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Συγκρίσεις:

AP. ΦYΛΛOY 637

35 χρόνια δουλειάς
460€

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

13 χρόνια βουλευτικής
θητείας 4.600€

ΝΕΜΕΣΙΣ
Εάν έγραφα για την οικονομία της
χώρας, και τους υπεύθυνους διαχειριστές της – Υπουργούς, Γεν.
Γραμματείς, Διευθυντές, προέδρους διαφόρων οργανισμών και
τους συμβούλους – ειδικούς και μη
– τις επιτροπές προμηθειών κλπ. –
αλλά και των «αυλικών» τους, κι
του Κώστα
έγραφα όπως αισθάνομαι, θα ξέΒενετσάνου
φευγα από τα όρια της κοσμιότητας. Πράγμα που αφήνουμε να ξεσπάσει όταν βρισκόμαστε κατ’ ιδίαν. «Κατ’ ιδίαν» αλλά και δημόσια
ορισμένοι, ασυγκράτητοι αφήνουν το θυμό τους
να ξεσπάσει με κατάλληλα κοσμητικά επίθετα,
ανάλογο υβρεολόγιο και κατάλληλες χειρονομίες,
όπως αυτή της ανοιχτής παλάμης. Τους κατανοώ,

έχουν απόλυτα δίκηο. Κρυφά, τους ζηλεύω ίσως,
που αφήνονται να ξεσπάσει η οργή τους, δημόσια.
Είναι το ελαχιστότατο που αρμόζει στους υπαίτιους της σημερινής μας κατάντιας.
Είναι αυτονόητο γιατί, ενώ τους κατανοώ και τους
δικαιολογώ, δεν το κάνω κι εγώ. Γιατί δεν αφήνομαι να ξεσπάσει ο θυμός και η οργή μου με τη γραφίδα. Δεν το κάνω όχι από «σεβασμό» που δεν
Συνέχεια στη σελ. 2
τους αρμόζει.

Α’ μαθητική συναυλία στο
Ωδείο Κερατέας

Ελεύθερες παραλίες
“Να πέσουν τα κάγκελα”

Με σύνθημα “Δράση για άμεση απελευθέρωση της Β’ πλαζ Βούλας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, με πρωτοβουλία του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Σκουμπούρη και τη συμμετοχή άλλων πολιτικών δυνάμεων.
Πολλοί οι θεσμικοί εκπρόσωποι και από τους τρεις Δήμους που γίνονται ένας (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη).
Κοινή απαίτηση όλων “να πέσουν τα κάγκελα της Β’ πλαζ” και να δοθεί στο λαό για αναψυχή και άθληση.
Σελίδες 16, 17

Αθώα η Καπερώνη
Η «καντίνα - Λερναία Υδρα» της Αναβύσσου
Σάββατο 5 Ιουνίου. Με τηλεφωνική ανταπόκριση από τα δικαστήρια Αθηνών πληροφορηθήκαμε ότι η Νικολέτα Καπερώνη, υποψήφια Δήμαρχος Αναβύσσου, κρίθηκε αθώα των
κατηγοριών εξύβρισης, για τις οποίες είχε παραπεμφθεί με
τη διαδικασία του αυτόφωρου.
Το «μήλον της έριδος», η γνωστή παράνομη «καντίνα» του
ξενοδοχείου «Αλέξανδρος», η οποία έχει κατασκευασθεί
και λειτουργεί παρανόμως επί του αιγιαλού, όπως καταφαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. (Αστ.Τμήμα

Σελ. 19

Αναβύσσου αρ. πρωτ. 1020/7368/σ-α της χθες 4/6/10).

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΝΕΜΕΣΙΣ

Οράτιος
Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν είναι άξιοι κόσμιας αντιμετώπισης. Είναι κατάπτυστοι. Δεν το
κάνω, από σεβασμό προς τους
αναγνώστες μας, κι απ’ το φόβο
μη βρεθώ από κατήγορος, κατηγορούμενος. Η ιταμότητα και το
θράσος τους είναι απύθμενο. Δεν
βλέπετε τον Μαντέλη; Δηλώνει
ότι θα παραμείνει στη χώρα – τώρα που δεν μπορεί να φύγει – «για
να υπερασπιστεί την αθωότητά
του!», γιατί τα 500.000 που έλαβε
από τη Siemens δεν ήταν δωροδοκία, αλλά, άκουσον-άκουσον, ήταν
…χορηγία για τις προεκλογικές
του δαπάνες! Εάν
δεν ονομάζεται αυτό θράσος, τότε και οι λέξεις και οι έννοιες
έχουν χάσει το πραγματικό τους
νόημα.
Δεν βλέπετε τις περιουσίες που
έχουν κάνει Υπουργοί που έχουν
διατελέσει ιδιαίτερα σε ευαίσθητα
Υπουργεία – Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αμυνας, Περιβάλλοντος,
Δημοσίων Εργων, Γεωργίας-χωρίς
να ‘χουν ορισμένοι δουλέψει ουδέποτε, στη ζωή τους;
Εχουμε πληρώσει τους γάμους
τους, τα διαζύγιά τους, τις γκόμενές τους, τα παιδιά τους, τα βίτσια
τους, τις ανασφάλειές τους, τη
βουλιμία τους, την απληστία τους,
τα κέρατά τους. (Συγγνώμη, παρασύρθηκα, αλλά δεν το σβήνω.
Δεν το ‘γραψα εγώ, αλλά… το χέρι μου, όπως ξέφυγε από το «έρκος των οδόντων μου». Ξέρετε,
όπως γράφω, το λέω από μέσα
μου.
Συνήθως, για όσους με παρακο
λουθούν το γνωρίζουν, γράφω και
τεκμηριώνω. Σήμερα δεν χρειάζεται να το κάνω. Βοά και βογκά η
κοινωνία ολάκερη.
Εξ’ άλλου τα πράγματα κρίνονται
εκ του αποτελέσματος. Το λογικό
αυτό συμπέρασμα εδράζεται στα
μαθηματικά: 4+2 = 6 (συνεπάγεται). Αν γνωρίζω το αποτέλεσμα
και διερωτηθώ ποιος αριθμός πρέπει να προστεθεί στο δεδομένο
«2» για να μας δώσει το αποτέλε-

