέρα στην Επίδαυρο, το Σάββατο 3 Ιουλίου,
για την παράσταση «ΙΠΠΗΣ» του Αριστοφάνη
από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαϊδη, με τον Παύλο Χαϊκάλη στον
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Δηλώσεις τηλέφωνα: 2108952241
και 210 8958327.

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη
Οι φωτιές του Αη-Γιάννη θα γίνουν στις 23 Ιουνίου με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο “Κάτω Βούλας”,
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, όπως πάντα.

ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΛΙΟΥ - 9 Ιουνίου
Βραδιά γέλιου στο Art Gallery Cafe σε συνεργασία με τον ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΕΛΙΟΥ, όπου θα ακουστούν ποιήματα του Σταύρου Κ. Γαλανάκη από το βιβλίο του “Γελοία γραφή”.
Απαραίτητη η αποστολή κειμένου των ανεκδότων!

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 IOYNΙΟΥ FIDE KOKSAL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Ο. Ζafeiropoulos, βιολί - A. Apergis, guitar – Υ. Mastrodimitris bouzouki - G. Papagiannoulis, percussion Fide Koksal, voice
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1– ENCARDIA
Ξεπερνώντας όπως πάντα τα όρια της γιορτής και των εκπλήξεων, οι encardia, μας καλούν σε μια μοναδική βραδιά, μια
μουσικοθεραπευτική παρέμβαση για τον χρόνο που περνάμε
και για τα χρόνια που έρχονται…Ασυγκράτητοι μουσικοί και
αεικίνητες χορεύτριες τραγουδούν, χορεύουν και ανασυνθέτουν μοναδικά μουσικές και τραγούδια απο την ελληνόφωνη
παράδοση της Κάτω Ιταλίας. Με κιθάρες, ντέφια, ακκορντεόν,
φυσαρμόνικες, καστανιέτες, μαντολίνα και νταούλια, με τραγούδια, χορούς και θρύλους του ιταλικού Νότου, οι encardia
υπόσχονται μία εκρηκτική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, συγκίνηση και ψυχή..

TΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ Εθνομουσικολόγος απαράδεκτων –
Εthnic jazz - Α. Απεργης – Μ. Μαυροειδη
ΠΕΜΠΤΗ 10 IOYNΙΟΥ VOYAGE JAZZ TRIO
Ένα ταξίδι σε Jazz groove με standards, pop, latin και rock.
Π. Τζανετάκη, φωνή - Α. Ορφανός, πιάνο - Μ. Λούτας κοντραμπάσο - Α.
Χρηστίδης ντραμς.

Επίσης την Πέμπτη 10/6, ανοίγει η Ομαδική έκθεση ζωγραφικής της art gallery café.
Συμμετέχουν: Κορίννα Κωσταινα, Μιχ. Κόκκινος,
Σούλ Ξένου-Κοκολέτσου, Γ. Ταξέρης, Π. Τσακίρη,
Κατ. Κονταρίνη, Ασπ. Ζωναρά, Ντίνα Θεωδοροπούλου, Ειρ. Δεναξά, Τόνια Αβδελοπούλου, Αν.
Goylevatyi, Janet Kapuya, El. Zara, Νικ. Σταθόπουλος, Αν. Κοκκαλιάρης, Μαριλ. Αλιγιζάκη, Ρ. Ρεντζάς, Γρηγ. Σεμερετάκης, Στρατής Αθηναίος, Ρόζα Βεζυρτζή, Ελ. Κοζοκάρου, Αλ. Τράμπ, Παν.
Μπάκας, Μαρ. Ματάλα, Μαρ. Σκουλά, Στ. Βατανίδης. Ανδρομ. Παπαπέτρου, Φαίη Μαντζαρη, Στ. Νίνου-Καραπαύλου, Αντον. Μαλμο, Κυβ. Μουσούρη.

www.artgallerycafe.gr/program.asp
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

Εγκαίνια Έκθεσης
Ζωγραφικής
Η Ζωγράφος Βίκυ Ζαγούρη, διοργανώνει τα εγκαίνια
για την αναδρομική της Έκθεση ζωγραφικής,
την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 21:00,
στην αίθουσα Πνευμτικής Εστίας του Δήμου Βούλας
(Αγ. Ιωάννου3, πάρκο Εθ. Αντίστασης).
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου.
Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00 και 19:00 - 22:00

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Εικαστικά δρώμενα στο
Φεστιβάλ Αθηνών
Σε μία από τις αποθήκες της Πειραιώς 260 δόθηκε σήμερα η συνέντευξη τύπου για τα εξαιρετικά εικαστικά δρώμενα του Φεστιβάλ Αθηνών. Ο κ. Λούκος με ριχτό πουκαμισάκι (μου αρέσει ιδιαιτέρως που δεν φοράει γραβάτες,
κοστούμια, κ.τ.λ.) μας υποδέχτηκε γελαστός και μας παρουσίασε τους επίτιμους καλεσμένους του πάνελ. Δε νοούνται παραστατικές τέχνες δίχως εικαστικές. Την παρουσίαση ξεκίνησε ο συλλέκτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος, κάτοχος του τεραστίου έργου του Christoph
Buchel.
Ο συλλέκτης επαίνεσε τον Πρόεδρο του Φεστιβάλ διότι
καταφέρνει επί σειρά ετών να δίνει ζωή στο βιομηχανικό
νεκροταφείο της Πειραιώς 260, δίχως συμβιβασμό στην
ποιότητα, δίχως μαζικότητα.
«Δεν πιστεύω στην τέχνη για την τέχνη. Η αληθινή τέχνη
δεν είναι ερμητικά κλεισμένη στον εαυτό της». Με αυτά
τα λόγια ξεκίνησε να μας παρουσιάζει τον ταλαντούχο εικαστικό.
Ο Ελβετός καλλιτέχνης γνωστός για τις μεγάλες εγκαταστάσεις του, παρουσιάζει ένα έργο αιχμηρό, βίαιο με
χαώδεις πληγές. Αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη Βαβέλ,
έναν Αρμαγεδδώνα που έχει ήδη επέλθει, ένα έργο δίχως φως, με αίσθηση ματαιότητας έναντι στο επερχόμενο κακό, στον εφιάλτη.
«Αποσυνδεδεμένος», ο τίτλος του έργου και οι θεατές
της έκθεσης θα εισέρχονται ανά πέντε μέσα στην εγκατάσταση. Η είσοδος γίνεται από μια τούρκικη τουαλέτα
και υπάρχει ανάβαση... είναι απαίτηση του καλλιτέχνη.
Καλό θα ήταν να φοράτε άνετα παπούτσια.
Ο καλλιτέχνης εξερευνά την ασταθή σχέση μεταξύ
ασφάλειας και εγκλεισμού, τοποθετώντας το κοινό στους
αντιφατικούς ρόλους του θύματος και του ηδονοβλεψία.
Ο συλλέκτης της έκθεσης που τη φυλάσσει σε προσωπικό του χώρο μέσα σε κοντέινερς μάς ανέφερε ότι αγοράζει ό,τι τον επηρεάζει έντονα. «Περιοδεύουμε» στο έργο
αυτό σαν να βρισκόμαστε στην κόλαση· μια κόλαση σιωπής και απουσίας, ακατοίκητη και στοιχειωμένη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αξίζει να την συνδυάσετε με την απέναντι αποθήκη, στον ίδιο χώρο όπου
φιλοξενεί την βίντεο-εγκατάσταση του Νοτιοαφρικανού
καλλιτέχνη Ουίλλιαμ Κέντριτζ. Είναι ευτύχημα η παρουσίαση αυτής της έκθεσης που συνδυάζει την αφήγηση, με
ηχητικές εγκαταστάσεις και 8 προβολές.
Ο τίτλος της έκθεσης «I am not me, the horse is not mine»
βασίζεται στο σατιρικό διήγημα «Η μύτη» του Ρώσου συγγραφέα Νικολάι Γκόγκολ.
Η ιστορικός τέχνης κ. Ζαχαροπούλου μας ανέφερε ότι η
έκθεση αντανακλά το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για την
ακμή και την πτώση του ρωσικού μοντερνισμού και αποτέλεσε πρόπλασμα για την παραγωγή της ομώνυμης όπερας του Σοστακόβιτς.
Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης φιλοξένησε στα τέλη Φεβρουαρίου την αναδρομική έκθεση με
animation, σχέδια και σκηνικά από όπερες του Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης 19.00-23.00. Μέχρι τις 15
Ιουνίου η εγκατάσταση θα είναι ανοικτή μέχρι τις εννιά.

Γιορτή Εθελοντισμού
Σάββατο 5 Ιουνίου
60 εθελοντικοί οργανισμοί με τους εκατοντάδες εθελοντές
το Σάββατο 5 Ιουνίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 10.00 μ.μ.,
εκτίθενται στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου στο Θησείο.
Η Γιορτή Εθελοντισμού είναι ανοιχτή προς όλους!
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Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Προ ημερησίας, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του νομαρχιακού
συμβούλου Ιπποκράτη Κοκκινόπουλου,
πήρε ψήφισμα καταδίκης της πειρατικής
ενέργειας του Ισραήλ, χτυπώντας άοπλους πολίτες, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη.
Το ψήφισμα ελήφθη κατά πλειοψηφία και
δημοσιεύεται.

Ο Παρακηφίσιος αγωγός συνδέεται
εξυπηρετώντας 7 Δήμους
Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής,
ενημέρωσε στο Συμβούλιο, ότι ο
παρακηφίσιος αγωγός μπορεί να
λειτουργήσει μετά από παρέμβαση της ΕΥΔΑΠ, εξυπηρετώντας
έτσι επτά Δήμους και Κοινότητες,
λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα

ρειάρχη, ο οποίος τους ενημέρωσε, ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη δέκα χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Να σπάσει το “απόστημα”
Η Χριστιάνα Φράγκου επιμένει και
επανέρχεται και ορθώς. Γιατί ένα
θέμα πρέπει να παρακολουθείται

από τις παράνομες νέες άδειες
που εξέδωσε η Επιτροπή, έδωσε
σε όλους τους πωλητές τη μπλε
άδεια, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά», επεσήμανε.
Σ.Σ. Βρισκόμαστε κι εμείς σε αναμονή, για την εξέλιξη αυτής της
υπόθεσης, γιατί τα «αποστήματα»
πρέπει να σπάνε και όχι να «τρέφονται».

Το ψήφισμα

Είχαμε χιονοπτώσεις;;
“Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής καταγγέλλει την άγρια δολοφονική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στα διεθνή
ύδατα εναντίον της νηοπομπής αλληλεγγύης
προς τον λαό της Παλαιστίνης με αποτέλεσμα να υπάρχουν δεκαοκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα
πληροφορίες.
Πρόκειται για ένα ακόμη έγκλημα εναντίον
του λαού της Παλαιστίνης, που αγωνίζεται
για το δικαίωμα να έχει πατρίδα.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής καταδικάζει την παράνομη και απάνθρωπη αυτή επέμβαση και εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις μεθόδους αυτές που αποτελούν στίγμα για την ανθρωπότητα.”

Ερώτηση κατέθεσε ο νομαρχιακός
σύμβουλος Θαν. Μπαλής, σχετικά με
τα κονδύλια που διατέθηκαν φέτος
για εκχιονισμούς από τη Νομαρχία.
Το θέμα θα συζητηθεί προσεχώς στο
Νομαρχιακό Συμβούλιο.

ρύπανσης του περιβάλλοντος και
του υδροφόρου ορίζοντα.
Όπως είπε ο Νομάρχης, η ΕΥΔΑΠ
ανακοίνωσε ότι παράλληλα ετοιμάζει νέο δίκτυο.
Ο Θ. Μπαλής υπενθύμισε στο σώμα, ότι η παράταξή του από τις αρχές του 2010 με επιστολή τους
στην ΕΥΔΑΠ ρωτούσαν αν ο παρακηφίσιος αντέχει τη σύνδεση
των 7 Δήμων. Μέχρι σήμερα δεν
πήραν ποτέ απάντηση.
Απευθύνθηκαν έτσι στον Περιφε-

στην εξέλιξή του και αυτός είναι
εν κατακλείδι ο ρόλος ενός συμβούλου.
Βέβαια, όπως δείχνουν τα πράγματα, το θέμα Λαϊκή αγορά, δεν
είναι καθόλου εύκολο και απλό.
Επανήλθε λοιπόν στην αναθεώρηση των αδειών του 2007, τις οποίες χαρακτήρισε φιάσκο. «Εκτός

Εργα οδοποιϊας σε
Γαργητό και Μπαλάνα

Δίκτυο αποχέτευσης
ομβρίων στην Ανθούσα

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα, την
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο
Γέρακα για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων στις Πολεοδομικές γειτονιές Σταυρός –
Γαργηττός Ι, κέντρο και Μπαλάνα του Δήμου Γέρακα.

Εγκρίθηκε ομόφωνα, από το Ν.Σ., η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Κοινότητα Ανθούσας για την
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
Η οικοδομική ανάπτυξη στην Κοινότητα Ανθούσας έχει
δημιουργήσει οδηγήσει τις υπάρχουσες αντιπλημμυρικές υποδομές σε οριακό σημείο με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Παράλληλα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς του Αύγουστο 2009 τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν σημαντικά.
Με την Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή
αγωγού ομβρίων επί της οδού Μεσσήνης θα ενισχυθεί η
αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανθούσας και θα διασφαλιστεί η ζωή και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και των
ιδιοκτησιών.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.011.722,68 € και θα
καλυφθεί κατά 80% από ιδίους πόρους της Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής με το ποσό ων 809.378 € και κατά
20% από την Κοινότητα Ανθούσας με το ποσό των
202.344,55 € και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής
είναι 6 μήνες.

Γρηγ. Δ. Ρώντας

Γ.Κ. : «Γροθιά στο κατεστημένο»!!!
Έβαλες πολύ νερό στο κρασί σου ...«πατριώτη», για να
γίνεις αποδεκτός από το «σύστημα». Μέχρι που το
κρασί χάθηκε μεσ’ στο νερό.
Μ’ άλλα λόγια, λύσσαξες να γίνεις αποδεκτός από το
σύστημα. Εκείνο ντε, το «κατεστημένο», που του έριχνες γροθιά ...από την αφίσα σου.
Μπράβο ρε Γιώργαρε, επιτέλους τα κατάφερες!
Το σύστημα σε αποδέχθηκε, σε μάσησε, σε μυρήκασε
και σε χώνεψε.
Οσονούπω θα σε αποβάλει μεταλλαγμένο σ’ εκείνες
τις γνωστές δύσοσμες, μαύρες μπίλιες. Μικρές, ολοστρόγγυλες και προπαντός ...«μαστορικές».

Με την Προγραμματική Σύμβαση προβλέπεται να
κατασκευαστεί ένα σύγχρονο αντιπλημμυρικό έργο ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.200.000 € και
θα καλυφθεί κατά 60% από ιδίους πόρους της Νομαρχίας με το ποσό ων 720.000€ και κατά 40%
από τον Δήμο Γέρακα με το ποσό των 480.000€ και
ο χρόνος εκτέλεσης του έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής είναι 6
μήνες.
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Θα λειτουργήσουν οι Κατασκηνώσεις
με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Κόσμος πολύς στον προαυλιο χώρο της Νομαρχίας την περασμένη
εβδομάδα, την ώρα της συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Με μια πιο προσεκτική ματιά, έβλεπες ότι ήταν γονείς και παιδιά με
αναπηρία.
Ο λόγος της παρουσίας τους εκεί, ήταν η πληροφορία ότι η Νο-

μαρχία δεν θα λειτουργήσει φέτος τις κατασκηνώσεις των ΑμΕΑ.
Μπορεί να φανταστεί κανείς, τι σημαίνει για έναν νέο ή ένα παιδί
15 ημέρες, στην εξοχή. Και τι επίσης σημαίνει για έναν γονιό που
σηκώνει όλο το χρόνο ένα “σταυρό” να μπορέσει να αναπνεύσει
για 15 ημέρες!

Προ ημερησίας με επιστολή
της παράταξης “Δυναμική
Πορεία Αλλαγής” του Θαν.
Μπαλή και εισηγητή τον Δημοσθένη Μπαρούτα, αλλά και
της επικεφαλής του συνδυασμού “Συνασπισμός Πολιτών
Ανατ. Αττικής” Ιωάννας Στεργίου, συζητήθηκε το θέμα, για
το οποίο υπήρξαν αντεγκλίσεις, όσον αφορά προηγούμενη απόφαση (12/4/10) που το
προεδρείο, έφερε ότι έχει ληφθεί από το Ν.Σ., ενώ σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν τη
γνώριζαν καν και άλλοι μιλούσαν για απλή συζήτηση.
Οπως ειπε η Ι. Στεργίου, η

• ενίσχυση των κατασκηνώσεων με εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ
Αν. Λαγόπουλος εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την
απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου όσο και για την
συνεχή προσπάθεια της Νομαρχίας για την αναβάθμιση
των κατασκηνώσεων.
Αννα Μπουζιάνη

Γονείς και παιδιά στον προαύλιο χώρο της Νομαρχίας, σε σιωπηλή διαμαρτυρία.

απόφαση της 12/4/10 ήταν
τροποποίηση του Προϋπολογισμού και εκείνο που συζήτησαν ήταν να στείλουν διαμαρτυρία στο αρμόδιο Υπουργείο
για τις ελλείψεις κονδυλίων
και όχι να σταματήσουν τις κατασκηνώσεις.
Εντονος ήταν στο λόγο του ο
Δημ. Μπαρούτας, γιατί είναι

πολύ κοντά σ’ αυτά τα παιδιά,
ως εκπαιδευτικός στην ειδική
εκπαίδευση επί 20 χρόνια.
“Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα στη
συνεδρίαση της 12/4/10. Είναι
απόφαση του Νομάρχη, αποκλειστικά δική του, να σταματήσει τις κατασκηνώσεις. Κακώς κατηγορείται το Ν.Σ.”, τόνισε και συνέχισε: “Αν πράγματι η Νομαρχία δηλώνει αδυναμία να λειτουργήσει τις κατασκηνώσεις, έπρεπε να το
πει από το Φεβρουάριο και το
Μάρτιο. Δεν έχετε καταλάβει
για τι πράγμα μιλάμε. Τι όαση
είναι αυτές οι 15 ημέρες γι’
αυτά τα παιδιά”. κατέληξε.
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής εξήγησε ότι “εμείς δεν λέμε να μη
λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις. Εμείς λέμε να τις λειτουργήσει το Υπουργείο. Ελήφθησαν εμβολίμως δύο αποφάσεις στις 12/4 προ ημερησίας με δική μου εισήγηση. Η
διάθεση κονδυλίων και τα κα-

τασκηνωτικά προγράμματα”,
εξήγησε.
Ανέλυσε την προσπάθεια της
Νομαρχίας από το 2003, να
αναβαθμίσει και να βελτιώσει
ποιοτικά τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, η οποία όμως
δεν βρήκε ανταπόκριση από
το Υπουργείο.
Ιδιαίτερα μίλησε για την άρνηση του Υπουργείου να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση για την μακροχρόνια παραχώρηση των χώρων των κατασκηνώσεων ώστε να γίνεται
έγκαιρα η συντήρησή τους.
― για τη μη προσαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των κατασκηνώσεων, που ενώ αναθέτει την λειτουργία στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν προβλέπει
την συμμετοχή της στην διοίκησή τους.
Καταλήγοντας ο Νομάρχης
αναφέρθηκε στα συμφωνηθέ-

ντα, κατά την σύσκεψη που
έγινε με την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον
Περιφερειάρχη Αττικής Ηλ.
Λιακόπουλο και το Γενικό
Γραμματέα Πρόνοιας Γ. Κατριβάνο, όπου συμφωνήθηκαν να
πληρωθούν οι προμηθευτές
και το προσωπικό της περυσινής περιόδου και να υπογραφεί ΚΥΑ για φέτος.
Συγκεκριμένα αποφάσισαν:
• άμεση εκταμίευση των αναγκαίων πιστώσεων για εξόφληση των προμηθευτών και
συντηρητών των κατασκηνώσεων του έτους 2009 εντός
του τρέχοντος μηνός Ιουνίου.
• έγκριση του νέου κατασκηνωτικού προγράμματος για το
2010 που θα συνοδεύεται από
τις αντίστοιχες πιστώσεις για
την πληρωμή του προσωπικού,
των προμηθευτών και των συντηρητών εντός του τρέχοντος έτους.

Αισθάνομαι περισσότερο την αγωνία
των γονιών, όντας άτομο με κινητικά
προβλήματα. Με την απόφαση αυτή
λύνεται το πρόβλημα.

Νίκος Πέππας

Ολη η χώρα ένα Κωσταλέξι, έχω επισκεφθεί 150 χώρες και δεν έχω δει
τέτοιο χάλι, πουθενά, όπως στην Ελλάδα. Ντρέπομαι...