σμα «6», καταλήγω στη «4».
Τώρα, γιατί έμπλεξα τα μαθηματικά; Μα, για να οδηγηθώ σε λογικούς συνειρμούς και συμπεράσματα.
Λέω, λοιπόν: Ποιοι διαχειρίστηκαν
την οικονομία της χώρας τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1980
που το δημόσιο χρέος ήταν στο
10% περίπου των εσόδων, στο σημερινό 115% του ΑΕΠ! Οι Πρωθυπουργοί, οι Υπουργοί κλπ. και οι
βουλευτές που ψήφιζαν τους προϋπολογισμούς και τους σχετικούς
νόμους. Πρώτο δεδομένο.
Δεύτερο ερώτημα: Η διαχείριση
αυτή ήταν επωφελής για τη χώρα; Πασιφανές, εκ του αποτελέσματος της σημερινής υφιστάμενης τραγικής κατάστασης, είναι
ότι η διαχείριση, κάθε άλλο παρά
επωφελής ήταν. Ηταν επιβλαβής.
Τρίτο ερώτημα: Ποιοι ευθύνονται:
Ολοι αυτοί κατά περίπτωση και
κατά το μερίδιο που τους αναλογεί, είτε για πράξεις, είτε για παραλείψεις ή ανοχή ή παθητική
στάση κλπ. από εμφανή ιδιοτέλεια
ή λανθάνουσα.
Τέταρτο ερώτημα: Ποια είναι τα
αίτια της συμπεριφοράς τους αυτής; Ποιοί είναι οι λόγοι;
Τα αίτια μπορούν ν’ αναζητηθούν
διαζευκτικά ή σωρευτικά:
α) στην ανικανότητα
β) στην αδιαφορία ή
γ) στην κακόβουλη ενεργή ή παθητική στάση για ιδιοτελείς λόγους, ασχέτως είδους ή μεγέθους.
Ωραίες όλες αυτές οι διανοητικές
ασκήσεις, αλλά εδώ «καιγόμαστε» και πρέπει να δούμε ποιοι
ευθύνονται και πόσο (υπόλογοι,
υπαίτιοι, καταλογισμός) ποιοι τα
«φάγανε», ποιοι πλούτισαν παρανόμως, ποιοι χρηματίστηκαν, πώς
θα τους τα πάρουμε, (αν μπορέσουμε και πόσα).
Οφείλω να συμφωνήσω ότι η λύση είναι αυτή που ήδη έχει εκφρασθεί σκόρπια:

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ουσιαστικό
«πόθεν έσχες»
Αμεσος ενδελεχής έλεγχος
ΟΛΩΝ όσων διετέλεσαν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, κρατικοί λειτουργοί, των συγγενών τους και
όσων συναλλάγησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους.
Ελεγχος των περιουσιακών τους
στοιχείων, ακίνητης και κινητής
περιουσίας και των λογαριασμών
τους και των δοσοληψιών τους,
από τη στιγμή που «μπήκαν» στην
πολιτική σκηνή και τη διοίκηση τα
τελευταία τριάντα χρόνια. Με την
προσήκουσα ταχύτητα και ευσυνειδησία και πολύ δουλειά.
Ο,τι αποκτήθηκε χωρίς να μπορεί
να αιτιολογηθεί επαρκώς, πρέπει
να δημεύεται. Είναι προϊόν συναλλαγής που επιβάρυνε την
εθνική οικονομία και τον ιδρώτα
του Λαού.
Το βαρύ αυτό έργο πρέπει να το
αναλάβει η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, επικουρούμενοι από όσους ευσυνείδητους και
θαρραλέους δημοσιογράφους και
τους ενεργούς πολίτες.
Αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι
δικαστές δεν αποφασίσουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων,
να μην εκπλαγούν αν θα δούμε να
“στήνονται” λαϊκά δικαστήρια.
Πράγμα που απευχόμαστε γιατί
αυτά δεν θα οδηγούνται από τη
νηφαλιότητα και το ακριβοδίκαιο
της Θέμιδος, αλλά από την οργή
της Νεμέσεως.
Κι αν αυτό συμβεί, χωρίς να γνωρίζουμε τη μορφή της λαϊκής Νεμέσεως, ηθικοί αυτουργοί θα είναι οι δικαστές και οι ελεγκτές,
καθώς και η Βουλή που δεν θα
τους εξοπλίσει με το αναγκαίο νομικό πλαίσιο.
Ηθικοί αυτουργοί μαζί με τους
φυσικούς αυτουργούς και υπόλογοι στο Εθνος, στην Ιστορία και
στο Λαό θα είναι οι επίορκοι, οι
καιροσκόποι και οι ριψάσπιδες.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Το μεγάλο κόλπο των ομολόΣελ. 9
γων Γρ. Ρώντας
ΕΛΛΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γεωργία Γρηγοροπούλου

Σελ. 9

Αληθεύει κύριε Πρωθυπουργέ;

Σελ. 14

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοΣελ. 13
ντών στο Κορωπί
Οι αριθμοί δίνουν ονόματα
Ν. Δημητρίου

Σελ. 12

ΕΒΕΑ: καταργείστε τη δημοΣελ. 11
σίευση ισολογισμών
Οι παραλίες αγαθό για ορισμένους
Σελ. 32

Χρυσό και αργυρό τα κορίτσια
του Αρη στο πινγκ-πονγκ Σελ. 30
Συνελήφθη για δωροδοκία
ο προϊστάμενος
Δασικής Υπηρεσίας Λαυρίου
Ο προϊστάμενος της Δασικής Υπηρεσίας Λαυρίου συνελήφθη
από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
της ΕΛΑΣ, κατηγορούμενος για δωροδοκία και εκβίαση.
Όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της Αστυνομίας,
(7/6/2010), στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ιδιώτης κατήγγειλε ότι ο δασάρχης Λαυρίου τού ζήτησε
1.000€, προκειμένου να του χορηγήσει βεβαιώσεις χαρακτηρισμού αγροτεμαχίων, που του ανήκουν. Τα χρήματα προσημειώθηκαν και όταν ο καταγγέλλων παρέδωσε
το ποσό (10/6), στον δασάρχη, στο γραφείο του στη δασική υπηρεσία Λαυρίου, συνελήφθη από Αστυνομικό,
Από τη σωματική έρευνα, που του έγινε, βρέθηκαν πάνω
του 300€. Τα υπόλοιπα 700 είχε κρύψει στις τουαλέτες
του Δασαρχείου, όπου βρέθηκαν ύστερα από υπόδειξή
του. Ο δασάρχης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Σελ. 8

γ. κορναράκης

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.

ΕΒΔΟΜΗ
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Αθώα η Νικολέτα Καπερώνη
Η «καντίνα - Λερναία Υδρα» της Αναβύσσου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η «Λερναία Υδρα»
έχει την ιστορία της
Έχει και τον «Ηρακλή» της
Η εν λόγω «καντίνα» που λειτουργεί
τώρα παρανόμως στη θέση «Μαύρο Λιθάρι» οπτικώς μπροστά από το ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» αλλά μετά την
παρεμβολή της παραλιακής λεωφόρου, πέρυσι λειτούργησε, επίσης παρανόμως, βεβαίως(!), στη θέση «Αγιος
Νικόλαος», όπου, αφού «ροκάνισε»
την καλοκαιρινή περίοδο, κατεδαφίσθηκε στο τέλος Αυγούστου του 2009,
από την Κτηματική Υπηρεσία Ανατ. Αττικής, μετά από πείσμονες ενέργειες
της Νικ. Καπερώνη και άλλων ενεργών
πολιτών. (Υπουργ. Ο&Ο. Κ.Υ. Ανατ. Αττικής, αρ. πρωτ. 6083/09).

Οχι πάνω στο κύμα· μέσα στο κύμα. Και δεν είναι η μόνη. Στο επόμενο θα δείτε κι άλλη καντίνα, στο ίδιο παραλιακό μέτωπο που ...σέβεται
το περιβάλλον!!

Δεν πρόκειται βεβαίως για καντίνα,
όπως συνάγεται αβίαστα, από τα παραπάνω επίσημα έγγραφα, αλλά για
ξύλινες κατασκευές καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτάσεως 100-150τ.μ. περίπου (πέρυσι). Ο
Νόμος (Ν.2971/01, αρ. 13) ορίζει ρητά
ότι επί του αιγιαλού και της παραλίας
μπορεί να εκμισθωθεί χώρος για «τροχήλατο αναψυκτήριο» κλπ. Το ιδιότυπο ξύλινο «αυτόνομο» κατάστημα που
λειτουργεί φέτος ως «openbar”, με τον
διακριτικό τίτλο «Bolivar”, σύμφωνα με
τα έγγραφα είναι σταθερή ξύλινη κα-

τασκευή συνολικής εκτάσεως 58τ.μ.
και λειτουργεί χωρίς άδεια κλπ., όπως
προαναφέρθηκε και μάλιστα μετά μουσικής, αφού το Αστυνομικό Τμήμα
Αναβύσσου έχει μηνύσει δύο φορές
την υπεύθυνη για διατάραξη της κοινής ησυχίας, την 12η Μαϊου 2010 και
προσφάτως την 1η Ιουνίου.

Το ιστορικό
Η ιστορία έχει τις ρίζες της από πέρυσι , όταν η Νικολέττα Καπερώνη με την
υποστήριξη και την παρότρυνση πλήθους πολιτών και δημοτών έβγαλε
στην επιφάνεια τις παρανομίες της εν
λόγω “καντίνας”. Αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν το οριστικό κλείσιμό
της με μία σειρά τότε γεγονότων που
είχαν ταράξει την τοπική κοινωνία και
είχαν γίνει και πάλι πρωτοσέλιδα στον
τύπο.
Ο νέος κύκλος, ξεκίνησε ουσιαστικά
την περασμένη εβδομάδα, όταν η Νικολέττα Καπερώνη, που κατοικεί στο
Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, διαπίστωσε την επαναλειτουργία της καντίνας
με την ίδια ακριβώς διακριτική επωνυμία και ιδιοκτησία.
Όταν είδε το νέο κεφάλι της «Λερναίας Καντίνας» όπως δήλωσε, θέλησε
από σεβασμό προς τον αγώνα που είχε κάνει με όλους τους συμπολίτες
της να κάνει μία έρευνα ως προς το
νομότυπο της λειτουργίας της. Όπως
δήλωσε η ίδια στην ΕΒΔΟΜΗ:
«Όλα ξεκίνησαν όταν με τους γείτονες της περιοχής συζητούσαμε για το
δύσκολο βράδυ
που είχαμε περάσει λόγω της πολύ δυνατής μουσικής της νέας,
όπως μέχρι τότε
πίστευα, καντίνας … Όταν κατέβηκα να διαπιστώσω η ίδια τι
συμβαίνει, αντίκρυσα έκπληκτη την ταμπέλα επί της λεωφόρου με την ίδια
επωνυμία της παράνομης καντίνας
που είχε ξηλωθεί πέρυσι από το κράτος. Σαν να έβλεπα την καντίνα να μεταμορφώνεται σε Λερναία Ύδρα! Για
το λόγο αυτό θέλησα να ζητήσω,
όπως ο νόμος μου επιτρέπει, από το
Δήμο τα νομιμοποιητικά έγγραφα της
λειτουργίας της».

Την Τετάρτη 02/06/10 η Νικολέτα Καπερώνη πήγε στο Δήμο Αναβύσσου και
υπέβαλε αίτηση να της χορηγηθούν τα
νόμιμα έγγραφα. Αυτή υπήρξε και η
εκκίνηση όλων των κωμικοτραγικών
γεγονότων που ακολούθησαν. Μόλις
το μέλος της οικογένειας των ιδιοκτητών της καντίνας και στέλεχος του
Δήμου, αντιλήφθηκε την «ενοχλητική»
γα το Δήμο παρουσία της Ν. Καπερώνη, ρώτησε τους υπαλλήλους να πληροφορηθεί για το λόγο της παρουσίας
της εκεί. Η αντίδραση υπήρξε άμεση
και εκρηκτική όταν πληροφορήθηκε το
λόγο και όταν διαπίστωσε ότι η Ν. Καπερώνη κρατούσε ήδη στα χέρια της
τα έγγραφα φωτιά για τη νομότυπη
λειτουργία της “καντίνας”. Όπως δήλωσε η Ν. Καπερώνη στην ΕΒΔΟΜΗ:
«Την Τετάρτη το πρωί πήγα στο Δήμο
Αναβύσσου να πάρω τα έγγραφα που
ύστερα από αίτησή μου είχα ζητήσει.
Πραγματικά μετά από όσα είχαν συμβεί πέρυσι, πίστευα ότι εφέτος θα είχαμε ν’ αντιμετωπίσουμε μόνον το θέμα της πολύ δυνατής μουσικής. Δυστυχώς όμως, με μία απλή ματιά όταν
πήρα στα χέρια μου την απόφαση -Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης
απλής χρήσης Αιγιαλού- καθώς και
την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής την οποία είχαν παραποιήσει
διαπίστωσα αμέσως νέα σειρά ελλείψεων και παραβάσεων.

τάσταση που νομίζαμε ότι είχε λήξει.
Ο «διασυρμός» που η οικογένεια των
ιδιοκτητών της καντίνας πιστεύει ότι
μου προκάλεσε με ψευδείς κατηγορίες, μόνο διασυρμό δεν συνιστά για
μένα αλλά αντίθετα σεβασμό προς
τους συμπολίτες μου και συνέπεια ως
προς το λόγο και την ηθική μου. Όσο
σημαντική και σπουδαία να είναι η
αθώωση ενός δικαστηρίου, σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να επικαλύψει
τη συγκίνηση, τη δυναμική αλλά και τη
δικαίωση που ένιωσα μέσα από τα αμέτρητα τηλεφωνήματα και μηνύματα
συμπαράστασης στην περιπέτειά μου
και αγανάκτησης για τη διαφθορά της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αν η διαφθορά και η παρατυπία, σε
όποια της μορφή, έχει πάρει για τον
τόπο μας, μορφή Λερναίας Ύδρας, τότε σίγουρα μάς χρειάζεται ένας σύγχρονος Ηρακλής. Ο Ηρακλής αυτός
δεν είναι άλλος από όλους εμάς που
ενωμένοι και απελευθερωμένοι από
κατάλοιπα του παρελθόντος θα κάψουμε και θα κάψουμε τα κεφάλια και
αυτης της Λερναίας Υδρας. Έχουμε
την τύχη να ζούμε σε έναν από τους
πιο όμορφους δήμους της Αττικής και
είναι κρίμα συγκεκριμένα τοπικά συμφέροντα να υπονομεύουν την ανάπτυξη και την πρόοδό του».