Δημ. Κωνσταντινίδης

ΕΒΔΟΜΗ
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Η επιστολή Τρ. Γιατίλη

Αιέν αριστεύειν και υπείροχον
Μεγάλη ικανοποίηση για τον μαθητή είναι ο έπαινος του δασκάλου του. Όταν αυτός ο έπαινος έρχεται μετά από κάποιες δεκαετίες από τον γυμνασιακό του καθηγητή τον διαποτίζει επιπλέον
με απερίγραπτη συγκίνηση.
Φαντάζεστε την έκπληξη και τη χαρά που αισθάνθηκα όταν έλαβα την παρακάτω επιστολή
των παλαιών καλών και αγαπητών μου καθηγητών Τριαντάφυλλου Γιατίλη και της αειθαλούς
Ανθής Γιατίλη. Τους ευχαριστώ απ’ τα βάθη της
καρδιάς μου και τους εύχομαι μακροβιότητα,
υγεία και διαρκή ενεργό παρουσία.
Εκφράζω ακόμη την ικανοποίησή μου για τους
επαίνους τους προς τους άοκνους και δραστήριους συνεργάτες που με περιστοιχίζουν. Μοιραστείτε μαζί μου τα καλά του και ανιδιοτελή λόγια:

Αγαπητέ Κώστα,
Ίσως να σε αιφνιδιάζω με την παρουσία μου και
με τις εγκάρδιες ευχές μου για την ονομαστική
σου εορτή, ευχές υγείας και οικογενειακής σου
χαράς, συγχρόνως όμως και να σε συγχαρώ,
τον άριστο γυμνασιακό μου κάποτε μαθητή και
σημερινό άξιο δημοσιογράφο και «ιδρυτή» της
καθ’ όλα ενημερωτικής εβδομαδιαίας τοπικής
εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ», με «εκδότη» την δραστήρια στο δημοσιογραφικό λειτούργημα αγαπητή και εκλεκτή σύζυγό σου κ. Άννα. Συγχαρητήρια θερμά και από την τότε καθηγήτριά
σου κ. Ανθή.
Δεν παραλείπω δε και την επιτυχή πάντα συμπαράσταση των τακτικών συνεργατών σου,
όπως του αγαπητού ιατρού, ιστορικού και λογοτέχνου, κ. Ιωάννη Κορναράκη, του κ. Γρηγόρη Ρώντα, της αγαπητής φίλης νομικού κ. Γεωργίας Γρηγοροπούλου και της αναδυόμενης
νέας δημοσιογράφου, χαρισματικής κορούλας

Λατίνοι: Βιργίλιος
Publius Vergilius Maro
Ο Βιργίλιος ή Βεργίλιος θεωρείται από
τους μεγάλους εκπροσώπους της Λατινικής Λογοτεχνίας.
Γεννήθηκε το 70 π.Χ. σ’ ένα χωριό στις
Άνδεις κοντά στη Μάντουα. Λέγεται ότι
είχε αρχίσει να γράφει προ των εμφυλίων πολέμων.
Οι τελικές εμφύλιες αναμετρήσεις, μεταξύ Οκταβιανού και Αντωνίου, είχαν
σαν συνέπεια την αποστράτευση μεγάλων στρατιών και την ανάγκη αποκατάστασης των βετεράνων, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας έπρεπε να διαβιούν κοντά στη Ρώμη για να είναι ετοιμοπόλεμοι.
Στην προσπάθεια να αποκαταστήσει αυτούς τους παλαίμαχους, ο Οκταβιανός,
δήμευσε ιδιωτικές κτηματικές περιουσίες
μαζί και το μοναδικό κτήμα του Βιργιλίου, που βρισκόταν στην Κρεμόνα.
Στο έργο του “Εκλογές”, γράφει τον πόνο του και την περιπέτεια της κατάσχεσης και συνεχίζει στο έργο με “Βουκολικά”, δηλαδή ποιήματα λυρικά που κυριαρχούν φύση και
βοσκότοποι, -έργο
εμπνευσμένο από τα “Ειδύλια” του Θεοκρίτου. Με τις “Εκλογές” στερεώνεται η
φήμη του και προσελκύεται η προσοχή
και το ενδιαφέρον του Μαικήνα, ο οποίος
τον παίρνει στον λογοτεχνικό του κύκλο.
Ο Μαικήνας, που ήταν μια δεσπόζουσα
φυσιογνωμία στα πράγματα της εποχής,
ήταν κοντά στον Οκταβιανό· ανεπίσημα
δε, κρατούσε μια θέση σαν υπουργού
προπαγάνδας και κάτι σαν κόλακα του

αυτοκράτορα. Από τη θέση αυτή προστάτευε όσους ήθελε και έδινε τη δική
του γραμμή στη λογοτεχνία.
Με προστάτη τον Μαικήνα, ο Βιργίλιος
βρέθηκε και αυτός κοντά στην εύνοια
του Οκταβιανού και δεν άργησε να γίνει
ένας από τους πιο διακεκριμένους συγγραφείς και μάλιστα αποζημιώνεται με
ένα κτήμα στην Καμπανία.
Κατά προτροπή του Μαικήνα, γράφει τα
“Γεωργικά”, ποιήματα, προπαγανδιστικά
θα έλεγα, και στρατευμένα στην υπηρεσία της κυβέρνησης.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, γράφει το κορυφαίο του επικό ποίημα, την
“Αινειάδα”. Πρώτα το σχεδιάζει και το αρχίζει σε πεζό, προοδευτικά το μετατρέπει σε στίχους και ανάλογα κινείται με
την έμπνευση της στιγμής.
Στο εν λόγω “Έπος” ο Αινείας, για 6 χρόνια περιπλανάται και ταλαιπωρείται για
ένα περιπετειώδη γυρισμό στην Ιταλία
που ξεκινά από την Άλωση της Τροίας. Οι
στίχοι είναι μισοτελειωμένοι στο στήσιμο· πολλές φορές δε και στα νοήματά
τους, και δείχνουν πως δεν πρόλαβε να
τους διορθώσει. ΄Ισως αυτό είχε σκοπό
να το κάνει, μετά από ένα προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ασία και Ελλάδα
που κράτησε τρία χρόνια. Όμως, όταν
βρισκόταν στα Μέγαρα αρρώστησε βαριά
και καθ΄οδόν στο Μπρίντεζι, επιστρέφοντας στην Ρώμη, πέθανε. Ετάφη στο
Μπρίντεζι όπου υπάρχει και σχετικό επι-

σου δίδος Ηλέκτρας Βενετσάνου.
Πέραν όμως από τους εκλεκτούς συνεργάτες
σου, στυλοβάτης της «ΕΒΔΟΜΗΣ» είσαι συ
αγαπητέ κ. Κώστα, διότι άγρυπνα παρακολουθείς τα πάντα και με την οξύνοια που σε διακρίνει, γράφεις τα «κύρια άρθρα σου» όπου
θαρραλέα, ελεύθερα, εύστοχα, αμερόληπτα και
αντικειμενικά κρίνεις, χαρακτηρίζεις και περιγράφεις με σαφήνεια τα πρωτοφανή και φλέγοντα προβλήματα της καθημερινής ιδιόμορφης κοινωνικής μας ζωής.
Δεν υπερβάλω αγαπητέ κ. Κώστα Βενετσάνε
και επειδή αισθάνομαι υπερήφανος για το άξιο
και άριστο της συγγραφικής σου δραστηριότητας, κλείνω με μια θερμή Ομηρική ευχή:
«αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» πάντα να αριστεύεις και να είσαι ανώτερος των άλλων».
Με αγάπη

τύμβιο.
Μάλιστα λέγεται, ότι προτού πεθάνει είχε ζητήσει ο ίδιος με διαθήκη του, να καούν τα έργα του, γιατί δεν τα είχε βρει
αξιόλογα.
Η παράκλησή του όμως δεν εισακούστηκε και η “Αινειάδα”, μετά τον θάνατό
του, με την παρέμβαση του Οκταβιανού,
ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Εκεί στην “Αινειάδα”, μας μιλά για την
Τρωϊκή γενιά των Αινειάδων, όπου και
μιμείται τον Έλληνα Όμηρο. Στην Αινειάδα όμως έπρεπε να τονίζεται, πως ηγεμόνας εκλεκτός ήταν ο Αύγουστος, ο
ταυτισμένος με το κλέος του Αινεία. Ο
Αύγουστος
κάτω από
τη
σοφή
καθοδήγηση
του
οποίου το
ρωμαϊκό
ιδεώδες γινόταν διαχρονικό.
Στην ασύνδετη γεωγραφικά
πορεία της
επιστροφής του, ο Αινείας, φτάνει στην
Καρχηδόνα. Συναντά εκεί τη βασίλισσα
Διδώ, η οποία με την παρέμβαση της
Αφροδίτης απαιτεί έρωτα και γάμο. Ο Αινείας με την προτροπή του Δία, αρνείται.
Θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα.
Το κορίτσι η Διδώ, απογοητευμένη από
αγάπη αυτοκτονεί.
Εδώ προβάλλεται η αγάπη του Αινεία
προς την πατρίδα, που είναι υπέρτερη
πάσης άλλης αγάπης.

μια λαμπερή συμπληρωματική διασκευή
της κατάβασης του Οδυσσέα στον Άδη
από το Λ της Οδύσσειας.
Και σε άλλα σημεία, εμφανής είναι η
έμπνευση που αντλείται από τον ΄Ομηρο.
Από την Ιλιάδα, όπως π.χ. στη σκηνή
του 8ου βιβλίου της Αινειάδας, όπου
η Αφροδίτη καλοπιάνει τον άνδρα της
τον Ήφαιστο, να φτιάξει στον Αινεία, μια
καινούρια, θεϊκά πλουμισμένη πανοπλία.
Φανταχτερό αντίγραφο παράλληλης εικόνας βλέπομε στην Ιλιάδα του Ομήρου,
που όταν χάθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα,
ο Ήφαιστος παρακαλείται από μια θεά να
του την αντικαταστήσει με μια άλλη.
Εν συμπεράσματι η Αινειάδα μοιάζει εξωτερικά με μια “Οδύσσεια Ταξιδευτή” στην
πρώτη της φάση, που ακολουθεί στη δεύτερη με την “Ιλιάδα Κατάκτησης”.
Κεντρική ηρωϊδα η Ρώμη, ο Αινείας ο αρχέτυπος Ρωμαίος, που από ηγέτης, μεταμορφώνεται σε αφοσιωμένο υπηρέτη
των μεγάλων πεπρωμένων της Αιώνιας
Πόλης. Η θυσία της ατομικής προσωπικότητας για την αγάπη προς την πατρίδα,
που είναι και το “πιστεύω” του βίου του
Οκταβιανού, ζωντανεύει. Στη δεύτερη
φάση, του ποιητικού έργου, μέσα στη
λαίλαπα του πολέμου, στο Ίλιο, βρίσκεται
η ευκαιρία, να προβληθούν, η συγγένεια
και η καταγωγή των Ρωμαίων από το
΄Ιλιο, η στρατηγική τεχνική, ο ύστατος
αγώνας και η προσήλωση στα παραδοσιακά έθιμα και τις αρχές της ρωμαϊκής
φυλής. Στις λογοτεχνίες των περισσοτέρων ευρωπαϊκών λαών είναι εμφανής η
επίδραση του Βιργιλίου. Κάποτε μάλιστα
τον απεκάλεσαν και “Πατέρα της Δύσης”.

Στο 6ο βιβλίο δεν λείπει και η επίσκεψη
στον Κάτω Κόσμο. Ο Αινείας βρίσκει τη
Στύγα, το ποτάμι που οδηγεί στον Άδη
και εκεί βρίσκει τις ψυχές των επιφανών
Ρωμαίων του παρελθόντος, που περιμένουν την μετενσάρκωση. Με δυό λόγια

―――――――――
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γιάννης κορναράκης του μάνθου

ΕΒΔΟΜΗ

Έπεσε, ως κεραυνός εν αιθρία, η ομολογία Μαντέλη περί του χρηματισμού του. «Ναί, τα πήρα
ως προεκλογική μου χορηγία»! Πόσο ικανοί είναι όλοι τους στο να εξωρραίζουν τα άσχημα
και να εμφανίζουν εαυτόν ως αθώα περιστερά!
Άλλωστε βοηθούνται και υποστηρίζονται από
τα διαπλεκόμενα με αυτούς ιδιωτικά κανάλια
και βεβαίως από την κρατική ΕΡΤ στο να πλασάρουν αυτήν την εικόνα, του άδολου δηλ. και
ανυποψίαστου ατόμου, που, χρηματοδοτηθείς
από την SIEMENS, δεν γνώριζε ουσιατικά, ότι
διαπράττει το αδίκημα της δωροδοκίας και θεωρητικά, ποιόν μπορεί να έβλαψε; Απλά ομολογήθηκε, απλά ανακοινώθηκε, απλά εκ των πραγμάτων παραγράφηκε. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά·
παρά μόνο ίσως κάποια φορολογικά πρόστιμα,
για την τιμή των όπλων!
Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η αντίδραση Κ. Σημίτη, που ήταν ιεραρχικώς του προϊστάμενος,
αφού ο δωροδοκηθείς ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού και
είχε διατελέσει και υπουργός του. Όμως ο κ.
Σημίτης ήταν απλά ανίδεος, ανενημέρωτος,
απληροφόρητος για τα επιτεύγματα του συνεργάτη του και λίγο-πολύ «εντελώς» αθώος, αυτός, που κατά μία δήλωσή του είναι μόνον
«ένας απλός λογιστής με γυαλιά και μαύρα περιβραχιόνια». Αλλά ποιόν μπορεί να πείσει πιά!
Ολοι μας γνωρίζουμε τα έργα και τις ημέρες
του! Οπως γνωρίζουμε και όλα τα σκάνδαλα,
που τεκτονήθησαν επί των ημερών του!
Έτσι κ. Σημίτη δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Συμφωνία της Μαδρίτης, με την οποία συναινέσατε να παραχωρηθούν στην Άγκυρα δικαιώματα
συνιδιοκτησίας στην περιοχή των Ιμίων! Παρά
την ισχύουσα από το Ι994 Διεθνή Συνθήκη για
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Ο Λαός αργεί, αλλά δεν λησμονεί
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική αναλύτρια
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

το Δίκαιον της Θάλασσας, που κατοχυρώνει και
αναγνωρίζει τα απόλυτα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας, στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ
του ακατοίκητου αυτού νησιού μας! Ούτε θα ξεχάσουμε ότι το 2003 συνυπογράψατε την Συνθήκη του Δουβλίνου Ι.Ι, με την οποία καταστήσατε την Ελλάδα, χώρο αποθήκευσης παράνομων λαθρομεταναστών, αφού δεχθήκατε, έναντι μηδαμινών οικονομικών επιχορηγήσεων, να
παραμένουν, εντός του ελληνικού εδάφους και
να μην μπορούν να προωθηθούν περαιτέρω
στην Ευρώπη, αν πρώτα δεν τους χορηγήται
πολιτικό άσυλον από τις υπηρεσίες του Κράτους μας!
Αναφέρω πρώτα αυτές τις εθνικά μειοδοτικές
συνθήκες γιατί θεωρώ ότι και μόνον με αυτές
μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την φιλοπατρία και το ενδιαφέρον
για τα εθνικά μας συμφέροντα, όλων αυτών που
κόπτονται τώρα, ότι είναι αγνοί και ανιδιοτελείς
πατριώτες!
Και θά ‘θελα να συνεχίσω, έτσι για να μην τα ξεχάσουμε ποτέ, με όλα τα άσχημα, οικονομικά
παιχνίδια που παίχθηκαν εις βάρος μας και εις
βάρος των δημοσίων οικονομικών μας την επο-

χή της διακυβέρνησης Σημίτη! Εκτός από τα
γνωστά, πλέον, σκάνδαλα του Χρηματιστηρίου,
των Ολυμπιακών έργων, των υπερβολικών προμηθειών των Νοσοκομείων και της καταλήστευσης των ασφαλιστικών ταμείων (για τα οποία
τώρα, τάχα μου, κόπτονται). Υπάρχουν και πολλά άλλα, τα οποία εντέχνως από την δημοσιογραφική προπαγάνδα, έχουν παραδοθεί στην
λήθη!
― Όπως το σκάνδαλο του Κτηματολογίου, που
ενώ εισέρρευσαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια
δαπανήθησαν όλα, άγνωστο πώς και από ποιούς, χωρίς να εκτελεστεί ποτέ το έργο, με συνέπεια να πληρώνει και πάλι ο ελληνικός λαός
τα σπασμένα, καταβάλλοντας υπέρογκα πρόστιμα στην Ε.Ε!
― Οπως το σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αξίας 20 δις, με αμφίβολη αποτελεσματικότητα, αφού πολλά από τα παραγγελθέντα μαχητικά αεροπλάνα, έπεφταν το ένα μετά το άλλο, σκοτώνοντας τους χειριστές τους!
Σημειωτέον ότι οι δαπάνες για την άμυνα, κατά
παγίαν τακτική δεν εγγράφονται στα κρατικά
έξοδα, αλλά διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών της Τράπεζας της Ελλάδος, ούτως

ώστε να μην μπορούν να ελεχθούν οι διακινητές τους. Ποιός τα παιρνει δηλ. και σε ποιό
σκοπό πηγαίνουν. Κι ενώ μέχρι τότε υπήρχαν 3
ειδικοί Λογαριασμοί, από το !998 - 2004 έγιναν
100. Είναι τα περίφημα διπλά βιβλία του ΠΑΣΟΚ!
― Όπως το σκάνδαλο του ελλείματος του 1 δις
στην ΕΑΒ, που για να το κρύψουν, το έβαλαν σε
ειδικό λογαριασμό «δήθεν αναπόσβεστων εξόδων ιδρύσεως της εταιρείας»!
― Οπως το δομημένο ομόλογο του 2001, ονομαστικής αξίας 6,1 δις με τις 18 τράμπες
(swaps), για την κάλυψη χρέους 2,8 δις το οποίον, όχι μόνον δεν εκαλύφθη αλλά κατέληξε να
γίνει 54 δις ευρώ.
Και τι να πεί κανείς για την εκποίηση 20 τόννων
χρυσού από τα αποθεματικά της Τράπεζας της
Ελλάδος και την μεταφορά τους εκτός συνόρων, τον Αύγουστο του 2003.
― Και πως να χαρακηρίσει τον ενεχυριασμόν
το 2000 των κερδών των Λαϊκών Λαχείων μεχρι το 2013, προκειμένου να δανεισθεί το ελληνικό δημόσιο 650 εκ.€ από την off shore εταιρεία ARIADNE S.A. με έδρα το Λουξεμβούργο,
με αντίστοιχη καταβολή προμηθειών, αρκετών
εκατομμυρίων!
Το παρελθόν τους βοά την ενοχήν τους! Ξέρουμε ακριβώς τι έχουν κάνει και οι μεν και οι δε, σ’
αυτόν τον τόπο! Αντί λοιπόν να διαρρυγνύουν
τα ιμάτιά τους, ας ζητήσουν την συγγνώμη μας
και ας καταργήσουν τον Νόμο περί Ευθύνης
Υπουργών. Και Νάναι σίγουροι! Μπορεί κι ο Θεός και ο Λαός «να αργεί αλλά δεν λησμονεί»
Κάποτε, μπορεί και σύντομα, θα μας βρούνε
μπροστά τους!