Η Αστυνομία έχει κάνει
το καθήκον της
Ο Δήμος τι κάνει;

Η Ν. Καπερώνη δήλωσε στην ΕΒΔΟΜΗ: «Ειλικρινά την Τετάρτη το πρωί,
όσο κι αν αυτό ακουστεί παράδοξο
σκεφτόμουνα μέσα μου πως όλα τα
έγγραφα θα ήταν νόμιμα. Δυστυχώς
όμως, για μένα ήταν ένα ταξίδι στο
χρόνο. Με γύρισε ένα χρόνο πίσω και
ερχόμουν πάλι αντιμέτωπη με μια κα-

Εξ όσων τεκμαίρονται από τη μελέτη
του απαντητικού εγγράφου του Αστυν.
Τμήματος Αναβύσσου, προς την Ν. Καπερώνη, το οποίο μνημονεύσαμε στην
αρχή, το Αστ. Τμήμα από την 23η Μαρτίου τ.έ. και εντεύθεν, σε διάστημα δηλαδή τριών μηνών έχει υποβάλει και
έχει κοινοποιήσει αρμοδίως, για την εν
λόγω «καντίνα» πέντε (5) μηνύσεις(!!)
για πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις, για λειτουργία άνευ σχετικών
αδειών κλπ. και δύο (2) μηνύσεις για
διατάραξη της κοινής ησυχίας.
Εχει δε αποστείλει σχετικές αναφορές
προς την Κτηματική Υπηρεσία της
Ανατ. Αττικής, στην Ε.Τ.Α. Α.Ε., στον
ΕΟΤ, στη Ν.Αν.Αττικής, στο Λιμενικό
Σταθμό Παλαιάς Φώκαιας και στο Δήμο Αναβύσσου.
Συνέχεια στη σελ. 7
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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:
Παρασκευή 11/6 άνοιξε 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 εκδηλώσεις στη Βάρη
Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
(ΠΚΔΒ) διοργανώνουν και φέτος το καλοκαίρι Φεστιβάλ
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το
πρόγραμμα έχει ως εξής:
Κυριακή 20 Ιουνίου
Βραδιά Latin
Μοντέρνοι χοροί και latin από
τη χορευτική ομάδα του
ΠΚΔΒ στο Δημοτικό Θέατρο
Βάρης, ώρα 20.30
Δευτέρα 21 Ιουνίου
Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικών
Μουσικών Συγκροτημάτων
Νεολαίας
Μουσικό φεστιβάλ με συγκροτήματα νέων που θα παρουσιάσουν την προσωπική
δουλειά τους αλλά και διασκευές γνωστών τραγουδιών.
Λιμάνι Βάρκιζας, 18.00.

γους με χορούς από όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συμμετέχει η ορχήστρα του
Γιώργου Κωτσίνη
Λιμάνι Βάρκιζας, 20.00
Παρασκευή 9 Ιουλίου
Βραδιά Οπερέτας
Ελληνική Οπερέτα με καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής.
Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00
Τετάρτη 14 Ιουλίου
Βραδιά Κουβανέζικης Μουσι-

κής με το συγκρότημα
Cubanita Son
Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00
Κυριακή 18 Ιουλίου
Συναυλία με τον Γεράσιμο
Ανδρεάτο και την ορχήστρα
του. Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00
Δευτέρα 19 Ιουλίου Μουσική
βραδιά στο Κόρμπι - δίπλα
στην παιδική χαρά, 21.00
Σάββατο 24 Ιουλίου
Συναυλία με Ελένη Τσαλιγο-

πούλου – Δήμητρα Γαλάνη &
Imam Baildi
Στάδιο Βάρης, 21.00
Είσοδος 15€. Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο Βάρης.
Εισιτήρια θα πωλούνται και
την ημέρα της συναυλίας στα
ταμεία του σταδίου Βάρης
Σάββατο 31 Ιουλίου
Λαϊκή Μουσική βραδιά με το
συγκρότημα του Γιάννη Πρεβενιού “Ακούρδιστοι”
Παιδική χαρά Χέρωμα, 21.00

«Ό,τι θυμάται το τραγούδι μετά
την καταστροφή της Σμύρνης»,

Κυριακή 27 Ιουνίου
Solea Flamenca
Χορός και μουσική σε παραδοσιακούς ήχους Ισπανικού
Flamenco
Λιμάνι Βάρκιζας, 20.30

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

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.

Σεμινάριο Κηπουρικής
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).

Κυριακή 4 Ιουλίου
Παραδοσιακοί χοροί
Βραδιά παραδοσιακών χορών
με τη συμμετοχή δέκα χορευτικών συγκροτημάτων από
διάφορους Δήμους & Συλλό-

Το 2ο Γυμνάσιο Βάρης και ταο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου οργανώνουν στις
16 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα 8.30μ.μ. εκδήλωση με θέμα: «Ό,τι θυμάται το τραγούδι μετά την καταστροφή της Σμύρνης», στo Δημοτικό Θέατρο, Άττιδος 12 Βάρη.
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Στο Κορωπί

Θεατρική παράσταση
για παιδιά

με την

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη
στο 2ο Δημοτικό Βούλας

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Ένα φάντασμα πλανάται
πάνω από την Ευρώπη...

Το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Κρωπίας οργανώνει θεατρική
παράσταση για την Κυριακή 13 Ιουνίου στις 8.30
μ.μ. στο θέατρο του Πάρκου Δεξαμενής.

«Ο Απόδημος Ελληνισμός
της Οδησσού»
Το 2ο Λύκειο Καλυβίων, παρουσιάζει το Πολιτιστικό
του Πρόγραμμα με τίτλο: «Ο Απόδημος Ελληνισμός
της Οδησσού» που υλοποίησε τη φετεινή χρονιά.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος Καλυβίων το
Σάββατο 12 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τον Οκτώβριο του 2009 ξεκίνησε στο 2ο Λύκειο Καλυβίων πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Δίκτυο ιστορικής έρευνας του
απόδημου ελληνισμού ανά την υφήλιο – Απόδημος ελληνισμός στην Οδησσό», με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ τάξης και με την καθοδήγηση των καθηγητριών Γεωργίας Μπούλιαρη, Άννας Πολίτου και Ηλέκτρας
Νικολοπούλου. Η ιδέα για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος ανήκε στην Γ. Μπούλιαρη, η οποία με αφορμή παλαιότερη επίσκεψή της στην Οδησσό, θέλησε να μοιραστεί τη
συγκίνηση και τον ενθουσιασμό της από αυτήν την εμπειρία
με τους μαθητές του σχολείου.
Μετά τη σύσταση της ομάδας, ξεκίνησε έρευνα για την ανεύρεση πληροφοριών για την ιστορία της Οδησσού και την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή. Στη συνέχεια οι καθηγήτριες του σχολείου ήρθαν σε επαφή με το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού στην Οδησσό για να αντλήσουν πληροφορίες για
την εκμάθηση των ελληνικών ως ξένης γλώσσας σε σχολεία
της Οδησσού. Από αυτήν την αναζήτηση προέκυψε ηλεκτρονική επικοινωνία στα ελληνικά με μαθητές και μαθήτριες του
6ου Γυμνασίου Οδησσού, γεγονός που αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για την πραγματοποίηση επίσκεψης του 2ου Λυκείου
Καλυβίων στην Οδησσό.
Πράγματι, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την 25η Μαρτίου
2010 και το 2ο Λύκειο συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου που έλαβαν
χώρα στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, με παρουσίαση πέντε ελληνικών παραδοσιακών χορών καθώς και τραγουδιών
και ποιημάτων σχετικά με την 25η Μαρτίου
Η επίσκεψη αυτή κάλυψε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί στο πολιτιστικό πρόγραμμα, αλλά έγινε και έναυσμα για τη
θεμελίωση μελλοντικής συνεργασίας του 2ου Λυκείου Καλυβίων με το 6ο Γυμνάσιο Οδησσού.

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

«Τα παραμύθια της Χαλιμάς
είναι αληθινά»
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει χορευτική παράσταση, «Τα παραμύθια της Χαλιμάς
είναι αληθινά», την Παρασκευή 18 Ιουνίου, στις
8:30μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης με μουσική
και χορούς από την Ανατολή, σε διασκευή – επιμέλεια και χορογραφία της δασκάλας του τμήματος
Ανατολίτικων χορών και Γιόγκα του συλλόγου Ανδρομάχης Βουρλάκου.

Οι πάντα δραστήριοι και πρωτοπόροι blitz παρουσιάζουν
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών τη νέα τους δουλειά,
μια νέα σκηνική φόρμα που κινείται ανάμεσα σε θέατρο
και κινηματογράφο, με τον τίτλο Cinemascope. Οι θεατές, φορώντας ασύρματα ακουστικά παρακολουθούν
μέσα από τη μεγάλη τζαμαρία του πολυχώρου BIOS αυτό που εκτυλίσσεται έξω. Ο δραματικός χρόνος της παράστασης είναι οι δύο τελευταίες ώρες πριν το τέλος
του κόσμου. Χωρίς κανένας να ξέρει γιατί και πώς, ο κόσμος τελειώνει. Παρατηρώντας την αδιάκοπη κίνηση
των περαστικών, σκηνοθετημένη αλλά και αυθόρμητη,
οι θεατές παρακολουθούν τελικά μία ιδιαίτερη χορογραφία, ατομική και κοινωνική ταυτόχρονα, μια χορογραφία του δρόμου που υπάρχει ανεξάρτητα από το θέαμα και ταυτόχρονα μέσα σ’ αυτό.
Το Cinemascope βασίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα
Silent Sound Show (SSSh!), που απέκτησε πρόσφατα ο
πολυχώρος BIOS και επιτρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά ηχητικά περιβάλλοντα, χωρίς να
αλληλοκαλύπτονται. Οι θεατές, αποκομμένοι και περιορισμένοι πίσω από τη γυάλινη τζαμαρία, παρακολουθούν το θέαμα που εκτυλίσσεται στον δρόμο, φορώντας
ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά. Κάθε ζευγάρι έχει
δύο κανάλια, έτσι ώστε ο κάθε θεατής να μπορεί να επιλέξει το ηχητικό περιβάλλον που προτιμά. Η χρήση των
ασύρματων ακουστικών επιτρέπει τη δημιουργία ενός
νέου ακουστικού χώρου, μέσα στον οποίο τα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού συγχέονται. Κάθε θεατής έχει έτσι την δυνατότητα να διαμορφώσει ουσιαστικά την παράσταση όπως του αρέσει, μία παράσταση που
ανάλογα με τη θέση του θεατή και το επιλεγμένο ηχητικό περιβάλλον είναι για καθέναν διαφορετική.
Εισιτήρια: € 20, € 15 (φοιτητικό)
Διάρκεια: 70 λεπτά

Τσίμμερμαν και
ντε Περρό
Το ανατρεπτικό καλλιτεχνικό δίδυμο, Τσίμμερμαν και
ντε Περρό, μετά από χρόνια περιοδειών ανά τον κόσμο
και μετά από την περσινή θριαμβευτική εμφάνιση στο
Φεστιβάλ της Αβινιόν, έρχεται αυτό το καλοκαίρι για
πρώτη φορά στη χώρα μας, για να παρουσιάσει την παραγωγή του Öper Öpis. Εικόνες μίας παράλογης καθημερινότητας έρχονται επί σκηνής, με χιούμορ και ποιητική διάθεση, μέσα από ένα θέαμα που συνδυάζει μουσική, χορό, εικαστικές τέχνες και τεχνικές τσίρκου. Οι
δημιουργοί της παράστασης αναμένουν με ενθουσιασμό τη συνάντηση με το ελληνικό κοινό και παρακολουθώντας τα τελευταία γεγονότα στη χώρα, ευελπιστούν
να καταφέρουν να μεταδώσουν μέσω της δουλειά τους
μερικά μικρά χαμόγελα.
Στο Öper Öpis, που σημαίνει «κάποιος, κάτι», οι Zimmermann & de Perrot συνεργάζονται επί σκηνής με πέντε περφόρμερς – ακροβάτες και χορευτές. Ένα μείγμα
τεχνών που θυμίζει βωβό κινηματογράφο αποτελεί την
γλώσσα αφήγησης, σε ένα θέαμα που συγκινεί, όπου κι
αν έχει παρουσιαστεί ανά τον κόσμο.
Στην Πειραιώς 260, από τις 10 Ιουνίου και για τρεις παραστάσεις.
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Εγκαινιάζεται το Κτίριο
Κοινωνικής Πρόνοιας
«Αριστείδης Γκίκας»
στο Κορωπί
Κυριακή 13 Ιουνίου
Την Κυριακή 13 Ιουνίου και ώρα 11.30 π.μ θα
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας με τη επωνυμία «Αριστείδης
Γκίκας» (Οδός Β. Παπαμιχάλη 4).
Είναι ένα διοικητικό κέντρο συντονισμού των προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας
στην πόλη, όπως είπε ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος.
«Μαζί με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής συνεργαστήκαμε για να στεγάσουμε μια
από τις σημαντικότερες δομές
της Αυτοδιοίκησης. Ευχαριστούμε τον Νομάρχη Λεωνίδα
Κουρή για τη συμβολή του στην
ανέγερση του κτιρίου καθώς και
για τις υπόλοιπες κοινές προγραμματικές συμβάσεις, που έχουμε μαζί υπογράψει
προκειμένου να ασκήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις αρμοδιότητές μας και να βοηθήσουμε στην
πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.
Σε αυτή την δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας οι κοινωνικές δομές των Δήμων θα δοκιμαστούν. Οφείλουμε να τις ενισχύσουμε και να τις στελεχώσουμε
με το κατάλληλο προσωπικό. Η μάχη της αυτοδιοίκησης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που ήδη
δοκιμάζονται από τη μεγάλη οικονομική κρίση, είναι
μπροστά μας. Το κτίριο αυτό θα γίνει το «στρατηγείο» μας για τα επόμενα χρόνια. Από εδώ θα αρχίζει η δημοτική κοινωνική δράση κάθε μέρα», είπε ο
Δήμαρχος σε δηλώσεις του για το θέμα.
Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Νομάρχης Ανατ. Αττικής
Λεωνίδας Κουρής.

Γρηγ. Δ. Ρώντας

Από προεκλογική ομιλία
του Γιώργου Παπανδρέου
«...Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά.
Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την
ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα
επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης».
(Αν φύγεις νύχτα, μην ξεχάσεις να κλείσεις το καζανάκι που τρέχει. Οι «στρατηγικοί επενδυτές» στους οποίους ετοιμάζεσαι να ξεπουλήσεις την Ε.ΥΔ.ΑΠ. θα μας
χρεώνουν το νεράκι του Θεού γιά »νερό της φωτιάς».)