Ελληνική εξωτερική πολιτική
Ο βρυχηθμός του ...γατούλη
Η νέα ισραηλινή κτηνωδία προκάλεσε την οργή και τον αποτροπιασμό της διεθνούς κοινότητας, αλλ’ όχι και την έκπληξή της. Η
σιωνιστική άρχουσα τάξη του Ισραήλ έχει αποδείξει άπειρες φορές, στα τελευταία 60 χρόνια, ότι είναι ικανή για πολύ πιο ειδεχθή και μαζικά εγκλήματα στο όνομα της ασφάλειας του ισραηλινού κράτους με την συνεπίκουρη επίκληση της πολύ βολικής,
απερίγραπτα βλακώδους και φασιστικότατης θεωρίας του «περιούσιου λαού του Θεού». Τι πιο φυσικό λοιπόν, «ο περιούσιος λαός του Θεού», ο επανεγκατασταθείς με τη βοήθεια της άλλης
πληγής της ανθρωπότητας -της λεγόμενης αγγλοσαξωνικήςστην Γη της Επαγγελίας 2000 χρόνια μετά την εκδίωξή του από
τους Ρωμαίους, να πιστεύει ακράδαντα ότι έχει δικαίωμα ζωής
και θανάτου επί των Παλαιστινίων, όπως ακριβώς κατά την εβραϊκή ιστορία και μυθολογία υποτίθεται ότι είχε διαβεβαιώσει ο Θεός τον διάδοχο του Μωυσή, Ιησού του Ναυή, διατάσσοντας τον
«περιούσιο λαό» να αφανίσει κάθε έμβιο όν από προσώπου της
υπεσχημμένης γής, των οικοσίτων ζώων συμπεριλαμβανομένων.
Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για μας να αποδεχθούμε την εικόνα
ενός θεού που παραγγέλει στους πιστούς του την μαζική δολοφονία άλλων λαών, θεωρούμενων ως «μιαρών». Δεν είναι εύκολο να καταπιούμε αυτό το πολύ βολικό και παραμυθένιο άλλοθι
δολοφονιών, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε γαλουχηθεί
από έναν ανθρωποκεντρικό πολιτισμό που πρόσφερε στην ανθρωπότητα απείρως περισσότερα από πεντέξη θρησκευτικά κείμενα. Στον δικό μας πολιτισμό, τόσο τον αρχαίο, όσο και τον ελληνοχριστιανικό, όποιος εμφανίσθηκε ισχυριζόμενος ότι «μου μίλησε ο Θεός και μου είπε να κάνω αυτό», συνήθως αντιμετωπίζεται ως ομόφρων του Δελαπατρίδη, της «αγίας Αθανασίας του
Αιγάλεω» και του εν Δρομοκαϊτείω «Ναπολέοντος». Και λέω,
συνήθως, διότι η ελληνορθόδοξη πίστη των εκατομμυρίων μαρτύρων και αγίων δέχεται ως έναν εκ των θεμελίων λίθων της το
ρηθέν «θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού». Ουδείς, όμως,
των Αγίων Αυτού, παρήγγειλε μαζικές δολοφονίες αλλοεθνών
και αλλοδόξων και βέβαια ούτε ο γλυκύτατος Ιησούς που στέριωσε την διδασκαλία του επί της προτροπής «αγαπάτε αλλήλους». Ο δικός μας Θεός δεν είναι ο εκδικητικός Γιαχβέ, αλλά ο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Θεός της Αγάπης, του Ελέους και της Συγχώρεσης.
Ωστόσο, επειδή απέχω έτη φωτός από το να είμαι αυτό που λέμε «καλός Χριστιανός», δεν σας κρύβω ότι με αφορμή την τελευταία ισραηλινή κτηνωδία έκανα μερικές πολύ αμαρτωλές σκέψεις για τους κυβερνώντες μας της τελευταίας εικοσαετίας και
ειδικά για τους χείριστους χειριστές της εξωτερικής μας πολιτικής, για τους οποίους κάθε άλλο παρά χριστιανικά αισθήματα
αγάπης, ελέους και συγχώρεσης τρέφω –μηδέ εκτίμησης- αφού
με τον αθεράπευτο χατζηαβατισμό τους κερνούν συνέχεια το πικρό ποτήρι της εξευτελιστικής ταπείνωσης στον περήφανο λαό
μας. Καθόλου τυχαία η αναφορά μου στον κοψομεσιασμένο
ήρωα του Θεάτρου Σκιών, Χατζηαβάτη, αφού εντελώς σκιώδης
και οσφυοκαμπτική είναι η «ελληνική» εξωτερική πολιτική από το
1990 ως σήμερα. Η πεμπτουσία της θα μπορούσε κάλλιστα να
συνοψιστεί στην απάντηση που έδωσε ο Καραγκιόζης στον
Μπαρμπα Γιώργο όταν αυτός τον ρώτησε: -Γιατί ορέ χαντακωμέν’ ανεψούδι αφήνεις τον Βεληγκέκα να σε δέρνει; -Άκου να
δεις μπάρμπα (τ’ απαντάει ο Καραγκιόζης). Θα με δέρνει, θα με
δέρνει, θα με δέρνει, θα ιδρώσει, θ’ αρρωστήσει, θα πεθάνει.
Όλοι πληροφορηθήκαμε από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων ότι
η ελληνική κυβέρνηση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ισραηλινό μακελειό στην διεθνή ανθρωπιστική νηοπομπή, διέκοψε την
εν εξελίξει κοινή άσκηση των πολεμικών αεροποριών Ελλάδας
και Ισραήλ -που διεξαγόταν τις τελευταίες μέρες πάνω από το
Αιγαίο- και ανέβαλλε την προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αθήνα του Ισραηλινού Α/ΓΕΑ. Είμαι βέβαιος ότι επί τω σχετικώ ακούσματι, κάποιοι καλοπροαίρετοι αλλά ελλιπώς πληροφορημένοι
συμπολίτες μας θα ανεφώνησαν «μπράβο». Όμως εάν υπήρχε
και το ελάχιστο ψήγμα εθνικής αξιοπρέπειας στους κυβερνώντες
μας η άσκηση αυτή δεν έπρεπε να είχε καν αρχίσει. Διότι απετέλεσε επανάληψη της κατά διαταγή των Αμερικανών πανομοιότυπης άσκησης που είχε διεξαχθεί στο Αιγαίο πριν δύο χρόνια και
στην διάρκεια της οποίας οι Ισραηλινοί πιλότοι κατέγραψαν όλα
τα ελληνικά στρατιωτικά αεροδρόμια, τα σχέδια και τις μεθόδους

δράσεως της πολεμικής μας αεροπορίας, τους πολεμικούς ναυστάθμους και τις λοιπές επίγειες αμυντικές μας εγκαταστάσεις.
Επιπλέον απαίτησαν και πέτυχαν να χρησιμοποιηθούν στην
άσκηση τα ρωσικής κατασκευής ελληνικά αντιαεροπορικά ΤορΜ1 ώστε να καταγραφεί το στίγμα τους από τα ισραηλινά μαχητικά, επειδή το ίδιο ακριβώς αντιαεροπορικό σύστημα διαθέτει το
Ιράν.
Εδώ ακριβώς είναι το ζουμί μιάς ακόμα ιστορίας ελληνικού κυβερνητικού ραγιαδισμού και ξεπεσμού, τόσο της Ν.Δ. του Κώστα
Καραμανλή, όσο και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Γιώργου Παπανδρέου.
Ένα συγκεκριμμένο σημείο του Αιγαίου απέχει από τα ισραηλινά
στρατιωτικά αεροδρόμια, όσο ακριβώς και το πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν το οποίο οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν
με τις ευλογίες των Αμερικανών. Τα δικά μας αεροσκάφη έπαιξαν
και στις δύο κοινές ασκήσεις τον ρόλο των «κακών» Ιρανών και
τα στρατιωτικά μας αεροδρόμια υπέστησαν εικονικό βομβαρδισμό από τα ισραηλινά αεροσκάφη. Στην πρώτη άσκηση αγνοήθηκαν και υποβαθμίστηκαν από την κυβέρνηση Καραμανλή τα εντονότατα ιρανικά διαβήματα που θα μπορούσαν να συνοψιστούν
στο πολύ απλό ερώτημα: «Σας πειράξαμε ποτέ σε κάτι; Εσείς
γιατί συνεργείτε στην προετοιμασία μιάς εναντίον μας εχθρικής
ενέργειας»; Δεν γνωρίζω εάν στην Πασόκεια επανάληψη της Νεοδημοκρατικής ξεφτίλας, μας κοινοποιήθηκε ιρανικό διάβημα
διαμαρτυρίας. Αν όχι, ίσως να σκέφτηκαν οι Ιρανοί την δική τους
εκδοχή της παροιμίας μας: «πιάσ’ τ’ αυγό και κούρευτο». Δεν
γνωρίζω επίσης εάν τα μπλέ και πράσινα κυβερνητικά μας τούβλα, διαθέτουν την απαιτούμενη φαιά ουσία για να αντιληφθούν
ότι προσφέρουν την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στο μένος
των φανατικών Ιρανών μουλάδων, εάν η εξασκημένη στο Αιγαίο
ισραηλινή αεροπορία προσβάλει ιρανικούς στόχους.
Αυτό που γνωρίζω και γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι κανείς, ποτέ,
δεν πρόκειται να σεβαστεί ένα κράτος που οι εκάστοτε κυβερνήσεις του δεν σέβονται την ιστορία, τον πολιτισμό και την εθνική
αξιοπρέπεια των κατοίκων του. Ουδείς, όπου γης και Ιστορίας,
αντιμετώπισε ποτέ ως ισότιμο συνομιλητή έναν εθελοντή καρπαζοεισπράκτορα.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκδηλώσεις για
το περιβάλλον

Αποκαλύψεων συνέχεια

Για τις λύσεις που υπήρχαν εκτός «τρόϊκας»
ΕΡΕΥΝΑ: Γρηγ. Δ. Ρώντας
Στο φύλλο 633 της «Εβδόμης»,
15 Μαϊου 2010, στην σελ. 11, είχαμε δημοσιεύσει τις άκρως συμφέρουσες προτάσεις στηρίξεως
της ελληνικής οικονομίας, που είχαν υποβληθεί στον Γ. Παπανδρέου από Κίνα, Ρωσία και Αραβικά
Εμιράτα, τις οποίες ο πρωθυπουργός απέρριψε συλλήβδην, επιβε-

βαιώνοντας ότι η υπαγωγή της
Ελλάδας στον γνωστό τριαδικό
εσμό βρυκολάκων, ήταν διατεταγμένη υπηρεσία. Οι σχετικές πληροφορίες που σας μεταδώσαμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε- έχουν κατακλύσει από τις
αρχές του έτους τον διεθνή Τύπο,
τον μη διαπλεκόμενο με την «Δι-

Συνέντευξη του διακεκριμμένου Αμερικανού πολιτικοοικονομικού αναλυτή J. Bugajski στην
Κορίνα Σαμάρκου, «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», Σάββατο 8 Μαϊου 2010.

Ο Δήμος Γέρακα σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό & Επιστημονικό Σύνδεσμο Πολιτών Ανατολικής Αττικής οργανώνουν επιστημονική ημερίδα
στα πλαίσια της«Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος». το Σάββατο 5 Ιουνιου και ώρα 18:30 στο
Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γέρακα. (Κλειτάρχου
και Αριστείδου).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, πέρα από τους χαιρετισμούς, εισηγήσεις όπως παρακάτω:
1. «Κλιματικές αλλαγές και Ελληνική πραγματικότητα» - Η επόμενη ημέρα. (15΄-20΄)
Εισηγητής: Γ. Αρβανίτης. Πρ. Ένωσης Ελλήνων
Χημικών.
2. «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με
την έλλειψη υποδομών της Αν. Αττικής» (15΄20΄)
Εισηγητής: Ευθ. Λέκκας (Καθηγητής Δυναμικής
Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).
3. «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Κτήρια» (15΄-20΄)
Εισηγητές: Μάνος Ζούλιας, Μάνος Σταματάκης
(Εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών).
Οι εισηγητές θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10΄)
Β’ Μέρος: Εικαστική συνεισφορά στην παγκόσμια
ημέρα περιβάλλοντος.
• χοροθέατρο ΔΑΓΙΠΟΛΗ παρουσιάζει απόσπασμα από την παράσταση “SHADOW’S LIGHT”
• Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κατοίκων Δυτικής Σαχάρας αναφέρεται στις συνθήκες
ερημοποίησης αυτής της περιοχής και παρουσιάζονται πολιτιστικά τους στοιχεία από το χορευτικό τους συγκρότημα.

( Ο J. Bugajski θεωρείται ως ένας εκ των κορυφαίων
Αμερικανών ειδικών αναλυτών σε θέματα διεθνών σχέσεων για την Ν.Α. Ευρώπη και με την ιδιότητά του αυτή έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε κυβερνητικές υπη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: «Προμήθεια λιπαντικών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
οχημάτων Δήμου Βούλας 2010-2011
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Α.Μ.: 12(Λ-12)10
Λευκάδας 10, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Πληρ.: Μελισσουργός Χ.
Τηλ.: 213-2020122, fax: 213-2020129, e-mail: cmelissourgos@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Την υπ’ αριθμ. 76/2010 απόφαση της Δ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 10541/2010)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 15
Ιουνίου του 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
και ως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:
Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των
προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.966,60€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες θα
δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 20122 Υπεύθυνος κ. Χ. μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από
τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λευκάδος 10 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30).
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

κομματισμός Ε.Π.Ε.» ελληνικό Τύπο και πληθώρα ελληνικών και ξένων ιστότοπων στο Διαδίκτυο.
Δύο μέρες πριν το δημοσίευμα
της «Εβδόμης», το ραδιόφωνο
του ΣΚΑΪ, στην πρωϊνή ενημερωτική εκπομπή της Πέμπτης 13
Μαϊου είχε εκτενώς αναφερθεί
στις κινεζικές προτάσεις.

ρεσίες και ιδιωτικούς οργανισμούς των Η.Π.Α. Στη συνέντευξη στην «Ισοτιμία», αφού καταθέτει τις απόψεις
του για τις γεωστρατηγικές, πολιτικές και διπλωματικές
συνέπειες που θα υποστεί η Ελλάδα λόγω της δυσχερούς οικονομικής της θέσης, απαντά και στην επίμαχη
ερώτηση της Ελληνίδας δημοσιογράφου για τις ρωσοκινεζικές προτάσεις, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας την
ύπαρξή τους. Κατά το κοινώς λεγόμενο «ο κόσμος το
‘χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι»).

Ερ.: Πριν από λίγους μήνες, η ελληνική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να πουλήσει ομόλογα στην Κίνα, ενώ ο
ξένος Τύπος μεταφέρει σενάρια ακόμα και για δάνεια
από τη Ρωσία. Πως βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Απ.: Εάν η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί χρήματα με καλό επιτόκιο, χωρίς πολιτικούς όρους και χωρίς συνθήκες που να επηρρεάζουν την ασφάλεια της χώρας, δεν
βλέπω τον λόγο να μην το κάνει. Προσωπικά, ανάμεσα
στις δύο επιλογές θα προτιμούσα την λύση του δανεισμού από την Κίνα. Εξάλλου είναι κάτι που συνηθίζουν
να κάνουν και οι Η.Π.Α. Οι Κινέζοι έχουν αγοράσει πολλά αμερικανικά ομόλογα, γιατί διαθέτουν τεράστια ρευστότητα και όταν την δανείζουν, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Αντίθετα, στην περίπτωση των Ρώσων θα πρέπει κανείς να είναι πιο προσεκτικός. Η Ρωσία δεν έχει μεγάλη ρευστότητα αφού η κυβέρνηση ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού της
πλούτου για να στηρίξει τις επιχειρήσεις της στην κρίση, ενώ και με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν
τα τελευταία δύο χρόνια, είναι σαφές ότι τα έσοδά
τους είναι χαμηλότερα από ό,τι θα ήθελαν. Αλλά ακόμα
και όταν δίνουν την όποια ρευστότητα διαθέτουν, το
κάνουν με πολιτικούς όρους, όπως έδειξε το παράδειγμα της Ουκρανίας.
(Σημ. «ΕΒΔΌΜΗΣ» : Ο επί σειρά ετών σύμβουλος αμερικανικών κυβερνήσεων J. Bugajski μεταφέρει εδώ την
γνωστή αμερικανική ανατριχίλα για μιά περαιτέρω σύσφιγξη σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας. Η επί ενοικίω ανανέωση ελλιμενισμού του ρωσικού στόλου στην Κριμαία,
εύλογα ενόχλησε τους Αμερικανούς, αλλ’ ουδόλως
έβλαψε την Ουκρανία, αφού πέραν του κατ’ έτος παχυλότατου ενοικίου θα προμηθεύεται ρωσικό αέριο σε
προνομιακότατες τιμές. Ομοίως, η δυνατότητα επισκευής ρωσικών πολεμικών πλοίων στο Νεώριο Σύρου,
θα δυσαρεστούσε μεν τις προσφιλέστατες στον Γ. Παπανδρέου Η.Π.Α., αλλά πέραν των οικονομικών ωφελών μας θα έκοβε δραστικά τον βήχα των Τούρκων στο
Αιγαίο.).

Στην επόμενη «ΕΒΔΟΜΗ»: Ο Γ. Παπανδρέου φέρεται
να μην ενεργοποίησε δελεαστικότατη πρόταση μεγάλου αμερικανικού πιστωτικού ιδρύματος, την πόρτα του
οποίου είχε ο ίδιος χτυπήσει!!!

ΕΒΔΟΜΗ

1 δις ευρώ χάνει
η Περιφέρεια
ερώτηση του Βασίλη Οικονόμου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Πιο συγκεκριμένα αποκαλύπτεται στο νέο ΠΕΠ ότι οι συγκεκριμένοι πόροι που αρχικά ανέρχονταν στα 3 δις €, στο
αναθεωρημένο πρόγραμμα εμφανίζονται μειωμένοι κατά 1
δις € περίπου και πλέον περιορίζονται στα 2 δις €.
Η μείωση μάλιστα αφορά τις δράσεις για την καινοτομία, την
ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, οι οποίες φαί-

νονται να μηδενίζονται ή να μειώνονται υπερβολικά σε ότι
αφορά την διαχείρισή τους από την Περιφέρεια Αττικής.
Ταυτόχρονα και με δεδομένο ότι οι δράσεις του ΠΕΠ Αττικής εκτείνονται χρονικά έως και το 2013 ναρκοθετείται με
αυτή την αναθεώρηση η δυνατότητα της νέας αιρετής Περιφέρειας να διαχειριστεί απαραίτητους πόρους για την
ανάπτυξη προγραμμάτων καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Στην πράξη ανατρέπεται
εν τη γενέσει της η όλη φιλοσοφία της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη», που πέρα από τα
νέα διοικητικά όρια των Δήμων, την κατάργηση των Νομαρχιών και την συγκρότηση Περιφερειών με αιρετή διοίκηση, προβλέπει και αποκέντρωση των πόρων που διατίθενται για την ανάπτυξη των Περιφερειών. Σε αντίθεση με
αυτό το πνεύμα φαίνεται ότι προτιμάται η συγκέντρωση
των διαθέσιμων κονδυλίων στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου αυτά να θέσουν τις προτεραιότητες με βάση άλλους σχεδιασμούς και όχι αυτούς της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης. Εάν ισχύσει τελικά η σχετική αναθεώρηση
του ΠΕΠ Αττικής είναι βέβαιο ότι μια βασική διοικητική μεταρρύθμιση, όπως είναι ο “Καλλικράτης”, θα παραμείνει θεωρητικό κατασκεύασμα, με περιορισμένες πραγματικές δυνατότητες παρέμβασης και η μεγαλύτερη Περιφέρεια της
χώρας θα υποχρεωθεί σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
αναφορικά με την αναπτυξιακή πορεία που θέλουν οι πολίτες να ακολουθήσει. Δυστυχώς αν εφαρμοστεί αυτό το
σχέδιο για το ΠΕΠ Αττικής αντί για αποκέντρωση πόρων
θα έχουμε υπερσυγκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων
στην κεντρική διοίκηση, πριν καν στεγνώσει το μελάνι του
νέου νόμου!
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένη την σαφέστατη κυβερνητική πρόθεση η διοικητική μεταρρύθμιση να αποτελέσει θεμέλιο της επιδιωκόμενης αποκέντρωσης και εφαλτήριο μιας νέας αναπτυξιακής και βιώσιμης πορείας
Μετά από τα παραπάνω ρωτάει ο Βασίλης Οικονόμου:
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα της νέας Αιρετής Περιφέρειας Αττικής να διαχειριστεί και να εκμεταλλευτεί τους αναπτυξιακούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που της αναλογούν και τα όσα προβλέπει το σχέδιο Καλλικράτης που
μόλις ψηφίστηκε;
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Β’ ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ
Από το Δημοτικό Σύμβουλο Βούλας, Γιάννη Σκουμπούρη, λάβαμε τις θέσεις
του για τη Β’ πλαζ και τις παραλίες γενικότερα, όπως είχαμε ανακοινώσει στο
προηγούμενο φύλλο.
Το ζήτημα με την παράκτια ζώνη
των δήμων της περιοχής μας είναι
ένα κατ’ εξοχήν πολιτικό ζήτημα,
που αφορά τόσο στην κεντρική διοίκηση, όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η παράκτια ζώνη είναι με τον ένα
ή άλλο τρόπο παραδομένη σε οικονομικά συμφέροντα και οικονομικά κέντρα, που χρησιμοποιούν αυτόν το μοναδικό πόρο, κυρίως για οικονομικά οφέλη.
Αρμοδιότητα στην παράκτια ζώνη
της χώρας μας έχουν πολλοί φορείς, με κυρίαρχο το ρόλο του Κεντρικού Κράτους.
Η λογική της «αξιοποίησης» της
παράκτιας ζώνης, με βάση διαγωνισμούς και προσέλκυση μεγάλων
επενδυτών τελικά οδηγεί σε μετατροπή της παραλίας σε ένα
απέραντο εμπορικό κέντρο. Αντίθετα η παραλία δεν πρέπει να
εμπορευματοποιηθεί.

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης:
― Η παραλία αποτελεί δημόσιο
αγαθό
― Η παραλία αποτελεί δημόσιο
χώρο
― Η πρόσβαση των πολιτών στην
παραλία είναι ελεύθερη
― Η διαχείριση της παραλιακής
ζώνης πρέπει να γίνεται με
γνώμονα τον χαρακτήρα της
ως δημόσιου χώρου
― Η παραλιακή ζώνη χρήζει ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προ-

στασίας, ευθύνη που ανήκει
τόσο στους δημόσιους φορείς,
όσο και στους πολίτες

Β’ ΑΛΙΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ
Η παραλιακή ζώνη της Βούλας είναι κατακερματισμένη σε χρήσεις
που έχουν κατά καιρούς επιβληθεί
από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που επενδύουν στη ζώνη
αυτή.
Η κατάσταση του Β’ Αλιπέδου, μία
κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, σηματοδοτεί και συμβολίζει
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται

ΟΛΟΙ ΣΤΗ
Β’ ΠΛΑΖ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Καλούμε όλους τους φορείς
και πολίτες της περιοχής
μας, σε εκδήλωση για τις
ελεύθερες παραλίες και για
την απελευθέρωση της Β’
πλαζ, την Τετάρτη 9 Ιουνίου,
ώρα 7μ.μ. έξω από τη Β’ πλαζ
Βούλας.
Οι παραλίες είναι χώρος που
συναντώνται ελεύθερα όλες
οι γενιές, όλες οι αντιλήψεις, όλες οι τάξεις. Πρέπει
και οφείλουμε να κατακτούμε και να διασφαλίζουμε
διαρκώς αυτή την ελευθερία.
τα ιδιωτικά συμφέροντα τον τρόπο διαχείρισης της παραλίας.
Η κατάσταση του Β’ Αλιπέδου
Βούλας συνιστά μία αποτυχία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων,
Κράτους –Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Ιδιωτών.
Η κατάσταση του Β΄ Αλιπεδίου
συνιστά μία παταγώδη αποτυχία
των τοπικών αρχόντων, που κυβερνούν και διαχειρίζονται την
πόλη τα τελευταία 20 χρόνια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
1. Άμεσα πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς της πόλης
2. Η δημοτική αρχή πρέπει να
ασκήσει τον ειδικό της ρόλο και
να απαιτήσει καταγγελία της
σύμβασης για το Β΄Αλίπεδο, μεταξύ της ΕΤΑ και του ιδιωτικού
φορέα επενδυτή.
3. Άμεσα πρέπει να ζητηθεί από
τον αρμόδιο Υπουργό η αλλαγή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
και η απόδοση της παραλιακής
ζώνης στο Δήμο Βούλας. Το Β΄
Αλίπεδο και το Κάμπιγκ να παραχωρηθούν άμεσα στο Δήμο Βούλας.
4. Ψηφίσματα συμπαράστασης
από την ΤΕΔΚΝΑ και άλλους όμορους Δήμους για παραχώρηση
στο Δήμο Βούλας των παραλιών
του.
5. Κλείνει συμβολικά ο Δήμος
Βούλας και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και Φορείς προσέρχονται
στον Υπουργό και ζητούν την παραχώρηση της Β’ Πλαζ και του
Κάμπιγκ
6. Διοργάνωση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στο χώρο του Β’ Αλιπέδου, με στόχο την ανάδειξη της
κατάστασης του Β’ Αλιπέδου.
Γιάννης Σκουμπούρης
Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Πετσάλνικος, Μαντέλης
και η ευθύνη της Βουλής
Το τελευταίο διάστημα, τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής, όσο
και ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη με την ποιότητα των δηλώσεών
τους. Αρχικά ο Πρόεδρος της Βουλής δημιούργησε ερωτηματικά με το σπάσιμο κουμπαράδων για ενίσχυση της οικονομίας, συνέχισε μετατρέποντας σε επιδόματα το 15ο και
16ο μισθό υπαλλήλων της Βουλής και ολοκλήρωσε συντασσόμενος με τους ψηφοφόρους της περιφέρειάς του ενάντια
στο σχέδιο Καλλικράτης. Από το άλλο μέρος, ο τέως
Υπουργός επί Σημίτη, καλυπτόμενος πίσω από το διαβόητο
νόμο περί ευθύνης Υπουργών, παραδέχθηκε ότι πήρε «χορηγία» από τη SIEMENS ύψους 200.000 μάρκων. Επί πλέον,
τα φαινόμενα αυτά συνέβησαν σε περίοδο προσπαθειών
αντιμετώπισης της κρίσης, όταν ο κόσμος ζητά από τα δημόσια πρόσωπα διαφάνεια, ακεραιότητα και θυσία του πολιτικού κόστους προς επίτευξη κοινωνικών στόχων.
Με τις προσωπικές επιλογές του ο Πρόεδρος της Βουλής
επιχείρησε κατά πρώτο λόγο να προβάλει τον εαυτό του ως
πρωτεργάτη της εθνικής οικονομικής ανάκαμψης, αλλά το
μόνο που κατάφερε ήταν να επισημάνει στην κοινή γνώμη
ότι οι πρωτοβουλίες του είναι νηπιακής έμπνευσης. Το χειρότερο για αυτόν ήταν ότι ανακοίνωσε όχι την κατάργηση
του 15ου και 16ου μισθού των υπαλλήλων της Βουλής, αλλά τη μετατροπή τους σε επιδόματα, πράγμα που τον έφερε σε ευθεία αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα: καθώς μάλιστα αισθάνθηκε ότι χάνει την εκλογική του βάση, έσπευσε
να υιοθετήσει μικροπολιτικά τοπικιστικά αιτήματα ψηφοφόρων της εκλογικής του περιφέρειας ενάντια στο σχέδιο
Καλλικράτης, με αποτέλεσμα να τον αποδοκιμάσει ακόμη
και ο εκπρόσωπος του ίδιου του κόμματός του. Στο άλλο μέτωπο της αδιαφάνειας και του παράνομου πλουτισμού, ο
πρώην Υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη παραδέχθηκε με
αναίδεια ότι εισέπραξε «χορηγία» από τη SIEMENS, θεωρώντας ότι ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών εξασφαλίζει
την ατιμωρησία του λόγω παραγραφής των αδικημάτων.
Αποδείχτηκε όμως πολύ κατώτερος των περιστάσεων, αφού
η δικαιοσύνη σε απόλυτη σύμπνοια με το λαϊκό αίσθημα
απαγόρευσε την έξοδό του από τη χώρα ως υπόπτου για κακουργήματα ξεπλύματος χρήματος: έτσι, ο τέως Υπουργός
κινδυνεύει να έχει την τύχη του Αλ Καπόνε, για τον οποίο η
δικαιοσύνη δεν κατάφερε να βρει αποδείξεις για τέλεση
ποινικών εγκλημάτων, τον έστειλε όμως να πεθάνει στη φυλακή για κακουργήματα φοροδιαφυγής.
Η οργή του κόσμου είναι καταλύτης για αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, που θα ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη και θα
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαστική εξουσία. Η λαϊκή αγανάκτηση απαιτεί από τη Βουλή
να χτυπήσει στη ρίζα εκτρωματικές συμπεριφορές τύπου
Μαντέλη, δρομολογώντας κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών. Παράλληλα, ο θεσμός του Προέδρου της
Βουλής πρέπει να εστιάζεται στην εύρυθμη διεξαγωγή των
εργασιών προς όφελος και ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου και να μην εκτροχιάζεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ατομική προβολή και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Με όπλο τις επόμενες εκλογές, η κοινωνία των πολιτών πιέζει να βρεθούν εκτός Βουλής όσοι προωθούν τις μικροκομματικές επιδιώξεις των ψηφοφόρων τους σε βάρος της κοινωνίας, ενώ ζητά από τη δικαιοσύνη να στείλει στη φυλακή
όσους ξέπλυναν χρήμα και να αποδώσει στα Δημόσια Ταμεία τις παράνομες «χορηγίες» τους.
Ν. Δημητρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 11/2010 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αρ. απόφ.
94/2010.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επανατοποθέτηση της υπ’ αρ. 26/10 απόφασης του
Δ.Σ. σχετικά με απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας
στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου και κίνηση
όλων τω απαραίτητων νόμιμων ενεργειών για την απομάκρυνση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αντισφαίρισης
Ξυλορακέτας και οποιοδήποτε άλλου που χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο χώρο.
Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την
26η του μήνα Μαϊου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την
3687/18.5.10 έγγραφη πρόκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα από τα μέλη και στον
Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 9 και συγκεκριμένα:
Παρόντες: Δ. Κοντονής*, Ε. Παναγοπούλου, Π. Σκουζής, Α. Λώλος, Κ. Καραγεώργος, Γ. Καμπάνης, Α. Φαρμακίδη, Δ. Γεωργουλόπουλος, Π. Κουλουβάρης
* ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης
του θέματος.
Απόντες: Δ. Τζιώτης, Σ. Πανάς, Ι.Κυριακόπουλος, Ε.
Σκουλάξενου, Θ. Σταμάτης*, Μ. Κακογιαννάκου**, Γ.
Τρόντζος, Μ. Χόβρη-Σίνα
* οι οποίοι προσήλθαν πριν την έναρξη της συζήτησης
του θέματος.
* οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα,
παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρ. Κασιδόκωστα.
Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Γεωργουλόπουλος εισάγει προς συζήτηση το 8ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος,
την επανατοποθέτηση της υπ’ αριθ. 26/10 απόφασης
του Δ.Σ. σχετικά με απαγόρευση της χρήσης ξυλορα-

κέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου και κίνηση όλων των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών για
την απομάκρυνση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας και οποιοδήποτε άλλου που
χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο χώρο.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Το από 15/5/10 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
2. Την προγενέστερη με αριθμ. 26/10 απόφαση του
Δ.Σ.
3. Την υπ’ αρ. 63/10 απόφαση της Δ.Ε.
4. Το με αρ. πρωτ. 3217/4.5.10 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ. 2, έδαφ. 2
του άρθρ 79.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) περί του ελέγχου νομιμότητας από το Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επανατοποθέτηση της υπ’ αριθ. 26/10
απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου και να κινηθούν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την απομάκρυνση του Πανελλήνιου Συλλόγου
Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας και οποιουδήποτε άλλου
που χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο χώρο, σύμφωνα με το από 15/5/10 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και την υπ’ αριθ. 63/10 απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τα ανωτέρω κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία τους
από την ηχορύπανση.
Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 94/10 και
υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Δ. Κοντονής
Τα μέλη
Ε. Παναγοπούλου, Θ. Σταμάτης, Μ. Κακογιαννάκου, Α.
Λώλος, Π. Σκουζής, Π. Κουλουβάρης, Κ. Καραγεώργος,
Γ. Καμπάνης, Α. Φαρμακίδη, Δ. Γεωργουλόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
οχημάτων Δήμου Βούλας 2010-11
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Μ.: 29(Λ-20)10
& Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Λευκάδος 10 Βούλα
Πληρ.: Μελισσουργός Χ., Τηλ. 213 2020.122
Fax: 213 2020.129 E-mail: cmelissourgos@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Την υπ’ αρ. 75/2010 απόφαση της Δ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 10553/2010)
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής όπως αυτή ορίζεται από
τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών για την προμήθεια καυσίμου κίνησης οχημάτων Δήμου Βούλας 2010-2011 επί πρατηρίου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 13 Ιουλίου 2010
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλο τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
και έως τις 14.00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 16673, Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 246.400,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (12.320,0€), η οποία θα
ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 20122 υπεύθυνος κ. Χ.
Μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα σχετικά έγγραφο από
τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λευκάδος 10 Βούλα) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:00) μέχρι και την 5η Ιουλίου 2010).
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

Απαγόρευση
της ρακέτας
στην “ελεύθερη”
παραλία του Αγ.
Νικολάου
Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, όπως βλέπετε στην
παράπλευρη ανακοίνωση,
η απαγόρευση της ρακέτας
στην παραλία του Αγίου Νικολάου στο Καβούρι.
Στο επόμενο φύλλο θα
έχουμε σχετικό ρεπορτάζ
γιατί έχουμε ασχοληθεί
στο παρελθόν με το θέμα.
Καθημερινά, με κάθε τρόπο, διώχνουν τους νέους
μακριά από την άσκηση και
απόλαυση της φύσης.
Αφήστε τα μπαράκια να ρυπαίνουν ηχητικά την παραλία και τα πλαστικά
(ομπρέλες, ξαπλώστρες
και λοιπά) να καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον της.
Σειρά μήπως έχουν τα παιδάκια κάτω των 5 ετών που
με τις τσιρίδες τους χαλάνε την ποιότητα ζωής των
Βουλιαγμενιωτών...;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ανταλλακτικών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
οχημάτων Δήμου Βούλας 2010-11
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Μ.: 19(Λ-17)10
Δ/νση Περιβάλλοντος
Λευκάδος 10 Βούλα
Πληρ.: Μελισσουργός Χ., Τηλ. 213 2020.122
Fax: 213 2020.129 E-mail: cmelissourgos@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Την υπ’ αρ. 74/2010 απόφαση της Δ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 10548/2010)
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των
ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 6 Ιουλίου 2010
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλο τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
και έως τις 14.00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 16673, Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των
ανταλλακτικών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης (π.χ. για το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης το ποσό αντιστοιχεί σε 4.500,00 €, η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213 2020122.
Υπεύθυνος κ. Χ. Μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα σχετικά έγγραφο από
τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λευκάδος 10 Βούλα) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal
του Δήμου http://www.dimosvoulas.gr μέχρι και την 18η Ιουλίου 2010).
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης
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Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών
για την προστασία του Υμηττού και των δασικών περιοχών του Κορωπίου
«Η προστασία του σπιτιού και της αυλής μας, η προστασία της πόλης μας, εναπόκειται σε μας τους ιδίους”.

Αρχίζει το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην
έδρα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κορωπίου ( Λ.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 3
μετά το Κέντρο Υγείας με

κατεύθυνση προς Καρελά)
η εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης εθελοντών στον τομέα της δασοπυροπροστασίας.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης

αποτελεί προϊόν προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής με τον Δήμο Κρωπίας.
Η πρώτη ομάδα εκπαίδευ-

σης αφορά τους συλλόγους. Όσοι δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή μπορούν και
το Σάββατο 5 Ioυνίου να το
δηλώσουν στο χώρο της

εκπαίδευσης.
Τα μαθήματα προβλέπεται
να γίνονται σε συνεχή βάση, επομένως μπορούν να
δηλώνουν και συμμετοχή.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος
Αθανασόπουλος σε επιστολή του προς τους συλλόγους σημειώνει, μεταξύ
άλλων, τα εξής : «Η προστασία του σπιτιού και της
αυλής μας, η προστασία
της πόλης και του φυσικού
τοπίου, η εξασφάλιση – εν
– τέλει – ποιότητας ζωής
για μας και τα παιδιά μας
εναπόκειται σε μας τους
ιδίους.

Δώστε λοιπόν το παρόν
στις εθελοντικές δραστηριότητες με την ατομική
συμμετοχή σας, με τις
ενέργειες του συλλόγου
σας. Υπάρχουν θέματα
προστασίας που επιζητούν
την συμμετοχή σας, όπως
η διενέργεια περιπόλων σε
δασικούς δρόμους κυρίως
τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας και η λειτουργία των παρατηρητηρίων –
πυροφυλακείων με βάρδιες, ακόμη και η παρακολούθηση μαθημάτων για
εθελοντές πυροσβέστες
και για όσους επιθυμούν
να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις από στελέχη της Πυροσβεστικής
υπηρεσίας μετά από συνεργασία του Δήμου, της
Νομαρχίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».
Τηλ. Επικοινωνίας:
210- 6622324,
210-6625351
Δημαρχείο/ 210-6026402
Αμαξοστάσιο
Εσωτ. 112 – 113 Γραφείο
Δημάρχου
Εσωτ. 149 - 144 Δ/νση
Περιβάλλοντος
6936624658: Αντιδήμαρχος
Περ/ντος Τσούκας Π
6972002499: Ειδ. Συνεργ.
Δημάρχου κ. Μάρκου Ν.
Ε-mail: koropi@otenet.gr
και koropi@hol.gr
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Γαλάζιες σημαίες σε παραλίες
της Ανατολικής Αττικής
Το θερμόμετρο ανέβηκε από νωρίς φέτος και τα μπάνια ξεκίνησαν από το
Μάιο κιόλας.
Μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου καταφεύγει ιδιαίτερα τους 3 μήνες του
καλοκαιριού στις παραλίες της Ανατολικής Αττικής. Ποιες από αυτές είναι οι

Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για
την ποιότητα των νερών κολύμβησης,
με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων
μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση
τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχή-

ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Ασφάλεια επισκεπτών
Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ή
άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και
πρώτες βοήθειες.
Προσφορά υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και
για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον
παράκτιο χώρο.
Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να
προβάλουν ενεργά το ενδιαφέρον του
για το φυσικό περιβάλλον της ακτής
και την ανάγκη προστασίας του.

«καταλληλότερες» για κολύμβηση;
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) που συντονίζει το
διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» βράβευσε φέτος 421 συνολικά
ακτές στην Ελλάδα, φέρνοντάς την
στη 2η θέση Παγκοσμίως ανάμεσα σε
41 χώρες.
Τι σημαίνει όμως για μια ακτή να έχει
«γαλάζια σημαία»;
Οι παραλίες δεν αρκεί να διαθέτουν
μόνο καθαρό νερά (γίνονται δειγματοληψίες 2 φορές το μήνα κατά την κολυμβητική περίοδο), αλλά πρέπει να
πληρούν 29 συνολικά κριτήρια που
αναφέρονται σε:
Καθαριότητα της ακτής:
Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία, επαρκείς κάδοι
απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής
από σκουπίδια, αποτσίγαρα κτλ.
Οργάνωση ακτής

ματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων
και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με

Δεξιά σας παραθέτω τις παραλίες της
Ανατολικής Αττικής που βραβεύτηκαν
με την «Γαλάζια σημαία» για το 2010,
χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι υπόλοιπες δεν είναι
καθαρές και κατάλληλες για κολύμπι.

Παραλίες με
γαλάζια σημαία
στην Ανατολική Αττική
Δήμος Μαραθώνα
Σχινιάς/Καράβι
Δήμος Νέας Μάκρης
Μπρεξίζα
Δήμος Μαρκόπουλου
Αυλάκι
Δήμος Λαυρεωτικής
Πούντα Ζέζα
Δήμος Αναβύσσου
Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach
Ανάβυσσος/Κεντρική
Δήμος Καλυβίων
Λαγονήσι 1
Λαγονήσι 2
Λαγονήσι 3
Δήμος Βάρης
Βάρκιζα
Δήμος Βουλιαγμένης
Αστέρας Βουλιαγμένης
Δήμος Βούλας
Βούλα A
Δήμος Κυθήρων
Κακιά Λαγκάδα
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Νόμος, ο “Καλλικράτης”
με 157 + 3 Βουλευτές
Υπερψηφίστηκε και στο σύνολό του το Σ/Ν του
Υπουργείου Εσωτερικών για την «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως είναι ο πλήρης τίτλος, και ως εκ τούτου είναι πλέον νόμος του κράτους. Ο πρώτος «καλοκαιρινός» νόμος – αφού υπερ-

ακόμη προσπάθεια ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος πάνω σε αυτό το θέμα, ο οποίος θα μπορούσε να
δώσει λύση είτε για τις επόμενες δημοτικές εκλογές
είτε γενικά για τις δημοτικές εκλογές που διαμορφώνεται σε ένα πάγιο σύστημα». Δηλαδή με φρέσκια την υπερψήφιση του Νόμου προανήγγειλε την
πιθανότητα τροποποίησής του!
«“Θεωρούμε καλοδεχούμενη τη συζήτηση” απάντησε εκ μέρους της Ν.Δ. ο εισηγητής Χρήστος Ζώης,
αλλά ξεκαθάρισε ότι για τη ΝΔ δεν μπορεί να υπάρξει άλλο ποσοστό εκκίνησης από το 42%». Πώς αι-

τιολογείται όμως αυτή η εμμονή, που είναι αντίθετη
στην αναλογικότητα της δημοκρατικής αρχής της
πλειοψηφίας, που, μαθηματικά, δεν μπορεί να είναι
κατ’ ελάχιστον άλλη από το 50% + 1. Τα περί 42%
δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκλογικά μαγειρέματα
των κομματικών τσελεμεντέδων.
Το άλλο θέμα που φαίρνει ο “Καλλικράτης” είναι το
ασυμβίβαστο των Δημάρχων. Δηλαδή, σε Δήμο κάτω
των 80.000 κατοίκων, υπάρχει ασυμβίβαστο όσον αφορά την εργασία των Δημάρχων. Έτσι θα δούμε πολλούς
Δημάρχους να βγαίνουν απ’ το “παιχνίδι”.

Οι αντιδράσεις
Ο …Εγκέλαδος πίσω από τον Καλλικράτη
Προανακρούσματα των αντιδράσεων που έχουν καταγραφεί σε 33 Νομούς είναι οι αποκλεισμοί εθνικών οδών, οι
καταλήψεις δημοτικών καταστημάτων, οι απειλές καθολικής αποχής από την εκλογική διαδικασία κ.α. Κι ακόμη δεν
έχουν καταλάβει τη σημαίνει αυτή η «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης.…» και τι «τεκτονικούς σεισμούς»
εγκυμονεί.
Φανταστείτε ένα δήμο που συνενώνει το Δίστομο με την
Αντίκυρα και την …Αράχωβα! Διοικητικό κέντρο της Σπάρτης ορίστηκε ο …Μυστράς!!! Ένα χωριουδάκι – οικισμός
ορθότερα – προτιμήθηκε από την οργανωμένη πόλη της
Σπάρτης!

Ποιά μεσαιωνική λαγνεία και ποιά απέχθεια προς τον αρχαίο Ελληνισμό οδήγησε σ’ αυτήν την εξαμβλωτική απόφαση;
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ εξέφρασε την αντίθεσή του συνολικά για τον «Καλλικράτη».
«Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης χωρίς πόρους και χωρίς ανάπτυξη συνεπάγεται πορεία της ελληνικής περιφέρειας προς το τέλμα», επισημαίνει σε επιστολή του προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δ. Δράκος.
Και πού είσαι ακόμη… Εμείς εδώ θα είμαστε.
Κ.Β.

Στο αυτόφορο η Νικολέτα Καπερώνη
Ζήτησε αντίγραφα παράνομης καντίνας
στην Ανάβυσσο!

ψηφίστηκε από την ολομέλεια την 1η Ιουνίου – είναι
νόμος του ΠΑΣΟΚ, αφού επιβλήθηκε αποκλειστικά
από την κυβερνητική πλειοψηφία! Δηλαδή από τους
157 συν τους διαγραφέντες τρεις. Καλοκαιρινός και
ΠΑΣΟΚικός, αλλά νόμος.