Φεστιβάλ Αθηνών

«Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη»
σειρά προβολών στον κήπο Δ. 16/6 - 16/7
Η 7η τέχνη δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το πρόγραμμα του
Φεστιβάλ Αθηνών, που φέτος
φιλοξενεί για πρώτη φορά τους
Κινηματογραφιστές στην ομίχλη, μία
κίνηση με δυναμική παρουσία που συσπειρώνει εδώ κι ένα χρόνο τους ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου. Στόχος τους είναι, όπως δηλώνουν, «η αφύπνιση της Πολιτείας
απέναντι στο αυτονόητο: τη δυνατότητα να υπάρχει ελληνικό σινεμά σήμερα και στο μέλλον».
Στις 17 Ιουνίου στον χώρο Ε της Πειραιώς 260, οι Κινηματογραφιστές
συμμετέχουν σε ένα Forum συζητήσεων με το κοινό (περιλαμβάνονται
δύο συζητήσεις στις 18:30 και 20:20,
αντίστοιχα) και ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στη δημιουργία, τον πολιτισμό και την κρίση.
Στο πλαίσιο του διαλόγου για τον κινηματογράφο, το Φεστιβάλ Αθηνών
οργανώνει παράλληλα και μία σειρά
προβολών στον Κήπο Δ, από τις 16
έως τις 26 Ιουνίου, υπό τον τίτλο Θερινό Σινεμά - Η ομίχλη στο Φεστιβάλ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 [Ε] ― 17 Ιουνίου
Forum συζητήσεων με τους
Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη
18:30 Συζήτηση με θέμα: «Η κινηματογραφική τέχνη ως επάγγελμα»
Στόχος της συζήτησης είναι να διερευνηθεί το πώς βλέπουν οι σπουδαστές των κινηματογραφικών και δραματικών σχολών το ζήτημα της επαγγελματικής απασχόλησης στον ελληνικό κινηματογράφο.

13 φοιτητές από διάφορες σχολές θα
τοποθετηθούν με 2λεπτες εισηγήσεις
στο παραπάνω θέμα.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού.
19:45 Διάλειμμα 15 λεπτών.

20:00
Προβολή του ντοκιμαντέρ
«Ομίχλη. Doc» Διάρκεια: 20΄
20:20 Συζήτηση με θέμα: «Κινηματογράφος - Πολιτισμός - Κρίση»
Στη συζήτηση θα τοποθετηθούν με
2λεπτες εισηγήσεις:
23:30 Προβολή ταινίας στον ίδιο χώρο.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 [Δ] - 16-26 Ιουνίου

Μυθοπλασία 103’ (1.43’), 24.00 – 01.43

Σκηνοθεσία Φίλιππος Τσίτος
Τρίτη 22 Ιουνίου
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Μικρού μήκους 15’, 23.30 – 23.45
Σκηνοθεσία Βαγγέλης Καλαμπάκας

GUILT
Μυθοπλασία 93’ (1.33’), 23.50 – 01.23’

Σκηνοθεσία Βασίλης Μαζωμένος
Τετάρτη 23 Ιουνίου
ΞΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ
Ντοκιμαντέρ 95΄ (1.35’), 21.30 – 23.05

Σκηνοθεσία Δημήτρης Παναγιωτάτος

BANK BANG
Μυθοπλασία 93’

Τετάρτη 16 Ιουνίου
ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
Ντοκιμαντέρ 87’ (1.27’), 23.30 – 24.57

Σκηνοθεσία Σταύρος Ψυλλάκης
Πέμπτη 17 Ιουνίου
ΜESECINA
Mικρού μήκους 32’, 23.30 – 24.02’
Σκηνοθεσία Σοφία Εξάρχου

ΜΑΥΡΟ ΛΙΒΑΔΙ
Μυθοπλασία 104’ (1.44’), 00.10 – 01.54

Σκηνοθεσία Βαρδής Μαρινάκης
Παρασκευή 18 Ιουνίου
ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΗΧΟ
Μικρού Μήκους 14’, 23.30 – 23.45
Σκηνοθεσία Αχιλλέας Κυριακίδης

(1.33’), 23.20 – 24.53

Σκηνοθεσία Αργ. Παπαδημητρόπουλος

Πέμπτη 24 Ιουνίου
ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΨΥΧΗΣ
Μυθοπλασία 112’ (1.52’), 21.30 – 23.22

Σκηνοθεσία Jeremy Podeswa

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Μυθοπλασία 92’ (1.32’), 23.40 – 01.12

Σκηνοθεσία Περ. Χούρσογλου
Παρασκευή 25 Ιουνίου
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ντοκυμαντέρ 72’ (1.12’), 21.30 – 22.42

Σκηνοθεσία Απόστολος Καρακάσης
ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ
Μυθοπλασία 85’ (1.25’), 23.00 – 24.25

RICORDI MI

Σκηνοθεσία Μαργαρίτα Μαντά
ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Μυθοπλασία 100’ (1.40’), 23.50 – 01.30

Μυθοπλασία 88’ (1.28’), 24.35 – 02.03

Σκηνοθεσία Στέλλα Θεοδωράκη
Δευτέρα 21 Ιουνίου
Ο ΣΚΥΛΟΣ
Μικρού μήκους 20’, 23.30 – 23.50
Σκηνοθεσία Νίκος Labot

Σκηνοθεσία Γιώργος Νούσιας
Σάββατο 26 Ιουνίου
ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ
Μικρού μήκους 19’, 21.30 – 21.49
Σκηνοθεσία Τζώρτζης Γρηγοράκης
ΣΤΡΕΛΛΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Μυθοπλασία 113’ (1.53’), 21.55 – 23.50

«Ευρώπη για τους πολίτες»
από το Δήμο Καλυβίων
Ο Δήμος Καλυβίων συμμετέχει στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους πολίτες» που αφορά σε θέματα
εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το Πρόγραμμα υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εκτελεστικός Οργανισμός
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τα
κράτη μέλη μεταξύ των οποίων είναι
και η Ελλάδα και λοιπές συμμετέχουσες χώρες.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καλυβίων
έλαβε έγκριση και θα συμμετάσχει
στο πρόγραμμα «Open Horizons in education – OPENHOR», το οποίο είναι
ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας της
χώρας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσω της μουσικής και του τραγουδιού.
Η δράση στην οποία θα λάβει μέρος ο
Δήμος Καλυβίων είναι η Δράση 1 –
Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη: αυ-

τή αφορά σε δραστηριότητες στις
οποίες συμμετέχουν οι πολίτες, όπως
είναι οι αδελφοποιήσεις πόλεων (συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων
πόλεων και δίκτυα αδελφοποιημένων
πόλεων). Οι δραστηριότητες αυτές
συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες
ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών μέσω της συμμετοχής τους
σε δραστηριότητες αδελφοποιήσεις
πόλεων.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ο Δήμος Καλυβίων θα πραγματοποιήσει
τρεις πενθήμερες συναντήσεις πολιτών στα Καλύβια το Σεπτέμβριο, τον
Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2010
με συμμετοχή πολιτών από τα Καλύβια και τις πόλεις Villa Castelli (Ιταλία), Garons (Γαλλία) και Μέσα Γειτονιά (Κύπρος), με τις οποίες έχει αδελφοποιηθεί ο Δήμος Καλυβίων.
Η θεματική και των τριών συναντήσεων θα είναι «Καινοτόμα εργαλεία εκ-