Νερό στο …κρασί του “Καλλικράτη”
Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιαν. Ραγκούσης, κατά την
εισήγηση επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για το
50% + 1 και στο σύστημα των δύο εκλογικών γύρων
«για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων
συναινέσεων και συνεργασιών», αλλά για να προσεταιριστεί και τη Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ. άφησε το ενδεχόμενο να συζητήσει, σ’ έναν περίπου μήνα, την
ανάδειξη δημάρχων από την πρώτη Κυριακή (7 Νοεμβρίου) με το 42%!
«Δηλώνω ότι το προσεχές διάστημα θα κάνουμε μια

Αυτόφορο, κατακράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσσου, και σιδηροδέσμια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
υπηρεσίας, κατά δήλωσή της, η υποψήφια Δήμαρχος Νικολέτα Καπερώνη, επειδή ζήτησε από το Δήμο αντίγραφα εγγράφων σχετικών με
παράνομη και αυθαίρετη καντίνα στην παραλία Αναβύσσου. Βέβαια, το
κατηγορητήριο, μετά από μήνυση της ενδιαφερόμενης καντινιέρισσας,
είναι «εξύβριση».
Τα γεγονότα, σύμφωνα με την αφήγηση της Νικολέτας Καπερώνη,
έχουν περίπου ως εξής: Ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο Μιχαηλίδη αντίγραφα των σχετικών εγγράφων για την παράνομη και αυθαίρετη επί
του αιγιαλού καντίνα, ο οποίος και τις τα ενεχείρισε αρχικώς, αλλά
αιφνιδίως κατέφθασε η φερόμενη ιδιοκτήτρια της καντίνας – πληροφορηθείσα κάπως το γεγονός – η οποία μετά από διαμαρτυρίες της
(κατά ήπια έκφραση) έπεισε τον Αντιδήμαρχο να ακυρώσει την υπογραφή του, για το γνήσιο του φωτοαντιγράφου και να σκίσει τελικώς
τα έγγραφα. Αυτά προφανώς έγιναν με τη συνήθη για τις περιστάσεις
οξύτητα, την οποία δεν γνωρίζουμε επακριβώς, αφού δεν παριστάμεθα.
Γνωρίζουμε όμως την Ν. Καπερώνη και θεωρούμε αδιανόητο να εξεστόμισε υβριστικές φράσεις. Όπως γνωρίζουμε και κάποια άλλα “περίεργα” που συμβαίνουν στον Δήμο
Αναβύσσου.
Σήμερα, Σάββατο έχει ορισθεί δικάσιμος και στο προσεχές φύλλο θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και για το
αποτέλεσμα της δίκης και για το ιστορικό του πράγματος.
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Δημοτικό κίνημα των πολιτών
Συνεχίζουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας με
τον πρώην Δήμαρχο και ήδη Υποψήφιο Δήμαρχο του Καλλικράτειου πλέον Δήμου (Λαυρίου, Κερατέας και Καμάριζας), Σταύρο Παπασταυρόπουλο, Νομαρχιακό σύμβουλο Ανατολικής Αττικής.

Αυτό το μέρος της συνέντευξής του, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των
πολιτών στον σχεδιασμό κι εκτέλεση των έργων - Διαφάνεια - Ανάπτυξη
και στήριξη της επιχειρηματικότητας με κοινωνική ανταποδοτικότητα για
την αντιμετώπιση της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης.

Ερ. Κ. Παπασταυρόπουλε, στις μέχρι τώρα δηλώσεις, ομιλίες και το μήνυμα που απευθύνατε στους δημότες του νέου
Δήμου Λαυρεωτικής, στους κατοίκους Κερατέας, Λαυρίου
και Καμάριζας, δεν τους καλείτε απλώς να σας εκλέξουν δήμαρχο. Τους καλείτε να συγκροτήσουν, όλοι μαζί, ένα νέο
ισχυρό, ενωτικό, υπερκομματικό, δημοτικό κίνημα.

τες μου να συγκροτήσουμε δημοτικό κίνημα όλων των δημοτών. κίνημα ενωτικό και υπερκομματικό.

Γιατί επιδιώκετε την συγκρότηση «δημοτικού κινήματος»
και όχι απλά ενός δημοτικού συνδυασμού που θα διεκδικήσει τη νίκη του στις δημοτικές εκλογές;

Απ. Εξήγησα πολλές φορές ότι ο κομματισμός είναι ο πρώτος
διαλυτικός παράγοντας της Αυτοδιοίκησης, της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Ο κομματισμός πρέπει να εκλείψει. Αυτό είναι κάτι που περνά από το χέρι μας. Ο τόπος μας, ο Δήμος
μας, ενώνει όλους τους δημότες. Μας ενώνει όλους σε όλα.

Απ. Κ. Βενετσάνο, προϋπόθεση για να υπάρξει μία σύγχρονη,
αποτελεσματική δημοτική αρχή, που θα εργάζεται με διαφάνεια, ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, είναι να
στηρίζεται σε μία κοινωνία ενεργών πολιτών. Είναι να στηρίζεται σε μία τοπική κοινωνία ενεργών δημοτών. Με απλά λόγια, ή θα διαμορφώσουμε επιτέλους και στην Ελλάδα προϋποθέσεις συμμετοχής των δημοτών, στο σχεδιασμό και τη λήψη των αποφάσεων, στον διαρκή έλεγχο αποτελεσματικότητας και νομιμότητας των δράσεων του Δήμου ή και οι νέοι Δήμοι θα παραμείνουν «τσιφλίκια» μιας κλειστής ομάδας που θα
ασκεί τη διοίκηση. Απλώς θα είναι μεγαλύτεροι οι Δήμοι.
Ερ. Και η δική σας αντιπρόταση σε αυτό το νοσηρό σύμπτωμα που διαπιστώνετε, ποια είναι.
Απ. Είναι ακριβώς αυτό που ζητώ από τους συνδημότες μου.
Λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το μοντέλο του
«αφέντη Δήμαρχου» πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να αλλάξει. Αυτό το μοντέλο είναι βασική αιτία της αναποτελεσματικότητας και της διαφθοράς στους Δήμους. Αυτό είναι το σύστημα που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των Δημάρχων, είτε είναι καλοί στις προθέσεις, είτε είναι κακοί. Δήμος
χωρίς καθολική συμμετοχή των δημοτών στα δρώμενα, δεν
είναι Δήμος. Είναι «παραμάγαζο» της τοπικής εξουσίας. Γι’
αυτό καλώ με όλη τη δύναμη της φωνής μου τους συνδημό-

Ερ. Μπορεί να απαλλαγεί από τον κομματισμό η Αυτοδιοίκηση ώστε να δημιουργηθούν υπερκομματικά δημοτικά κινήματα, υπερκομματικές δημοτικές αρχές;

Εάν εμείς στους Δήμους οικοδομήσουμε τοπικές κοινωνίες ,
της ενότητας και της αλληλεγγύης, τότε υπάρχει ελπίδα και
η κεντρική εξουσία να συγκροτήσει πολιτεία της ισονομίας,
της ισοτιμίας, της αξιοκρατίας. Παραμένει πολύχρονη σταθερή πρόταση μου προς τα κόμματα, να ενθαρρύνουν τον απογαλακτισμό των Δήμων από κομματικές εξαρτήσεις. Είναι
εγκληματικό λάθος να λένε τα κόμματα «να πάρουμε τον Δήμο», «να βγάλουμε δικό μας δήμαρχο». Δεν τους ανήκει ο
Δήμος. Κάθε Δήμος είναι το σπίτι όλων των δημοτών. δεν
μπορεί να παραμένουν κομματικά προτεκτοράτα με αποτέλεσμα οι πιο δημιουργικές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας να
αισθάνονται στο περιθώριο και να μη συμμετέχουν στα κοινά,
επειδή αισθάνονται ότι είναι άνισος ο αγώνας εάν τον δώσουν χωρίς υποστήριξη κόμματος.
Ερ. Εκτιμάτε ότι μπορούν να δεχτούν αυτή τη λογική τα κόμματα κ. Παπασταυρόπουλε;
Απ. Ακούστε κύριε Βενετσάνε, λίγο – λίγο και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση νομίζω ότι αρχίζουν να αποδέχονται αυτή
τη λογική. Ωστόσο το «απόστημα» είναι ακόμα ανθεκτικό.
Ερ. Είναι εξαιρετική η άποψη σας. Όμως να επισημάνω ότι
και εσείς έχετε κομματική τοποθέτηση.
Απ. Ασφαλώς και έχω κ. Βενετσάνε. Δεν την έκρυψα ποτέ.
Είμαι μαχόμενο στέλεχος της μεγάλης πατριωτικής και δημοκρατικής φιλελεύθερης παράταξης. Είμαι ιδεολογικά τοποθετημένος στο ρεύμα του ριζοσπαστικού κοινωνικού φιλελευθερισμού. Αυτό όμως είναι χρήσιμο σε εθνικό επίπεδο. Είναι
άνευ σημασίας να προτάσεις την ιδεολογία σου στα δημοτικά
θέματα γιατί ο κομματισμός επαναλαμβάνω, λειτουργεί αρνητικά σε τοπικό επίπεδο. Στον τόπο μας, δεξιοί κεντρώοι και
αριστεροί δεν έχουμε διαφορές. Έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις,
τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανάγκες και όλοι μαζί αναζητάμε τις πιο σωστές λύσεις. Αυτές μπορούμε να τις επιβάλουμε, αν θέλετε, μόνο αν είμαστε ενωμένοι.
Ερ. Δηλαδή δεν πιστεύετε ότι ένας δήμαρχος για να είναι
καλός πρέπει να έχει συγκεκριμένη πολιτική άποψη;
Απ. Όχι βέβαια. Δεν το πιστεύω. Και όσοι το πιστεύουν τους
έχει διαψεύσει η ίδια η ζωή. Γνωρίζετε και γνωρίζω δεκάδες
εξαιρετικούς δημάρχους που είναι στελέχη του ΚΚΕ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στελέχη της ΝΔ, του
ΛΑΟΣ ή ανένταχτοι. Γνωρίζω και άλλους τόσους αποτυχημένους που προέρχονται από τους ίδιους χώρους. Διακρίθηκαν
και δημιούργησαν έργο θετικό μόνο όσοι, παρά την όποια
ένταξη τους, ως δήμαρχοι λειτούργησαν υπερκομματικά.
Συγγνώμη που θα σας το θυμίσω κ. Βενετσάνε αλλά και εμείς
αναστήσαμε το Λαύριο από τον μαρασμό στις δύο δικές μου
θητείες επειδή πρώτος εγώ ως υπερκομματικός δήμαρχος
ένωσα όλους τους Λαυριώτες. Τους ένωσα σε κοινές δράσεις

με κοινούς στόχους. Πετύχαμε και δημιουργήσαμε το νέο
Λαύριο της ανάπτυξης της ζωής και της ελπίδας. Και πρέπει
να σας πω ότι εκτιμώντας αυτήν τη λογική βρήκα στήριξη από
όλες τις κυβερνήσεις, που δεν ήταν της δικής μου πολιτικής
τοποθέτησης, βρήκα υποστήριξη από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους οπαδούς τους. Στην ίδια αποδειγμένα σωστή κατεύθυνση θα παλέψουμε τώρα από το νέο, μεγάλο, ενιαίο Δήμο μας.
Ερ. Κ. Παπασταυρόπουλε, πείτε μας μερικές πρακτικά εφαρμόσιμες μορφές συμμετοχής των δημοτών που θα καθιερώσετε στο Δήμο εάν εκλεγείτε δήμαρχος.
Απ. Ενδεικτικά σας αναφέρω κ. Βενετσάνε ότι προγράμματα
και έργα που αφορούν περιοχές ή που αφορούν ομάδες δημοτών, υλοποιούνται καλύτερα όταν πρώτα συμμετέχουν οι
ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, ενεργά και βήμα-βήμα στη λήψη της
απόφασης αλλά και στην υλοποίηση της.
Ομάδες δημοτών με επιστημονική ή επαγγελματική ειδικότητα θα συγκροτούν το σώμα που θα εισηγείται θέματα της ειδικότητάς των. Οι ίδιοι, δεν θα εισηγούνται μόνο, αλλά θα
έχουν και συμμετοχή στην υλοποίηση κάθε έργου που αποφασίζεται να γίνει και στον έλεγχο των σχετικών αποφάσεων
και δράσεων διαχειριστικών και άλλων. Μόνο έτσι γίνεται
πράξη εν τέλει και η διαφάνεια.
Παράδειγμα, γιατροί, νομικοί, μηχανικοί, έμποροι, οικονομολόγοι, επιχειρηματίες, εργάτες υπάλληλοι, παραγωγοί προϊόντων, ηλικιακές ομάδες, θα παίρνουν όλοι το αρχικό σχέδιο
προτάσεων που τους αφορούν, θα τις επεξεργάζονται, θα
προσθέτουν τις δικές τους προτάσεις και τελικά με τη δική
τους διαρκή συμμετοχή θα διαμορφώνεται η απόφαση που θα
λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Νομίζω είμαι σαφής.
Ερ. Πραγματικά είστε εξαιρετικά σαφής. Αναφέρεστε συχνά
στη νέα γενιά, προς την οποία προσφέρατε καινοτομίες όσο
διατελέσατε δήμαρχος Λαυρεωτικής. Πώς θα το επιτύχετε
ειδικά τη σχέση δήμου - νέας γενιάς;
Απ. Η νεολαία είναι από τη φύση της δύναμη δημιουργίας και
ανατροπών. Οφείλουμε να ανοίξουμε δρόμους για να πρωταγωνιστήσει η νεολαία στα δημοτικά δρώμενα. Προβλέπουμε
μία εντυπωσιακά μεγάλη δέσμη καλύψεων, παροχής δυνατοτήτων, προς την νεολαία, αλλά και ευκαιρίες διαρκούς συμμετοχής στα δημοτικά πράγματα. Η έμφαση της παρουσίας
τους αφορά βέβαια τους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού,
του αθλητισμού, της υγείας, των κοινωνικών προβλημάτων,
της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και της επαγγελματικής αποκατάστασης εδώ στον τόπο τους.
Θέλω τους νέους, όλους τους νέους, εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές και μαθητές, δίπλα μας. Τους θέλω πραγματικούς πρωτοπόρους. Όχι αμέτοχους. Μαζί θα δημιουργήσουμε τον Δήμο του 21ου αιώνα. Τον δικό τους Δήμο. Επισημαίνω
τέλος ότι πρώτη στόχευση των προγραμμάτων μας θα είναι η
δραστική μείωση της ανεργίας, η οποία πλήττει τη νέα γενιά
και τις γυναίκες.
Ερ. Πώς θα γίνει πράξη μία τόσο δύσκολη επιδίωξη; Ξέρετε,
αν το πετύχετε αυτό θα δώσετε μία άλλη διάσταση στη μέχρι τώρα γνωστή έννοια, προσφοράς του Δήμου.
Απ. Αυτήν ακριβώς την άλλη διάσταση πριμοδοτεί η διοικητική αναδιάρθρωση. Αυτή η λογική ενός Δήμου πρωταγωνιστή
σε όλα όσα αφορούν την τοπική του κοινωνία , είναι αυτό που
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ζητά ο Σταύρος
Παπασταυρόπουλος
θέλουμε εμείς να δώσουμε, είναι αυτό που μας διαφοροποιεί
από την τρέχουσα λογική και πρακτική. Εμείς θέλουμε να
αξιοποιήσουμε τους νέους Δήμους ως δύναμη ανάσχεσης
στην κρίση. Ως δύναμη αντίστασης στη λαίλαπα της κοινωνικής αναλγησίας, της κατάργησης δικαιωμάτων, της ανεργίας,
της μαραζωμένης οικονομίας. Και να είστε βέβαιος, πως αν
αγωνιστούμε σωστά και αποφασιστικά μπορούμε να το πετύχουμε.
Ερ. Επειδή μας έχετε συνηθίσει να τεκμηριώνετε αυτά που
προτείνετε, μπορείτε να μας πείτε πώς θα συμβάλει πρακτικά ο Δήμος στην αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας;
Απ. Με τη μεθοδική, οργανωμένη, κοινωνικά ευαίσθητη δική
του παρέμβαση, σε όλα όσα αφορούν την λειτουργία της οικονομίας, την ανάπτυξη της οικονομίας στα πλαίσια του Δήμου. Γιατί πρέπει να σας πω, όπως γνωρίζετε, ότι μόνο η ανάπτυξη φέρνει χρήμα και θέσεις εργασίας. Μόνο η ανάπτυξη
μας βγάζει από την κρίση. Όλα τα άλλα είναι άμυνες. Και οι
άμυνες κάποτε καταρρέουν. Όσο καλός και αν είναι ο τερματοφύλακας κάποια στιγμή, έστω και με πέναλτι θα δεχτεί
γκολ. Αντεπίθεση είναι η πρόταση μας. Αναπτυξιακές δράσεις
είναι η πρόταση μας. Παραγωγή και προώθηση δυνάμεων που
μπορούν να δημιουργήσουν ή να φέρουν πόρους στον τόπο
μας είναι η δική μας θέση.
Ερ. Μας λέτε λίγα περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα.
Απ. Πρώτον θα σχεδιάσουμε το οικονομικό μοντέλο της περιοχής που ταιριάζει στον Δήμο μας, την Κερατέα, το Λαύριο,
την Καμάριζα. Με τον σοβαρό σχεδιασμό στο χέρι θα ανοίξουμε διάλογο και διάπλατους δρόμους στις δυνάμεις που
μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές και επενδύσεις. Στα
Ευρωπαϊκά όργανα, στα αρμόδια όργανα της κεντρικής εξουσίας, απευθείας στις δυνάμεις της αγοράς διεθνώς. Μιλάμε
για έναν σύγχρονο Δήμο, που θα μπορεί να προβάλει τον τόπο του και να εξηγεί γιατί συμφέρει σε αυτόν να γίνουν επενδύσεις και ποιου ακριβώς είδους. Αυτό που δεν μπόρεσε να

κάνει σωστά μέχρι τώρα, κεντρικά το Ελληνικό κράτος, περνάει στα δικά μας χέρια εάν αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες. Αυτή είναι πολύ απλά η πρόταση μου.
Ερ. Θα ανταποκριθούν εκτιμάτε οι επενδυτές σε μια τέτοια
πρόσκληση;
Απ. Προφανώς θα ανταποκριθούν οι επενδυτές εάν βρεθούν
μπροστά σε μία οικονομικά ενδιαφέρουσα πρόταση που τίθεται από έναν σοβαρό, έγκυρο και διαφανή οργανισμό. Θα
τους εξηγήσουμε βεβαίως, ότι εμείς δίπλα στον όρο ανάπτυξη, βάζουμε ως προϋπόθεση τον όρο ποιοτική αναβάθμιση και
ανταπόδοση στην κοινωνία. Δε λέμε δηλαδή «μπάτε σκύλοι
αλέστε και αλεστικά μη δώσετε».
Εμείς ζητάμε και επιβάλουμε, σεβασμό και βελτιώσεις του περιβάλλοντος. Ζητάμε και επιβάλουμε νομιμότητα και συνδρομή των επιχειρήσεων σε έργα κοινωνικής ευαισθησίας. Αυτό
το μοντέλο ισχύει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί πρακτική των
σοβαρών επιχειρήσεων. Μόνο στα Βαλκάνια, δυστυχώς και
στην Ελλάδα, εξακολουθεί η Αυτοδιοίκηση να κινείται σε λάθος δρόμους και να εγκαλείται από τους ελεγκτές ως περιοχή εξαιρετικά μεγάλης διαφθοράς. Δεν επιτρέπονται απαράδεκτες ανοχές σε παρεκτροπές από την νομιμότητα στις
οποίες, πολλές φορές επιδίδονται τοπικοί άρχοντες και παράγοντες. Εμείς, βάζουμε τέλος σε αυτή την άσχημη εκδοχή
Αυτοδιοίκησης. Εμείς, στηρίζουμε πρακτικά και αποτελεσματικά την σοβαρή επιχειρηματικότητα. Θέλουμε και θα φέρουμε επενδυτές που οι δράσεις τους αντιστοιχούν στους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας, της διατήρησης της επιθυμητής φυσιογνωμίας του Δήμου μας.
Επενδυτές θα εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας, εμπορική κίνηση, επισκεψιμότητα, αξιοποίηση του λιμανιού και της θάλασσας, αξιοποίηση της ενδοχώρας της Κερατέας, επενδυτές που θα αναδείξουν την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσικής αρετής, που έχει τόσο η Κερατέα, όσο
και το Λαύριο με την Καμάριζα. Και όλα αυτά, ισότιμα, ισοδύναμα και εναρμονισμένα με την
φυσιογνωμία κάθε περιοχής του
Δήμου μας, γιατί σωστός Δήμος
είναι αυτός που αναπτύσσει