μάθησης της γλώσσας υποδοχής σε
παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι». Η πρώτη συνάντηση θα απευθύνεται σε τοπικές
ενώσεις, πολίτες, μετανάστες, ομάδες πολιτών, κοινότητες μεταναστών,
εκπροσώπους ΜΚΟ και λοιπούς που
ενδιαφέρονται άμεσα για το θέμα ή
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, η δεύτερη σε καθηγητές,
μουσικούς εκπαιδευτές και μουσικοπαιδαγωγούς, εμπειρογνώμονες στη
διδαχή της γλώσσας υποδοχής μέσα
από τη μουσική και το τραγούδι και η
τρίτη σε παιδιά μεταναστών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (3
– 9 χρόνων) από διάφορες τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα στις 4
αδελφοποιημένες πόλεις. Αυτές οι
τρεις συναντήσεις αποτελούν την κύρια φάση του προγράμματος, η οποία
θα διαρκέσει συνολικά τρεις μήνες (19-2010 έως και 30-11-2010).
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Γόνιμη συνάντηση της Διοίκησης του ΚΑΑΠ
Βούλας με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
Με άλλη φιλοσοφία, ξεκίνησε τη
δραστηριότητα της η νέα Διοικητής
του Κ.Α.Α.Π. Βούλας Ευαγγελία
Χαλβατζά. Μετά το κάλεσμα σε συνέντευξη τύπου των τοπικών μέσων ενημέρωσης, αναπτύχθηκε μία
γόνιμη συζήτηση στη συνάντηση
γνωριμίας την περασμένη Τρίτη 8/6.
Η νέα Διοικητής Ευαγγελία Χαλβατζά, ενημέρωσε για τους στόχους
και τις προτεραιότητές της, οι οποίες αφορούν την καλύτερη λειτουργία της Προνοιακής Μονάδας. Μίλησε για τις ενέργειες που πρόκειται να προβεί για την αναβάθμιση
των παρεχομένων υπηρεσιών προς
τα ΑμεΑ που περιθάλπει η Μονάδα,
και για το σχεδιασμό της περαιτέ-

των Μ.Μ.Ε. σε αυτή την προσπάθεια είναι ουσιαστική και αναγκαία
και διαβεβαίωσε ότι με νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, θα επιβεβαιώσει έμπρακτα ότι επιδιώκει «κοινωνικές συμμαχίες».
Είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα,
γιατί πράγματι και ο χώρος αλλά
και τα ζωντανά κύτταρά του - παιδιά και εργαζόμενοι - έχουν ανάγκη
από τη συμμετοχή και προσφορά
της τοπικής κοινωνίας.
ρω ανάπτυξης του Εθελοντισμού
και την κλιμάκωση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών της Τοπικής κοινωνίας αλλά και ευρύτερα.
Η Ε. Χαλβατζά επισήμανε τη σπουδαιότητα της στήριξης της Προνοιακής Μονάδας από όλους, χωρίς
εξαιρέσεις ή άλλους αποκλεισμούς
(Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικές Μονάδες, κοινωνικούς φορείς,
εθελοντές, ενεργούς πολίτες της
πόλης), ώστε όλοι μαζί ως αλυσίδα
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης να ενισχύσουν την προσπάθεια για την
μετεξέλιξη του Κ.Α.Α.Π.Β. σε σύγχρονη Προνοιακή Μονάδα Αποκατάστασης.
Τόνισε ιδιαίτερα, ότι η συμμετοχή

Εχει ανάγκη, ιδιαίτερα ο χώρος,
από παρεμβάσεις περιβαλλοντικές
που δεν θα θίγουν το φυσικό του
τοπίο, αλλά θα το καθαρίσουν, θα
το ευπρεπίσουν και θα μπορούσε
να γίνει μία μόνιμη ανοιχτή πύλη
των δύο κοινωνιών, με συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων και πολλά άλλα, που θα πρόσφεραν και στα παιδιά, στην αποκλιμάκωση του ιδρυματισμού και στην ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη χωριστά.

Κυριακή 13 Ιουνίου, 5μ.μ.
προχωρούν σε καθαρισμό
της παραλίας του Κ.Α.Α.Π.
(Πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ - Εκκληση για συμμετοχή και αίσθημα ευθύνης
Από το Δήμαρχο Κορωπίου Θεοδ. Αθανασόπουλο και τον Διευθυντή Περιβάλλοντος Κοσμά Χατζούλη,
λάβαμε την παρακάτω επιστολή, που απευθύνεται σε κάθε πολίτη, που με τη δική του συμμετοχή και
ευθύνη θα προστατεύσει το περιβάλλον.
Αγαπητέ συνδημότη,
Η αντιπυρική περίοδος (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου) έχει αρχίσει. Καθήκον και ευκαιρία όλων μας είναι
να επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης στην προστασία του Περιβάλλοντος στην διαφύλαξη της περιοχής μας στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που διατρέχει η περιουσία κάθε συμπολίτη απ’ την πρόκληση μιας πυρκαγιάς.

Αθώα
η Καπερώνη
Η «καντίνα - Λερναία
Υδρα» της Αναβύσσου
Συνέχεια από τη σελ. 3
Δηλώνει δε ρητά «ότι υπεύθυνος της εν λόγω καντίνας είναι η νόμιμη εκπρόσωπος του ξενοδοχείου «Αλέξανδρος».
Ο Δήμος, εξ όσων γνωρίζουμε προς το παρόν,
«αγνοεί» τις παρανομίες της υπάρχουσας «καντίνας». Δεν γνωρίζουμε αν έχει προβεί σε διενέργεια αυτοψίας το “συντομότερο δυνατόν...”,
που του εζητήθη από το Αστυν. Τμήμα (αρ. πρ.
1020/5242/24 της 30/4/10), εδώ και 35 ημέρες,
γνωρίζει όμως την ύπαρξή της και ο Δήμαρχος,
καθ’ υπέρβαση της απόφασης της Δημαρχιακής
Επιτροπής (Δ.Ε.) (23/10), με απόφασή του – που
εξέδωσε αυθημερόν, σ’ εκτέλεση της απόφασης
της Δ.Ε., της οποίας προεδρεύει, αποφασίζει και
ορίζει, ότι το ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» «δύναται στην πρόχειρη καντίνα που υπάρχει» να μεταφέρει διάφορα προϊόντα («αναψυκτικά, τοστ,
παγωτά, ποτά και λοιπά είδη»). Στα «λοιπά» περιλαμβάνονται και …καλαμαράκια;
Ο Δήμαρχος λοιπόν γνωρίζει την ύπαρξη καντίνας. Δεν γνωρίζει αν είναι παράνομη; Κι αν το
γνωρίζει, πώς δίνει άδεια χρήσης δια της μεταφοράς «διαφόρων προϊόντων»;
Δεν διορθώνεται ετούτο το βιλαέτι με νοοτροπίες ραγιάδων και κοτζαμπάσηδων – καραγκιόζηδων και χατζατζάρηδων. Χρειάζεται… Μπαρμπαγιώργος!