ισόρροπα όλες τις περιοχές του Δήμου. Δεν μπορούν να
υπάρχουν τα καλά παιδιά και τα αποπαίδια.
Ερ. Πιστεύεται ότι υπάρχουν τόσο ευσυνείδητοι επενδυτές;
Aπ. Ασφαλώς και υπάρχουν. Αλλά και όσοι δεν είναι από τη
φύση τους ή έχουν κακομάθει γίνονται αν τους τεθεί ως όρος
η λειτουργία τους με νομιμότητα και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αν τους πεις «βόλεψε με και βολέψου» τότε, πολύ αποδέχονται αυτή την βολική λογική και από ευλογία Θεού μετατρέπονται σε μάστιγα. Εμείς λέμε, Δήμος στήριξης των επενδυτών, της επιχειρηματικότητας, της τοπικής οικονομίας και
ανάπτυξης.
Ερ. Σας ακούω αποφασισμένο, μαχητικό και αισιόδοξο.
Απ. Ελπίζω να με ακούτε και τεκμηριωμένο.
Ερ. Ναι, πραγματικά όσα μας είπατε τα τεκμηριώσατε.
Απ. Είμαι αισιόδοξος κ. Βενετσάνε γιατί όσα λέμε μπορούν
να γίνουν πράξη εάν εμείς προγραμματίσουμε σωστά, εάν
εμείς σφυρηλατήσουμε την ενότητα της τοπικής μας κοινωνίας. Εάν εμείς είμαστε συνεπείς, όπως είπατε και εργαστούμε σκληρά και έντιμα. Οσο γι’ αυτά, ένα έχω να πω; Το παρελθόν μας εγγυάται το μέλλον. Κι ακόμα εαν εμείς ανοίξουμε τις πόρτες του Δήμου σε όλους τους δημότες. Γιατί χωρίς
την δική τους συμμετοχή όλα όσα είπαμε ή ακυρώνονται ή
συρρικνώνονται.
Σας ευχαριστώ κ. Παπασταυρόπουλε για τη συζήτηση μας.
Και εγώ ευχαριστώ εσάς κ. Βενετσάνε που μου δώσατε την
ευκαιρία να επικοινωνήσω από την έγκυρη, έγκριτη και αντικειμενική εφημερίδα σας με τους συμπολίτες μου.
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«ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ»
Ενα ντοκιμαντέρ για τον τόπο,
το χρόνο και τον άνθρωπο
Μετά την έκδοση του βιβλίου «Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που παρουσιάστηκε και αυτό στην Αθήνα, στη Στοά του Βιβλίου, ο
Δήμος Κερατέας σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, παρουσίασαν αυτή τη
φορά ένα θαυμάσιο, υποβλητικό ντοκιμαντέρ με τίτλο
«ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ», διάρκειας μιας ώρας, που χειροκροτήθηκε παρατεταμένα στο τέλος από θεατές που γέμισαν την κεντρική αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, Αθήνα).
Ο Νομάρχης Ανατ. Αττικής Λεωνίδας Κουρής και ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, προλόγισαν σύντομα το φιλμ, στην πρώτη προβολή του.
«Δεν είναι στόχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να
παράγει ντοκιμαντέρ», είπε ο Νομάρχης. «Στόχος
όμως είναι να προστατεύει έναν αρχαιολογικό τόπο
και το ντοκιμαντέρ αυτό, πιστεύουμε ότι εκτός από το
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, είναι ένα μέσο αγώνα και
προστασίας του Οβριόκαστρου. Εύχομαι να επιτευχθούν λοιπόν και οι δύο στόχοι του, και ο καλλιτεχνικός αλλά και ο αγώνας, ώστε να μην γίνει ΧΥΤΑ ο αρχαιολογικός χώρος, να ολοκληρωθεί νικηφόρα».

την Παρασκευή
Πραγματοποιήθηκαν
21 Μαΐου, τα Θυρανοίξια του Δημοτικού Ι. Ν Κωνσταντίνου και Ελένης στο
2ο Κοιμητήριο Κορωπίου. Στην τελετή
εγκαινίων του Κοιμητηριακού Ναού χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας
και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος
χαιρέτισε την εκδήλωση καθώς και ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής και ο Δήμαρχος Στ. Ιατρού χαιρετούν καθώς εξέρχονται από την αίθουσα.

Ο Δήμαρχος Κερατέας, αφού ευχαρίστησε το Νομάρχη και τους θεατές που κατέκλυσαν την αίθουσα. Ήταν
εκεί ο σκηνοθέτης Χρήστος Ακρίδας, ο διευθυντής
φωτογραφίας Δημήτρης Κουκάς, ο μουσικός Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, ο υπεύθυνος για το μοντάζ
Σταύρος Κτόρης, ο υπεύθυνος του ήχου Γιώργος Πο-

λιτάκης, ο υπεύθυνος για την εκτέλεση παραγωγής
Μιχάλης Λυκούδης, ο σκηνοθέτης Άγγελος Κοβότσος,
πρωτεργάτης, που συνέβαλε σημαντικά για το φιλμ, ο
γραφίστας Δημήτρης Αρβανίτης που έκανε το σχεδιασμό της αφίσας και η Χαρά Φράγκου που είχε την ιδέα
και τη δημοσιογραφική επιμέλεια.
«Προχωράμε με τον πολιτισμό μας, υπερασπιζόμαστε
τον τόπο μας, έχουμε το βιβλίο μας, το ντοκιμαντέρ
μας, έχουμε το δίκιο μας. Δεν φοβόμαστε κανέναν»,
τόνισε ο Δήμαρχος.
Το φιλμ λιτό, έβγαζε έντονο συναίσθημα για την υπεράσπιση του αρχαιολογικού τόπου. Καλή μουσική και
φωτογραφία, τα σκηνοθετικά ευρήματα όπως αυτό της
αντιπαράθεσης της θεάς του Βερολίνου με μια μαθήτρια του Γυμνασίου Κερατέας, η προβολή αποσπασμάτων από την «Ηλέκτρα» του Κακογιάννη που γυρίστηκε το 1964 στην Κερατέα κ.ά ήταν πετυχημένα.
Οι άνθρωποι του Οβριόκαστρου, που εμφανίστηκαν,
ήταν όλοι τους πειστικοί, χωρίς μεγαλοστομίες, μίλησαν με την καρδιά και την ψυχή τους αντιπροσωπεύοντας τον τόπο, τον πολιτισμό, τον υπόγειο πλούτο, τη
φύση, τη φύλαξη, την αρχαιολογική αξία του.
Μετά την προβολή ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ
της Ταινιοθήκης.
Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να προβληθεί σύντομα στην
Κερατέα, στο θερινό κινηματογράφο Κακής Θάλασσας, στο Φεστιβάλ Οβριόκαστρου, στο Μεσογειακό
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Λαυρίου, στο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε διεθνή φεστιβάλ κ.α.
Είναι μία παραγωγή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ανατολικής Αττικής, του Δήμου Κερατέας και της Αττικής Ανωνύμου Εταιρείας Ανάπτυξης.

Θ υ ρ α ν ο ί ξ ι α
Ι. Ναού Κωνσταντίνου & Ελένης
στο 2ο Κοιμητήριο Κορωπίου
τόποι αναπαύσεως και ελπίδας. Αυτοί οι
τόποι συμπλήρωσε δεν είναι τόποι που
κάποιοι φεύγουν ως νεκροί αλλά ήσυχοι
τόποι όπου (οι νεκροί) ως κεκοιμημένοι
αφυπνίζονται…».

κών του Ναού και τον πρώην Δήμαρχο Κ.
Γκίκα για τη σημαντική συμβολή του στην
κατασκευή του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού
από το 1998.

νου και Ελένης του 2ου Κοιμητηρίου Κορωπίου (108.75τ.μ) βρίσκεται στη θέση
«Πράρι» επί της οδού Γιαννούλη Χαλεπά. Η θεμελίωση και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έγιναν επί Δημαρχίας
Κωνσταντίνου Γ. Γκίκα το έτος 1998. Επί
Δημαρχίας Θεόδωρου Β. Αθανασόπουλου εκπονήθηκε, το 2005, η μελέτη αποπεράτωσης (με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, προϋπολογισμού
255.000€ με ΦΠΑ ) και περιελάμβανε εργασίες στο εξωτερικό και εσωτερικό του
Ναού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ισόγειο μηχανοστάσιο 5,63τ.μ)
διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
(170 τ.μ) πλακοστρώσεις κα.

Ο Κοιμητηριακός Ναός Αγίου Κωνσταντί-

Ο Μητροπολίτης Σεβ. Νικόλαος στον
χαιρετισμό του εξήρε την επιλογή της
Δημοτικής Αρχής να παραδώσει έναν
φωτεινό ναό με λιτά χαρακτηριστικά που
αποπνέει αισιοδοξία και ελπίδα επισημαίνοντας τα εξής: «Τα κοιμητήρια είναι

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος ευχαρίστησε θερμά την αρχιτεκτόνισα και πρώην στέλεχος του Δήμου Μυρτώ
Εξακουστού για την μελέτη αποπεράτωσης (2005) και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά, που προσέδωσε στο
εσωτερικό ενός Κοιμητηριακού ναού και
όλο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον Νέστορα
Αποστολόπουλο διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης. Απηύθυνε μάλιστα δημόσιο έπαινο στα στελέχη του Δήμου διότι σε μια περίοδο, που απαξιώνονται οι δημόσιοι – δημοτικοί υπάλληλοι υπάρχουν
φωτεινά παραδείγματα δημοτικών υπαλλήλων με υψηλό εργασιακό ήθος και ιδιαίτερη τεχνοκρατική ικανότητα. Τέλος,
ευχαρίστησε την Μητρόπολη Μεσογαίας
και Λαυρεωτικής και τον ίδιο τον κ. Νικόλαο για την δαπάνη αγοράς των φωτιστι-

Στιγμιότυπο από την τελετή.
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Ξεχωριστή προσφορά αγάπης
από την Παναθηναϊκή παράρτημα Γλυφάδας-Βούλας
Πέμπτη μεσημέρι οι γυναίκες της Παναθηναϊκής Οργάνωσης γυναικών, παράρτημα Γλυφάδας-Βούλας με επικεφαλής την πρόεδρο Μαίρη Δαμηλάκου, συνόδευσαν τα παιδιά του
ιδρύματος Κόκκορη (σύνδρομο ντάουν) και συνέφαγαν σε εστιατόριο της οδού Γούναρη, στη
Γλυφάδα.
Ενα γεύμα που για τα παιδιά ήταν, κάτι το ιδι-

Ολο το Δ.Σ. της Παναθηναϊκής παρέα με τα παιδιά.

με μικρά δωράκια για το καθένα.
Ολα ήθελαν να φωτογραφηθούν, όλα ήθελαν

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου συνομιλεί με τα παιδιά.

αίτερο, γιατί είναι μία έξοδος και μία διέξοδος
συνάμα στις αντιξοότητες της ζωής που αντιμετωπίζουν. Και συγχρόνως βρήκαν μία αγκαλιά με θαλπωρή από την Παναθηναϊκή.
Τα παιδιά απόλαυσαν ένα πλούσιο γεύμα με
μουσική, σε ένα ωραίο περιβάλλον, γεύθηκαν
τις γλυκιές λιχουδιές και πήραν από μία τσάντα

να μιλήσουν. Ισοι προς ίσον. Λίγες, αλλά δυνατές στιγμές...

Το ρεπό της μαμάς!
Το Σώμα Ελλήνων Οδηγών Σπάτων (ΣΕΟ), με την ομάδα συνεργασίας τους πραγματοποίησαν και φέτος (Κυριακή 16 Μαΐου) το ΡΕΠΟ της ΜΑΜΑΣ στον αύλειο χώρο του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας».
Η Ομάδα Συνεργασίας Σπάτων αποτελείται από μέλη που έχουν κατά καιρούς προσφέρει
και συνεχίζουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Τοπικό Τμήμα Σπάτων
του ΣΕΟ.

Οι φίλοι του Οδηγισμού είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν σπιτικά καλομαγειρέμενα εδέσματα, φτιαγμένα από τις κυρίες της Ομάδας Συνεργασίας.
Τα έσοδα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται για τη αρτιότερη λειτουργία του Τοπικού Τμήματος Σπάτων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ενώ μέρος αυτών διατίθεται
κάθε χρόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Την Κυριακή, στον υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κερατέας
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης της επετείου της Άλωσης της Πόλης
(29/5/1453).
Την εκδήλωση οργάνωσε το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας και ο Λαογραφικός Όμιλος «Απόλλων» και στο Α’ μέρος έγινε η παρουσίαση δύο συγγραφέων από τα Μεσόγεια που έχουν ασχοληθεί με το θέμα.
Η Λίλη Πρίφτη από την Παιανία που έχει γράψει το ιστορικό μυθιστόρημα “Ματωμένος Βόσπορος” μίλησε με θερμά λόγια για την θυσία του Κων/νου Παλαιολόγου
και τις τελευταίες μέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Ο συγγραφέας από την Κερατέα Κωνσταντίνος Τσοπάνης που έχει γράψει το βιβλίο “Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το χρονικό του Λεονάρδου του Χίου”, μίλησε ιδιαίτερα γι’ αυτό το χρονικό που μετέφρασε από τα Λατινικά, επεσήμανε την
παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από
σοβαρά λάθη και κατάπτωση αξιών και τόνισε
ότι η θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα συγχρόνως ήταν κι ένας εξαγνισμός γι’ αυτό και
ο θρύλος του φθάνει μέχρι τις μέρες μας.
Ακολούθησαν τραγούδια και θρήνοι για την
Άλωση της Πόλης και την Αγιά Σοφιά από την
Χορωδία του Λαογραφικού Ομίλου Απόλλωνα.
Τα περισσότερα τραγούδια ήταν από την Μικρά Ασία, Σμύρνη, Σινασσό, Κωνσταντινούπολη, συγκίνησαν το ακροατήριο που καταχειροκρότησε τον Διευθυντή της χορωδίας
Χρίστο Τσάλλο (πτυχιούχο Βυζαντινής Μουσικής), τους μουσικούς Σωτήρη Μαργώνη
(βιολί), Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο (κλαρίνο),
Μάνο Κουτσαγγελίδη (κανονάκι), Κώστα Μήτσιο (λαούτο) και Νεκτάριο Αγγέλου
(κρουστά) και τους χορωδούς Μαρίνα Αγγελή, Ελευθερία Αλτζερίνη, Σοφία Αντωνίου, Τασούλα Γιαννακάκη, Δήμητρα Ζουμπουλιά Μαρίνα Καρελιώτου, Κατερίνα
Κουτσουνάκη, Νικολέτα Καναχαλίδου-Κοψιά, Ιωάννα Λιούμη, Θεοδώρα Ματάλα,
Αγγελική Μακρή-Πρίφτη, Κατερίνα Μαγγανά, Φωτεινή Μελά, Ευαγγελία Μεγαγιάννη, Ειρήνη Μοσχοπούλου, Βασιλική Παπαθανασίου, Μαρία Παπανικολάου, Δήμητρα Παπανικολάου-Πέτση.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού τόνισε την σχέση της περιοχής της Κερατέας και της Λαυρεωτικής, αφού το ασήμι που έβγαινε
από την περιοχή έφθανε στην Πόλη τον 6ο αι. μ.Χ. επί Ιουστινιανού που συνέβαλε στο χτίσιμο της Αγιά-Σοφιάς. Μάλιστα τόνισε υπάρχουν νέα ευρήματα καμινιών, αργύρου την εποχή εκείνη στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας.

Εαρινό φεστιβάλ
ερασιτεχνικού θεάτρου
Εκλεισε και φέτος η αυλαία του 6ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Δήμου Σπάτων· ένα φεστιβάλ που έγινε
θεσμός για την ευρύτερη περιοχή των
Μεσογείων.
Το Φεστιβάλ φέτος διήρκησε 22 ημέρες
- μαζί με τις προετοιμασίες των θεατρικών ομάδων.
Συμμετείχαν συνολικά 11 θεατρικές
ομάδες από τους Δήμους: Σπάτων, Γλυκών Νερών, Κάντζας, Μάνδρας, Κορυδαλλού, Παλλήνης, Καλυβίων, Αρτέμιδας και Κερατέας.
Το θεατρόφιλο κοινό που παρακολούθησε
τις παραστάσεις ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εμαθαν πλέον και το περιμένουν· είναι
στην κυριολεξία η εαρινή ισημερία του θεάτρου στα Μεσόγεια.
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείτο από
τους:
Χρήστο Γεωργακόπουλο (πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων),
Θεατρική Ομάδα Σκηνοβάτες (Εύη Λουκά,
Φίλιππος Αργυρός, Βανέσσα Χριστοδούλου, Ματίνα Δημητρίου, Νίκος Καφετζής,
Νάνσυ Γκίκα και Μαρία Λαζάρογλου).

Ο Πρόεδρος Χρήστος Γεωργακόπουλος
στην ομιλία του ευχαρίστησε όλες τις
ομάδες που συμμετείχαν, τα μέλη της
οργανωτικής επιτροπής και το θεατρόφιλο κοινό που παρακολούθησε όλες τις
παραστάσεις.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας προσφέρει αναμνηστικές πλακέτες.

Ιδιαιτέρως δε ευχαρίστησε τον Δήμαρχο
Σπάτων, που παρά τις δυσκολίες και την
οικονομική κρίση, είναι πάντα αρωγός σε
όποια προσπάθεια έχει σκοπό την αναβάθμισης της πόλης των Σπάτων.
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Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Απαγόρευση κυκλοφορίας περιοχών
για την πρόληψη πυρκαγιών
Με εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή αποφασίστηκε, κατά
την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών σε Εθνικούς
Δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές στις περιπτώσεις
που ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός, (4) και άνω.

29.

Συγκεκριμένα με την απόφαση προβλέπεται η απαγόρευση αδικαιολόγητης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών
σε:

"Είσοδος προς μνημείο ΛΟΚ

α) Λόφος Εθνικής Ενότητας (ΛΟΚ):
"Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου
"Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου)

β) Λόφος Αλεξ. Παπαναστασίου
"Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου)

1. Όλους τους δρόμους των εθνικών δρυμών Πάρνηθας
και Σουνίου

γ) Μεγάλο Καβούρι

2. Στο δρόμο Τατοϊου-Κρυονερίου
3. Στο δρόμο Πηγή Φυλής-Μπόρσι
4. Στο δρόμο Τατοϊου-Κατσιμίδι-Αγίου Μερκουρίου
5. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων "Παπόκαμπος",
"Κοκκινόβραχος" και "Αγία Τριάδα" της Κοινότητας
Αφιδνών
6. Στο δρόμο Σφενδάλης-Μαλακάσας (Από γέφυρα
Σφενδάλης)

"Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου)
17. Στο δρόμο από Σπήλαιο Παιανίας προς Γλυκά Νερά και
προς Καισαριανή και Παπάγου
18. Στους δρόμος Κρητικού Πελάγους, Διαδόχου Παύλου,
Αγάπης, Ασκληπιού, Μπουμπουλίνας, ΄Αννης Μαρίας, Λήμνου & Ολυμπίας στο Δήμο Γλυκών Νερών
19. Στους δρόμους πέριξ του Γερμανικού Νεκροταφείου
Πεντέλης, καθώς και τους χωματόδρομους, που ενώνουν τη Ραπεντώσα με τη Μονή Νταού Πεντέλης.

7. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων "Μεγάλη Βρύση"
και "Αντλιοστάσιο" του Δήμου Αυλώνα. Επίσης στο
δρόμο ο οποίος έχει αφετηρία από τη γεώτρηση υδροδότησης του δήμου Αυλώνα στη θέση "Σκάλεζα" και
δια μέσω των περιοχών "Βίλλια" και "Μπρέντεζα" των
διοικητικών ορίων του, καταλήγει στην Κοινότητα Μαλακάσας.

β) Από την πλατεία του Πευκόφυτου προς το νεκροταφείο
Πευκόφυτου

8. Στο δρόμο Άνω Σούλι-Προφήτη Ηλία

γ) Οδός Πλάτωνος από Βρυσάκι.

9. Σε όλους τους δρόμους της θέσης "Χάος" της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου Λαυρίου

21. Στους δρόμους επάνω από τα θερμοκήπια του Μαραθώνα (περιοχή Βράνα), που οδηγούν προς Σταμάτα
και Αγριλίκι.

20. Στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου:
α) Από τη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος προς την Αγία
Τριάδα

Οδός Άυρας - Οδός Ακτής - Αυγής (προς Ζεφείρου)-δύο
σημεία, Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου)
δ) Κεντρική Βουλιαγμένη
Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος προβολή Αμαρυλλίδος
Παραλιακή Αθηνών, Ιάσονος, Δαιδάλου, Διονύσου ως Παναγούλη, Ήρας και Διός
ε) Περιοχή Νεκροταφείου
Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιάς

30.

10. Στο δρόμο στη θέση "Βίλλα Κανέλλου" του Δήμου
Λαυρίου
11. Στους δρόμους του Δήμου Κερατέας, που οδηγούν
από Κακιά Θάλασσα προς Πρισιλίμες, από Κακιά Θάλασσα προς Διόνυσο και από κατασκήνωση Διονύσου
προς Ευαγγελίστρια
12. Στο δρόμο στη θέση "Χαμολιά" του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που διέρχεται από τις κατασκηνώσεις.
13. Στο δρόμο που ενώνει τη Μερέντα με την Κοινότητα
Κουβαρά.
14. Στο δρόμο που οδηγεί από τη θέση "Τζαρούλι" στη θέση "Λυκόβρυση".
15. Στο δρόμο που οδηγεί από Πλάκα προς Μονή Αγ. Παύλου-Διψέλιζα
16. Στους δρόμους από Κορωπί προς ραντάρ Υμηττού και
από Κορωπί προς Σέσι. Από πλησίον ''Σχολείων Γείτονα'' προς χωματερή και αντιστρόφως
Από πλησίον ''Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη'' τέρμα οδού Λυσιμάχου.

Στο Δήμο Βουλιαγμένης:

Στις περιοχές του Δήμου Βάρης:

α) Οδός Τριπόλεως, δεξιά είσοδος για το βουνό "Μπαρόκο"
β) Κτήμα "Κανελλόπουλος"

22. Στο πευκοδάσος του Σχινιά του Δήμου Μαραθώνος

γ) Νηπιαγωγείο Διλόφου

23. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης προς το
εξωκλήσι του Αγ. Ιωάννη και το νέο κοιμητήριο της
Κοινότητας Ροδόπολης

δ) Όρια Βούλας-Βάρης οδός Παπανικολή και Αμοργού
(Δίλοφο)
ε) Πίσω από τις πολυκατοικίες οδού Γραβιάς (Δίλοφο)

24. Στο δασικό δρόμο ο οποίος περικλείει το όριο του Ο.Τ
54 Α του ρυμοτομικού σχεδίου της Νέας Αιολίδας,
επονομαζόμενος “οδός Άνδρου”, που οδηγεί σε δύο
πυροφυλάκια της Κοινότητας Ροδόπολης
25. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης όπου αρχίζει η Κοινοτική Οδός και καταλήγει στην πίστα Μοντελισμού, Κοινότητας Σταμάτας
26. Στους δρόμους του Δήμου Βούλας προς Πευκωτό,
προς Λόφο Τάσιανης, στο δρόμο μετά το Νεκροταφείο προς Πανόραμα, στην οδό Υμηττού (από την οδό
Μπέλλες και πάνω) και στην οδό Διστόμου (από την
οδό Θηβών και πάνω).
27. Στο πρώην Δάσος ΣΑΑΚ εντός των διοικητικών ορίων
της Κοινότητας Άνοιξης
28. Στο δρόμο Υμηττού προς δασάκι Σαρωνίδας

στ) Φρυνίχου (Βάρκιζα)
ζ) Μετά την τρύπα του Καραμανλή (θέση Λουμπάρδα προς
Μπαρόκο)
31. Στους δρόμους του Περιαστικού Δάσους Κοινότητας
Ανθούσας το οποίο συνορεύει: Δυτικά με το κεντρικό ρεύμα Ανθούσας-Παλλήνης και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
της κοινότητας Ανθούσας, Βόρεια με το Δήμο Πεντέλης,
Νότια με το Δήμο Παλλήνης και Ανατολικά με το Δήμο Πικερμίου
32. Σε όλη την περιοχή του Πάνειου Όρους του Δήμου Καλυβίων και συγκεκριμένα στη δασική οδό που οδηγεί στην
κορυφή του.
33. Στο δρόμο που οδηγεί από Πόρτο Ράφτη στον Κουβαρά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρ. Προσόδων & περιουσίας
Φειδιππίδου 22 Β’ Παλλήνη
Πληροφορίες: κ. Κομνηνού
Τηλ.: 213-2031672
Παλλήνη, 27/5/2010
Αριθ. Πρωτ.: 6338
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την 77/2010 απόφασή του
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή ρυθμίσεων
καταβολής οφειλών προς το
Δήμο, για οφειλές μέχρι 04-092009, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 63παρ.2 του Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’/2009).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των
οφειλών, χωρίς την καταβολή
προστίμων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, σε
(24) είκοσι τέσσερις μηνιαίες
δόσεις και αφορά:
Α) Οφειλές από τέλη διαμονής
παρεπιδημούντων, τέλος επί
των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π.
Β) Φορολογικές διαφορές μεταξύ Ο.Τ.Α. και φορολογούμενων
για τις οποίες ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και οι οποίες
εκκρεμούν.
Γ) Οφειλές από δημοτικά τέλη,
φόρους, εισφορές, καθώς και
πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (04-09-2009) στο δημοτικό
ταμείο.
Δ) Πρόστιμα του άρθρου 5 του
Ν.2323/1995 (πρόστιμα από την
άσκηση υπαίθριου εμπορίου),
καθώς και οφειλές από τέλη
χρήσης κοινοχρήστων χώρων
του άρθρου 3 του Ν.1080/1980
και δημοτικά τέλη καθαριότητας
του άρθρου 5 του Ν. 3345/2005.
Η υποβολή των αιτήσεων και
δηλώσεων από τους φορολογούμενους προς υπαγωγή στις
ρυθμίσεις θα γίνει μέχρι τις
30/6/2010 αποκλειστικά.
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντάς Σπύρος
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Λόγω ελλειπών μέτρων τα περισσότερα Εργατικά ατυχήματα
Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι
χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο από επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά
ατυχήματα.
Ταυτόχρονα 270 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται εργατικό ατύχημα, ενώ 160 εκατομμύρια
υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε 3.5 λεπτά
ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του σε χώρους
εργασίας και περισσότεροι από 160.000 άνθρω-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ποι πεθαίνουν από αιτίες σχετιζόμενες με την
εργασία σε ετήσια βάση. Στα στοιχεία αυτά,
πρέπει να προσθέσουμε ένα ποσοστό εργατικών ατυχημάτων τα οποία δεν δηλώνονται σαν
τέτοια, για την αποφυγή οικονομικών επιβαρύνσεων των εργοδοτών.
Η πλειοψηφία των ατυχημάτων και των νόσων, θα
μπορούσε να έχει προληφθεί αν οι εργοδότες
συμμορφώνονταν με τους αντίστοιχους κανόνες,
ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι όροι υγιεινής
και ασφάλειας σε κάθε εργασιακό χώρο και να καταρτίζονται υπεύθυνα οι μελέτες πρόληψης κινδύ-

Παλαιά Φώκαια 14-05-2010
Αριθμ. Πρωτ.: 1559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/ 1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. 17848/ 07-04-2010 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ: 33/ 2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 18401/ 12-04-2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την υπ΄ αριθμ. 51/ 30-04-2010 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1875/ 03-09-2009).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
107
Κοινότητα Παλαιάς
Παλαιά Φώκαια
ΔΕ Ναυαγοσωστών
4 μήνες
1
Φώκαιας
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την
εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).
2) Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από την Λιμενική Αρχή. Για την

νου από κάθε επιχείρηση με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς
ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, γιατί, το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο
κεκτημένο εργασιακό δικαίωμα.
Η.Β.

απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος- Κεφάλαιο ΙΙ, στοιχείο 17, πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του
νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στην οποία εδρεύει η
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου Τ.Κ: 19013 – Παλαιά Φώκαια απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Μάρκου Πίρκολου (τηλ. επικοινωνίας: 2291038809).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές →
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη
επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «15-4-2010», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· ii) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής· iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
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ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 199
Οι Δήμοι οργανώνονται με ασκήσεις, με μαθήματα
σε εθελοντές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επικείμενες πυρκαγιές, στην περίοδο του καλοκαιριού.
Εθελοντές ζητούν, γιατί ο πολίτης είναι το πρώτο
άγρυπνο μάτι, της πόλης του και της γειτονιάς του.
Μπορείτε να απευθύνεστε στους κατά τόπους Δήμους για να συμμετέχετε στα προγράμματα εθελο-

ντισμού ή για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.
• Δώστε συγκεκριμένη τοποθεσία και ακριβές σημείο για τον εντοπισμό της πυρκαγιάς. Περιγράψτε
το είδος της βλάστησης που καίγεται.
• Περιγράψτε τις διόδους προσέγγισης, δηλαδή
δρόμους και μονοπάτια.

• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της φωτιάς.
• Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά
την διάρκεια των θερινών μηνών (από 1 Μαίου -31
Οκτωβρίου).
• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε
χώρους με ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες.
• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες .
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος.Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα
όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.
• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ

Σαρωνίδα, 02-06-2010
Αρ. Πρωτ.: 1861
Έργο: Συντήρηση οδικού δικτύου
Φορέας: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Προϋπ.: 43.038,00€ (με ΦΠΑ 21%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Κοινότητα Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το
Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των
και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου,
ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου».
1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
43.038,00€ (με ΦΠΑ 21%) κατηγορίας εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκ των
οποίων τα 4.639,39€ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ., στα γραφεία της
ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 65 Γέρακας Τ.Κ.
15344. Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.
3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 10-6-2010 ημέρα Πέμπτη, από τα
γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας με πληρωμή αντιτίμου 20€.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές
ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Εργοδηγοί που καταργήθηκαν
με το Ν.576/77 & Εμπειροτέχνες για έργα πάνω από 40.000,00€, Α1, Α2,
1η για έργα Οδοποιίας, όπως και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδιίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες
και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84.
5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 711,37€
(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς την
Κοινότητα Σαρωνίδας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας, από τον αρμόδιο υπάλληλο Ευάγγελο Βιτώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2291054444 & 2291054891.
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Πέγκας
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Ολοήμερο σχολείο
με ενιαίο ωράριο για όλες τις τάξεις
Το αναμορφωμένο διδακτικό
ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα 800 ολοήμερων σχολείων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, με απόφαση
της Υφυπουργού, Εύης Χριστοφιλοπούλου. Τα ολοήμερα
αυτά σχολεία θα λειτουργούν
με νέο αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο
πρόγραμμα από το σχολικό
έτος 2010 – 2011.
Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι
στις 8:10 πμ και η λήξη στις
14:00 μμ για όλες τις τάξεις.
Αναφορικά με το θέμα η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου δήλωσε:
«...είναι ένα βήμα προς την
κατεύθυνση των ριζικών αλλαγών που φέρνει το Νέο
Σχολείο. Στο στάδιο αυτό
ενοποιούμε την εκπαιδευτική
λειτουργία στο υποχρεωτικό
πρόγραμμα, δημιουργώντας
μια ουσιαστική παιδαγωγική
αναβάθμιση, ενώ παράλληλα
παρέχουμε στη σχολική κοινότητα τη δυνατότητα σχεδιασμού της προαιρετικής
ζώνης ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου σχολείου».
Οι επιμέρους αλλαγές στο
ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν
ως εξής:
Αύξηση κατά μία ώρα του
γλωσσικού μαθήματος στις
Α΄ και Β΄ τάξεις.
Αύξηση κατά μία ώρα του μαθήματος των μαθηματικών
στις Α΄ και Β΄ τάξεις
Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή.
Οι ώρες του μαθήματος της
Φυσικής Αγωγής αυξάνονται
κατά 2 για τις Α΄, Β΄ , Γ΄ και
Δ΄ τάξεις. Στις τάξεις Α΄, Β΄,
Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα
της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς.
Προστίθεται το μάθημα των
Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται
κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες
τάξεις.
Προστίθεται το μάθημα των
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνίας για 2 ώρες

εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Στην Ευέλικτη Ζώνη (ΕΖ) αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία
του κάθε εκπαιδευτικού.
Στην Α΄ τάξη: Η μία διδακτική
ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για
δραστηριότητες που αφορούν
σε θέματα Αγωγής Υγείας.
Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική
ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για
δραστηριότητες που αφορούν
σε θέματα Διατροφικών Συνη-

θειών
Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική
ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για
δραστηριότητες που αφορούν
σε θέματα Κυκλοφοριακής
Αγωγής.
Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική
ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για
δραστηριότητες που αφορούν
σε θέματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
Τα διδακτικά αντικείμενα από
τα οποία μπορεί να γίνει επι-

λογή ως προς το πλήθος τους
και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:
― Μελέτη
― Αθλητισμός
― Θεατρική Αγωγή
― Αγγλικά
― Μουσική
― Δυνατότητα παρακολούθησης δεύτερη ξένης γλώσσας για πρώτη φόρα στη
χώρα μας
― Εικαστικά
― Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών
ομίλων οι μαθητές όλων των
τάξεων μπορούν να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές
δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής, καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού.
Η αποχώρηση των μαθητών
του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει, είτε με τη

λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15), είτε κατά
το χρονικό διάστημα 15:30 15:40, εφόσον έχει κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα.
Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία
περίπτωση, δεν παραβιάζεται
το εργασιακό και διδακτικό
ωράριο των εκπαιδευτικών το
οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
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Πρόγραμμα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου
2ο Γυμνάσιο Καλυβίων
Οι μαθητές της ομάδας Αγωγής Σταδιοδρομίας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων επισκέφθηκαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΙΣ».
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που πρόσφερε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκέφθηκαν το μοναδικό στην Ευρώπη μη στεγαζόμενο
σε μουσείο, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΙΣ» όπου προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, γεωλόγοι, ανέπτυξαν επιστημονικό υλικό για το
σεισμικό φαινόμενο, έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για τους τρόπους προφύλαξης και λήψης μέτρων, εκπαίδευσαν μαθητές και καθηγήτριες σε
προσομοιωτή σεισμού και έδωσαν πληροφορίες
Επαγγελματικού Προσανατολισμού σχετικά με τις

σπουδές, το επάγγελμα και τις προοπτικές απασχόλησης του γεωλόγου, σεισμολόγου, ωκεανολόγου,
γεωπεριβαλλοντολόγου.
Την επίσκεψη οργάνωσε η υπεύθυνη του Γραφείου
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΓΡΑΣΕΠ) του σχολείου Καίτη Ζηνέλη (G.C.D.F.)
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η
οποία αναπτύσσει σχετικό πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα: «Επαγγελματική & εθελοντική
δραστηριοποίηση στην υπηρεσία του δοκιμαζόμενου
ανθρώπου, πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων αναγκών & καταστάσεων” σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς Ζαχαρούλα Μαρκοπούλου (D.E.A.) υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος, Φιλιώ Πέππα,
υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Δήμο
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος – τομέα Γεωφυσικής & Γεωθερμίας
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η συμμετοχή των μαθητών στη δράση ήταν εντυπωσιακή, η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), αποτιμήθηκε θετικά.
Η βιωματική εμπειρία προσφέρει ιδιαίτερα στα παιδιά, αυριανούς ενεργούς πολίτες. Τα ευαισθητοποιεί, τα ενημ
ερώνει και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα
στην αξιολόγηση που έγινε μετά την επίσκεψή τους
στο χώρο.
Η άσκηση στη σεισμική τράπεζα έδωσε την ευκαιρία
για βιωματική άσκηση και γνώση, «φόβισε» μα κι
ενεργοποίησε, κινητοποίησε αντανακλαστικά, ανατροφοδότησε τους ασκούμενους εδραιώνοντας και
στερεώνοντας γνώσεις και στάσεις καλής πρακτικής
ατομικής προστασίας και κοινωνικής δικτύωσης.

«Σχολική βία και
προστασία των παιδιών»
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων (Λαγονήσι) και η Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ Καίτη Ζηνέλη,
διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Σχολική βία και προστασία
των παιδιών- Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης».
Η ανοιχτή ομιλία – συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα όπως
είναι οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού, τα αίτια, οι συνέπειες, οι ενδείξεις, οι τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς, καθώς και οι
τρόποι ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και αυτοπροστασίας
του παιδιού.
O σχολικός εκφοβισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που
τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις
στις τάξεις και στις αυλές των σχολείων των ανεπτυγμένων
κοινωνιών. Πρόκειται για μια από τις πολλές μορφές κακοποίησης, που αφορά την παιδική μέχρι την εφηβική ηλικία και
αναφέρεται σε κακοποίηση ανηλίκου από ανήλικο.
Η λέξη – κλειδί στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι η αυτοεκτίμηση, με άλλα λόγια η αντίληψη που έχουμε
για τον εαυτό μας, η οποία διακρίνεται σε υψηλή και χαμηλή
ανάλογα με το τι νιώθουμε, τι σκεφτόμαστε και τι πιστεύουμε για εμάς. Στο ρόλο της αυτοεκτίμησης και στους τρόπους
ενίσχυσής της καθώς και στην καθοριστική συμβολή των γονιών σε αυτή τη διαδικασία, επικεντρώθηκε στην ομιλία της η
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΛΕΤΖΙ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΟΥΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
ΠΡΟΫΠ: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α. 21%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το
οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και
των Υπουργικών Αποφάσεων που δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΛΕΤΖΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑριθ.
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη
Βουλιαγμένη 31-5-2010
Πρωτ.: 68
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Εκτίθεται σε φανερή, προφορική,
πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση α) αίθουσα αναψυκτηρίου – καντίνας 41 τ.μ. β) βοηθητικής αποθήκης του αναψυκτηρίου
– καντίνας 5,5 τ.μ. γ) πλακόστρωτης βεράντας περιμετρικά
του αναψυκτηρίου – καντίνας η
οποία φέρει σχετική πέργκολα
επιφανείας 78τ.μ. στο Δημοτικό
Στάδιο Βουλιαγμένης.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Μηνός Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής.
Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό
των 12.270,83€.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι εξαετής (6 έτη) αρχής γενομένης από την λήξη της
προηγούμενης, ήτοι μετά τις
28/3/2011.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στη δημοπρασία είναι
η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό
10% επί της τιμής εκκίνησης, καθώς και η παρουσία αξιόχρεου
εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράφει τα σχετικά πρακτικά δημοπρασίας.
Πληροφορίες και λεπτομερείς
όροι για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – καντίνας μετά της
βοηθητικής αποθήκης, και της
πλακόστρωτης βεράντας, στα
γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 14:00.
Όλα τα έξοδα των δημοσιεύσεων
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.
Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

Προϋπολογισμού Δαπάνης 45.000,00€ με ΦΠΑ 21%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15 Ιουνίου 2010 ημέρα ``````tρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την
10:00η π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, οδός Οινόης 6, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, Τ.Κ.
19007.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφορές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ
τάξεως Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα,
ήτοι εργοδηγοί που καταργήθηκαν με τον Ν. 576/77 με εννεατή κατασκευαστική εμπειρία και εμπειροτέχνες με
ενδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 742,00€ και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΤΙΚΗΣ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη από διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 22940-69258.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Ζαγάρης
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ΜΙΚΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΡΗ (Κόρμπι) Μονοκατοικία 135τ.μ. νεόκτιστη,
3 υπνοδ., 2 μπάνια, WC,
play room, τζάκι, γκαράζ,
πισίνα σε οικόπεδο τρίφατσο 380.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ Μονοκατοικία,
140τ.μ., 100μ. από τη θάλασσα, σε 700τ.μ. οικόπεδο, θέα θάλασσα απεριόριστη,
Σαρωνικός
700.000€. Ετερη μεζονέτα 210τ.μ. 660.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΗ (Μηλαδέζα) Μεζονέτα 200τ.μ. νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 3 μπάνια,
WC, play room, τζάκι,
γκαράζ, αποθήκη, ασανσέρ, μεγάλες βεράντες,
θέα 530.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ Ribas Μεζονέτα 220τ.μ. 4 υπνοδ., 3
μπάνια, WC, play room,
ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ,
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα σε 500τ.μ.
οικόπεδο, θέα θάλασσα,
απεριόριστη, Σαρωνικός
650.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΗ (Κόρμπι) Μονοκατοικία 240τ.μ., 4 υπνοδ.,
2 μπάνια, WC, play room,
τζάκι, γκαράζ, αποθήκη,
μεγάλες βεράντες σε
470τ.μ. οικόπεδο γωνιακό. Πολλά έξτρα, πολυτελές, 800.000€
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ - Αγ. Μαρίνα
Μονοκατοικία 250τ.μ.,
επί της παραλιακής, με
πισίνα σε 4.100τ.μ. οικόπεδο. Αριστη μοναδική
θέση 3.000.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
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ΒΑΡΗ (Κόρμπι) Μεζονέτα 300τ.μ., γωνιακή με
πισίνα
ημιτελής
σε
400τ.μ.
οικόπεδο
550.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΗ (Κόρμπι) Μονοκατοικία 470τ.μ., 3 master,
3 μπάνια, 2 WC, play
room, τζάκιa, γκαράζ,
αποθήκες, γραφείο, δωμάτιο υπηρεσίας, ασανσερ, πισίνα σε 1500τ.μ.
οικόπεδο 1.500.000€
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Αγ. Νικόλαος Μονοκατοικία 300τ.μ.,
νεόκτιστη, 3 υπνοδ., 2 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, μεγάλες βεράντες,
θέα βουνό-θάλασσα, πισίνα - γεώτρηση σε 950τ.μ.
οικόπεδο πλησίον παραλίας 900.000€
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Μεζονέτα
220τ.μ., 4 υπνοδ., 3 μπάνια, WC, play room, σοφίτα, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, ΒΒQ σε 300τ.μ. οικόπεδο 700μ. από θάλασσα. 480.000€
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΒΑΡΗ Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, ισόγειο κατάστημα
300τ.μ., με υπόγειο 300τ.μ.
(σαν ισόγειο) σε 1500τ.μ.
οικόπεδο, μεγάλης προβολής,
άνετο
πάρκινγκ
2.000.000€ Ετερο 150τ.μ.
ισόγειο
ενοικιάζεται
2.220€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΗ (Κόρμπι) σ.δ. 0,3
195τ.μ. 200.000€, 380τ.μ.
γωνιακό 390.000€, 800τ.μ.
7.100.000€,
1740τ.μ.
1.600.000€,
4.600τ.μ.
4.600.000€.

Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΗ Μηλαδέζα, σ.δ. 0,6
225τ.μ. γωνιακό, 350τ.μ.,
700τ.μ., 830τ.μ., 910τ.μ.,
3.900τ.μ.,
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ Ασύρματος, σ.δ.
0,4 440τ.μ. 470.000€,
900τ.μ. 930.000€, 4000τ.μ.
+ 7000τ.μ. εκτός σχεδίου
οικοδομήσιμα.
Σοβαρές
προτάσεις. ΒΑΡΗ (κέντρο)
σ.δ. 1 590τ.μ., 800τ.μ. σ.δ.
0,6 με άδεια.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ
Λαθούριζα,
230τ.μ. 320.000€, 500τ.μ.
με άδεια, 630τ.μ. θέα θάλασσα,
4.300τ.μ.
&
1.100τ.μ. εκτός σχεδίου, οικοδομήσιμα. ΒΑΡΚΙΖΑ (κέντρο) 490τ.μ., σ.δ. 0,8
1.000.000€, 700τ.μ. σ.δ. 0,8
1.500.000€,
Φλέμινγκ
3100τ.μ. 3.000.000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΡΗ (Κόρμπι) Μονοκατοικία 200τ.μ., 3 υπνοδ., 2
μπάνια, WC, play room, τζάκι, αποθήκη, πάρκινγκ
1500€. Ετερη 165τ.μ.
1000€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ Ribas 220τ.μ., 4
υπνοδ., 3 μπάνια, WC, play
room, ασανσέρ, τζάκι, αποθήκη, πάρκινγκ, πισίνα, θέα
θάλασσα απεριόριστη, Σαρωνικός 2.300€.
Μεσιτικό γραφείο
Τριπτολέμου 17 Βάρη,
τηλ. 2108973.060

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλούνται 8 στρέμματα αγροτεμάχιο στα
Λεγραινά, Θέση Κουκκιά (Ίλιον) κορυφή λόφου, θέα θάλασσα
απεριόριστη. Τιμή ευκαιρίας 150.000€

Τηλ. Επικοινωνίας
6974427533

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αυτοκί-

νητο FIAT Barqueta μοντέλο του 1996, 1800
κυβικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας:
6932466608

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΜΗΛΟ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα με δύο λουτρά, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι και κουζίνα στον Αδάμαντα Μήλου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατάλληλο για
οικογένεια ή δύο ζευγάρια.
Τηλ. 210 8955.196 & 6942409051.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ
παραδίδονται
από
υποψήφιο διδάκτορα
Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου(Ε.Μ.Π.)
με πείρα και μεθοδικότητα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6938865798.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

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

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

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

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

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

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

Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 5, ΤΡΙΤΗ 8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
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

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.
HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.
HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN
HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.
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Πρωτιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατέκτησε
η ομάδα Παγκορασίδων του Α.Ο. Αρη Βούλας
Ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (30.5), στο κλειστό γυμναστήριο
Βούλας «Γ. Γεννηματάς» το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομαδικών και ατομικών αγωνισμάτων Παμπαίδων – Πα-

γκορασίδων.
Στην τελική φάση του πρωταθλήματος
έλαβαν συνολικά μέρος 30 ομάδες και
93 αθλητές και αθλήτριες απ’ όλη την
Ελλάδα.

Πάνω από την σχολή Ευελπίδων. Τηλέφωνο 210-8975222 www.aquadome.gr
Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η διοργάνωση που έγινε από τους
υπεύθυνους πινγκ – πονγκ του ΑΡΗ
Βούλας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού οι κερκίδες του Γυμναστηρίου ήταν γεμάτες από φιλάθλους και οι
απουσίες των αθλητών ελάχιστες.
Το πλέον σημαντικό μέρος της διοργάνωσης ήταν και η τηλεοπτική κάλυψη
μέρους των αγώνων από την ΝΕΤ.
Στο αγωνιστικό μέρος η ομάδα Παγκορασίδων του ΑΡΗ αποτελούμενη από
τις αθλήτριες Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Φίσερ Έλλη,
Λύτρα Ελένη και Πεχλιβανίδη Φοίβη,
κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόμενη

Πανελλήνιας κατάταξης, αφού κέρδιζε
με 2-0 και τελικά έχασε με 3-2.
Η Έλλη Φίσερ που δεν είχε προκριθεί
στην τελική αυτή φάση, έκανε σπουδαίες εμφανίσει στα ομαδικά κερδίζοντας την αθλήτρια Τζίμου της ΕΔΕΣΣΑΣ με 3-2, την Σεβταριάν του ΚΑΡΕΑ
επίσης με 3-2 και την Αντωνιάδου του
ΠΕΡΑ με 3-0. Η Ισαμπάλογλου έπαιζε
πάρα πολύ καλά στα ομαδικά αγωνίσματα, αλλά η κούραση δεν της επέτρεψε να προχωρήσει και στα ατομικά.
Οι υπεύθυνοι του ΑΡΗ ευχαρίστησαν
τους προπονητές των ομάδων Γιάννη
Δήμα, Κων/νο Κωστόπουλο, Γιώργο

χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
κερδίζοντας με 3-0 την ΕΔΕΣΣΑ, επίσης με 3-0 τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με 3-1 στον τελικό τον
Α.Ο. ΤΕΛΑΜΩΝΑ.
Στους ατομικούς αγώνες η Στέλλα Πατεράκη κατέκτησε την πρώτη θέση
στο διπλό και ατομικό.
Ο Νίκος Γενεράλης έχασε μια σπουδαία ευκαιρία να κερδίσει το Νο 14 της

Λίλη, Μαρία Μοίρου, Πετρή Παναγιώτη και Θοδωρή Μάρτο για την πολύτιμη προσφορά τους στις εξαιρετικές
αυτές επιτυχίες των συλλόγων του
ΑΡΗ.
Ιδιαίτερα ευχαριστούν τους γονείς
όλων των αθλητών και αθλητριών γιατί χωρίς την δική τους βοήθεια δεν θα
μπορούσαν να καταφέρουν τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρόνο.

Regatta 2010 “Ιστορικές θάλλασες”
Στο Λαύριο εξελίσσεται η Regatta 2010 που για ένα τριήμερο θα μπορούν όσοι βρεθούν εκεί να παρακολουθήσουν
τις εκδηλώσεις που οργανώνονται παράλληλα.
Η άφιξη έγινε την Παρασκευή 4 Ιουνίου και η τελετή έναρξης έγινε μετά τις 7μ.μ. στο χώρο του Λιμανιού.
Ακολούθησε μικρό πρόγραμμα με τη Φιλαρμονική του Δήμου Λαυρεωτικής και δείπνο των κυβερνητών στο χώρο
του «Μηχανουργείου» στο Τεχνολογικό Πάρκο.
Το Σάββατο 5/6 περιλαμβάνει:
Επισκέψεις μαθητικών ομάδων και κοινού στα πλοία από
τις 9 το πρωί έως το απόγευμα.
Ακολουθούν αθλήματα πληρωμάτων (10.00-14.00) στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο.

Σημείο συγκέντρωσης πομπής στην πλατεία Ηρώων
7.30μ.μ.
Παρέλαση με προπομπό την Φιλαρμονική και τερματισμός
στο Λιμάνι (ΝΑΟΛ).
Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις με χαιρετισμούς, επιδείξεις
Διεθνους Ομάδας Γυμναστικής, Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τοπικά συγκροτήματα και παραδοσιακές ορχήστρες πνευστών και εγχρόρδων.
Η βραδιά θα κλείσει με πάρτυ πληρωμάτων.
Η Κυριακή 6/6 περιλαμβάνει επισκέψεις μαθητικών ομάδων στα πλοία όλη την ημέρα και πολιτιστικές επισκέψεις
στα αξιόλογα σημεία της πόλης.

Τη Δευτέρα γίνεται η προετοιμασία αναχώρησης για τον
απόπλου 2.30μ.μ.

ΕΒΔΟΜΗ

Το άρθρο αθλητικής
εφημερίδας του 1928 με τίτλο
«Κερατέα»:
«Δεν είναι μόνον ο Λούης ο οποίος υπέστη τόσα και
τόσα από την αστοργίαν των επισήμων αθλητικών αρχών, ούτε ο Κράνης, ο οποίος πολλά έπαθε αφ’ ότου
επεδόθη εις τον αθλητισμόν. Είναι και άλλοι μέσα
στους οποίους ας συγκαταλεχθή και ένας άλλοτε
γνώριμος στο στάδιο και στη νίκη. Ο εκ Κερατέας
αθλητής Ιωάννης Μέγγουλας. Ο αθλητής αυτός με
την ευγενή φιλοδοξίαν του στίβου, που θα μπορούσε
να δοξάσει πολλές ακόμη φορές την πατρίδα του και
τ’ όνομά του, έχει καταδικασθεί από την φίλαθλον
κοινωνίαν (δε λέμε Κράτος) να δουλέψη (ακούτε) στις
μπούκες των μεταλλείων Λαυρίου να κουβαλάη είτε
να πατάη σταφύλια στα πατητήρια του ενός και του
άλλου και παρά λίγο να καταλήξει τζόκεϋ στον ιππόδρομο του Φαλήρου!!! Τι αίσχος!
Προχθές ακόμα τιμήθηκε στους Πανθρακικούς. Ο Μαραθώνειος των 30χλμ. τον είδα πρώτον και στους Ελληνορουμανικούς, όπου νίκησε τον Κράνη, τον εθαύμασαν. Το όνομα του «Πανελλήνιου» το κράτησε ψηλά. Η κοινότης του χωριού μας για να τον ενθαρρύνη
τουβγαλε πρόπερσυ ένα κοντύλι από μερικές χιλιάδες. Μα στον ώμο του έφερνε δύο αδερφές και μία
μάννα. Πόσο θάφτανε το ποσόν αυτό; Το μεροκάματό
του ποικίλλει μεταξύ 40 και 70 δραχμών. Μπορεί κανείς να σκεφθεί τι θα μπορούσε να κάνη μ’ αυτά, δεδομένου ότι έξοδα μεταβάσεως κι επιστροφής στην
Αθήνα ίσα – ίσα που μας κάνουν εξήντα δραχμάς. Αλλά primum vivere et deinde philosophare. Κύττα να ζήσης πρώτα κι έπειτα βλέπουμε.
Η παραγνώριση όμως μιας αξίας είναι αυτόχρημα
έγκλημα. Η συνειδητή καταδίκη της στην αφάνεια με
τι ισοδυναμεί; Τον λόγον έχει η κοινότης Κερατέας.
Ας μας συγχωρήση δε διότι θα κάμωμε ένα βήμα τολμηρό. Θα ηθέλαμε να προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σε κάθε προϋπολογισμό αναγράφεται
ένα κοντύλι ειδικώς για τα αθλητικά έξοδα του Μέγγουλα. Και νομίζομε ότι οιαδήποτε κατηγορία εναντίον του μέτρου αυτού θα είναι αστήρικτος. Το πρώτον βήμα έγινε από τον αναγκαστικό συνεταιρισμό, ο
οποίος επροίκισε τον νεοσυσταθέντα αθλητικόν σύλλογον μας με αθλητικά όργανα αξίας πέντε χιλιάδων
δραχμών. Δεν είναι δυνατόν τώρα και η κοινότης, αν
όχι να υπερθεματίση πάντως να μην υστερήση και αυτή στο ζήτημα αυτό;
Ο σύλλογος μας φιλοδοξεί να περιλάβη στους κόλπους του τον Μέγγουλα. Αλλ’ από μίαν άπρακτον εγγραφή, προτιμωτέρα η αποχή. Εφ’όσον δε τα χρήματα
λείπουν και ο σύλλογος θα μείνη καθαυτό Ελληνικός
σύλλογος με έμβλημα το μοιρολατρικό «δε βαριέσαι»
και ο Μέγγουλας θα συνεχίση την δύσιν του, έπειτα
από ένα λαμπρό μεσουράνημα πάνω στο Ελληνικό
αθλητικό στερέωμα.
Από τον κ. Ανδριτσάκην, τον ρέκτην και φιλοπρόοδον
πρόεδρον της κοινότητος Κερατέας, αναμένομεν πολλά. Πιστεύομεν ότι θα επιληφθή συν τοις άλλοις και
του ζητήματος αυτού. Θα είναι τιμή του και ας μη λαμβάνη υπ’ όψιν του τον θόρυβον μερικών, θόρυβον ο
οποίος προέρχεται από παντελή άγνοιαν των πραγμάτων.
Τι περιμένει κανείς από αγράμματους, αμόρφωτους
και αναχρονισμένους ανθρώπους, στους οποίους ταιριάζει τόσο καλά το Φωκυλίδειον:
Μηδέποτε κρίνειν αδαήμονας άνδρας εάσης την σοφίαν σοφός ιθύνει, τέχνας δε ομότεχνος. Ου χωρεί
μεγάλην διδαχή αδίδακτος ακοή, ου γαρ δη νοέοντα
οι μηδέποτε εσθλά μαθόντες.»
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α
(03/06/2010)
Η Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α
θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 28/06/2010 και
ώρα 18.30 στο Μουσείο
Βορρέ (Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία).

ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΡΑΖ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΪΟΥ 2010 (18.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΡΑΖ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ 2010 (17.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ Π. - ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

Ποδοσφαιριστές της ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ γεννηθέντες το 1993-1994 θα αγωνιστούν στο γήπεδο ΠΑΛΛΗΝΗΣ την Παρασκευή 11/06/2010 και ώρα 17:00 σε
φιλικό αγώνα.

Α.Ο. ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ
Προγράμματα
άθλησης
Ο Αθλητικός Οργανισμός
του Δήμου Βάρης συνεχίζει και φέτος με τη συνεργασία του Συλλόγου “ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ”, το
πετυχημένο πρόγραμμα
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» έτους 2010 που ξεκίνησε το 2007.
Οι μαθητές θα διδάσκονται: Από έμπειρους γυμναστές (καθηγητές φυσικής αγωγής) Ποδόσφαιρο,
Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Αντισφαίριση,
Κολύμβηση, Παγκράτιο
και από εξειδικευμένους
γυμναστές σε αθλήματα
αυτοάμυνας: Ju-jitsu, Kravmaga, Judo, Karate, Kick
Boxing,Taekwondo
&
Brazilian Ju-jitsu.
Πληροφορίες στο τηλ.
213-2030465, στο Δήμο
(1ο όροφο κ. Τσαβάκου
Μαρία).\

Ναυτικός
Αθλητικός Ομιλος Βούλας
Μουσικοχορευτική βραδιά
Ο Ναυτικός
Αθλητικός
Ομικος Βούλας οργανώνει
την ετήσια μουσικοχορευτική βραδιά του, την Παρασκευή 18 Ιουνίου στις 9.30
στις εγκαταστάσεις του.
Τηλ. 210 8991.193
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«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
ημερίδα για το Περιβάλλον του συνδυασμού «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η
προγραμματισμένη ημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που οργάνωσε ο δημοτικός συνδυασμός «Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις» με επικεφαλής τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Η ημερίδα οργανώθηκε με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα περιβάλλοντος, (5/6).
Παρά τις αντίξοες συνθήκες (τόσο ο μικρός
καύσωνας, όσο και οι σειρά τοπικών εκδηλώσεων) και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των
οργανωτών, εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής κατέκλυσαν την αίθουσα, για να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των καθηγητών,
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κ. Κωνσταντέλλου, και συμμετείχαν στην ημερίδα.
Εκτός όμως από τους ομιλητές, το παρών
στην ημερίδα έδωσαν και πολλοί εκπρόσωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των
τριών υπό συνένωση δήμων, των συλλόγων
της περιοχής και του τοπικού τύπου.
Συγκεκριμένα, παρευρέθηκε και χαιρέτησε
την εκδήλωση ο Δήμαρχος Βούλας, Γιώργος
Μάντεσης, τονίζοντας ότι η προστασία του
περιβάλλοντος και η αειφορία πρέπει να είναι
ένα από τα κύρια μελήματα των τοπικών κοινωνιών και των δημοτικών αρχών, καλώντας,
επ’ ευκαιρία, τους δημότες να αγκαλιάσουν
νέους ανθρώπους στις επικείμενες δημοτικές
εκλογές, όχι κυρίως με την έννοια της ηλικίας,
αλλά με την έννοια των νέων ιδεών.
Την ημερίδα παρακολούθησαν κάτοικοι και
από τους τρείς υπό συνένωση Δήμους, και ιδιαίτερα σημειώνουμε κάποια ονόματα που είναι ενεργείς στα κοινά των Δήμων.
Ο πρώην Δήμαρχος Βάρης, Δημήτρης Αναστασίου, ο πρώην Αντιδήμαρχος Λευτέρης

Αργυρουδάκης, ο επικεφαλής της ελάσσονος
μειοψηφίας Δημήτρης Κυπριώτης, από τη
Βουλιαγμένη παρευρέθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Διον. Γεωργουλόπουλος και Έννυ Φαρμακίδη.
Πολλοί σύλλογοι και εκπρόσωποι φορέων
έδωσαν το παρών.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Αντιπροέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μάνου Δρακάκη, ο οποίος ανέλυσε την
αναγκαιότητα σχεδιασμού των κτηρίων και εν
τέλει των πόλεών μας, με βάση την λιγότερο
δυνατή καταστροφή του περιβάλλοντος καθώς εκτίμησε, ότι περιβάλλον και αστική ανάπτυξη σπανίως μπορούν να συνδυαστούν με
απόλυτη επιτυχία.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, υποψήφιος Δήμαρχος του νέου Δήμου, περιέγραψε τις δέκα
αρχές που διακηρύχθηκαν το 2002, στη διάσκεψη της Μελβούρνης για τον αειφόρο σχεδιασμό και ανάπτυξη των πόλεων. Στην εισήγησή του περιέγραψε, και έδειξε με ηλεκτρονική παρουσίαση, το μοντέλο που σήμερα επι-

κρατεί στη θεωρία και στη βιβλιογραφία, σχετικά με τη λειτουργία οργανισμών ή επιχειρήσεων, τη λεγόμενη θεωρία της τριπλής προσέγγισης, βάσει της οποίας η αειφόρος ανάπτυξη επιτυγχάνεται, όταν ο οργανισμός λειτουργεί, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη του ισάξια την οικονομία, τον περιβάλλον και κυρίως
τον άνθρωπο.
Ο επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν/μίου Θεσσαλίας, Άρης Τσαγκρασούλης, ανέπτυξε το θέμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού για εξοικονόμηση ενέργειας, τον
τρόπο δηλαδή που πρέπει να κατασκευάζονται τα κτήρια, ώστε να εκμεταλλεύονται στο
μέγιστο τις κλιματικές συνθήκες, προκειμένου
να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για τις
ανάγκες ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού μεταξύ άλλων.
Τις σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας στους κοινόχρηστους χώρους και
στα κτήρια παρουσίασε ο Φραγκίσκος Τόπαλης, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ. Ο Φρ. Τόπαλης εστίασε
την παρουσίασή του στο γεγονός ότι το 19%
της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας καταναλώνεται για ανάγκες φωτισμού.
Ο Μαρίνος Ζιχνάλης, μηχανολόγος – μηχανικός, παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Σύγχρονες εφαρμογές στην παραγωγή καθαρής
ενέργειας», ενώ η Αγνή Κούβελα, Αρχιτέκτων – Μηχανικός παρουσίασε στο κοινό
εφαρμογές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Ο Σταύρος Τσέτσης, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος τόνισε στην ομιλία του τη σημασία της
προστασίας των ελεύθερων χώρων, η οποία
κοστίζει και πρέπει να είναι υπόθεση της κε-

ντρικής κυβέρνησης και όχι των αδύναμων, οικονομικά, δήμων.
Η Σπυριδούλα Μαλτέζου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, μίλησε για την οικονομία περιβάλλοντος
και τα απόβλητα. Παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με την ανακύκλωση,
μέσα από την οποία προέκυψε ότι το κοινό
στην χώρα μας είναι πρόθυμο να συμμετέχει
ενεργά σε δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον και την ανακύκλωση, ακόμα και αν αυτό
σημαίνει ότι θα επιβαρυνθεί οικονομικά.
Τέλος, ο Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης παρουσίασε το σύστημα
«Πληρώνω όσο Πετάω», το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στη χώρα μας. (έχουμε αναφερθεί
σε παλιότερο φύλλο μας). Το σύστημα αυτό
προβλέπει ότι αντί οι δημότες να χρεώνονται
δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους, θα χρεώνονται ανάλογα με τα κιλά σκουπιδιών που παράγουν.

Βιολέττα Γύρα
One woman show
Μια Βιολέττα ολάνθιστη και ολοζώντανη· με σάρκα και οστά! Μια
Βιολέτα θυμωμένη, γατούλα, σκληρή, εξαρτώμενη...
Με εντυπωσίασε· από καιρό ήθελα
να πάω να δω το πρόγραμμά της
στο Art Gallery cafe, αλλά κάτι τύχαινε. Ετσι το πέτυχα στην τελευταία της, για φέτος, παράσταση!
Χορός, τραγούδι και ...μονόλογος,
με απίστευτες εναλλαγές και τόνους.
Θαρραλέο πρόγραμμα, έξω από τα
“κλισέ”· μια γυναίκα που λέει τα
πράγματα με τ’ όνομά τους.
Μια γυναίκα ερωτική μηχανή, μίξερ,
πλυντήριο, κομπιούτερ. Μια γυναίκα
άσπρο και μαύρο, τρελή και λογιΑ.Μ.
κή...