Σύμφωνα με τον Ν.661/77 και την Πυροσβεστική Διάταξη Π.Δ. 4 ΦΕΚ 724/Β/22-12-87 άρθρο 1 «οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης 100μ. υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα
ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά , προς αποτροπή του κινδύνου….», άρθρο 2 « οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα…..».
Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 21: καθαριότητα οικοπέδων «οι
ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα…….να
τα περιφράσσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και να προβαίνουν συχνά σε περιοδική καθαριότητα, αποψίλωση κ.λ.π. .Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν ο Δήμος έχει το δικαίωμα - ως ο νόμος ορίζει - να παρέμβει καθαρίζοντας, περιφράσσοντας το οικόπεδο και καταλογίζοντας τα σχετικά
έξοδα και επιβάλλοντας πρόστιμο…..»

Κατά τα άλλα, επί του προκειμένου, με την καφκική νοοτροπία του πλέγματος αρμοδιοτήτων,
εγγράφων, κοινοποιήσεων, μηνύσεων, αντεγκλήσεων, αυτοψιών, αποφάσεων κλπ., θα ροκανιστεί
και φέτος η καλοκαιρινή περίοδος και η καντίνα
θα λειτουργήσει, με τους ευφυείς ιδιοκτήτες της
ν’ απολαμβάνουν των δημοσίων και κοινοχρήστων αγαθών, των επιχειρηματικών κερδών και
να περιγελούν τους νόμους τη νομιμότητα και
την ησυχία των κατοίκων, με μοναδική ενοχλητική παρέμβαση αυτή των «γραφικών» ενεργών
πολιτών που διεκδικούν τα δικαιώματά τους… οι
αναιδείς!!
Κ. Βενετσάνος

Αγαπητέ συνδημότη, ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί ο Δήμος να παρέμβει και να ασκήσει τα υπό των
ανωτέρω διατάξεων προβλεπόμενα, ότι όλοι στεκόμαστε στο ύψος της υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς με περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία. Γι’ αυτό σας καλούμε όπως προβείτε άμεσα στις
απαιτούμενες εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού του ακινήτου σας.

Στο επόμενο φύλλο θα ασχοληθούμε με έναν άλλο κολπίσκο, που διαθέτει μία καντίνα μέσα στο
νερό και ένα κτίσμα εγκαταλελειμένο επί σειρά
ετών, στερώντας από το Δήμο τεράστια έσοδα.
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εμείς ήρθαμε για ανατροπές!!!
Το είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Και το λέει καθημερινά, τώρα, μετά τις εκλογές. Το είπε στον Τσίπρα
στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα ο Γιωργάκης:
“Εμείς ήρθαμε για αλλαγές κ. Τσίπρα. Εμείς ήρθαμε για ανατροπές”.
Από εκείνη την ώρα που τον άκουσα στο βήμα της
Βουλής να το λέει, μου έχει καρφωθεί στο κρανίο.
Και επαληθεύεται καθημερινά με τις αποφάσεις που
παίρνουν, ξηλώνοντας πόντο - πόντο το - έστω κουτσό - κοινωνικό κράτος που είχαμε.
Νοσοκομεία βρίσκονται χωρίς γιατρούς και υλικό,
έτσι που πηγαίνει ο ασθενής και να λέει ο υπεύθυνος: θα πληρώσεις και θα πας να τα πάρεις από τον
ασφαλιστικό σου φορέα για να μπεις μέσα να κάνεις
εξετάσεις! Τα Φαρμακεία το ίδιο.
Σε λίγο θα ακολουθήσουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
και τα σχολεία!

Οι μισθοί περικόπτονται, οι συντάξεις το ίδιο.
“Λεφτά υπάρχουν” έλεγε πριν, τώρα το τροπάριο
άλλαξε. “Το ταμείο είναι μείον”.
Πότε να σε πιστέψουμε, τότε ή τώρα;
Η συνέχεια είναι πιο τρομακτική. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ακονίζει τα ...πηρούνια για να
ξεπουλήσει εθνική γη. Μας το είπε και ο Παπακωνσταντίνου επί το νεοτερικότερον: πλαίσιο στρατηγικής αποκρατικοποίησης!
Μήπως ήρθε η ώρα, να προχωρήσουμε κι εμείς σε
αλλαγές και ανατροπές, μήπως περισώσουμε την
πατρίδα μας και προλάβουμε την καταστροφή!

Το μπλάνκο έχει ονοματεπώνυμο
Αποκαλύφθηκε κι αυτό στην πρωινή ζώνη του Αντένα από τον Γ. Παπαδάκη και προσκεκλημένο τον Καπελέρη του ΣΔΟΕ, ο οποίος εξήγησε ότι ναι μεν
υπήρχαν ονόματα που παρέλαβαν δώρα από τη Ζίμενς, σκεπασμένα με μπλάνκο, αλλά αναζητώντας
τους προμηθευτές, βρήκαμε ποιοι τα πήραν και
γράψαμε καθαρά το όνομα.
Ολα αυτά λοιπόν που μας πιπιλάνε ότι δεν έχουν

Οράτιος (Quintus Horatiuς Flaccuς)
Ό Οράτιος Λατίνος λυρικός σατυρικός
ποιητής έζησε στο Χρυσό αιώνα της λατινικής λογοτεχνίας (70 π.Χ. -18 μ.Χ.) και
μάλιστα στην εποχή του Αυγούστου. Στα
κυριότερα έργα του “Ωδές” και “Επιστολές” κυριαρχεί ο έρωτας και η φιλία.
Αξιαγάπητος άνθρωπος, κοινωνικός χωρίς τη φιλοδοξία για δημόσιες διακρίσεις.
Είχε σπουδάσει ελληνική φιλοσοφία, είχε βαθειά εντρυφήσει πάνω στις ιδέες
του Επίκουρου, αλλά δεν είχε το βάθος
της σκέψης του Βιργιλίου, τον οποίο και
θαύμαζε ιδιαίτερα.
Σκοπός του κύριος, ήταν να ανανεώσει
τη λατινική ποίηση, φέροντας σαν πρότυπο την ελληνική γραμματεία την οποία
είχε ιδιαίτερα μελετήσει . Σε αυτό, τον είχε βοηθήσει ο ίδιος ο πατέρας του που
όντας απελεύθερος και θέλοντας να ξεφύγει από την τάξη του, τον είχε οδηγήσει στη Ρώμη και στην Αθήνα για ανώτερες σπουδές.
Αυτή η ιδιαίτερη γνώση και μόρφωση,
τον έκανε να θεωρεί όλους τους ομοτέχνους του σαν κατώτερους και έχοντας
σαν γνώμονα τον εαυτό του τον προέβαλε σαν υπόδειγμα.
Την επιτυχία του τη μεγάλη, κατάφερνε
να την ελέγχει και να τη βάζει μέσα στα
όρια του μέτρου, στα όρια της δικής του
τελικής διατύπωσης. Ο Οράτιος λοιπόν,
θεωρείται ένας ποιητής μεγάλος αλλά
και του μέτρου. Αυτός ήταν και ο λόγος
που ενώ η δουλειά του είναι ανυπέρβλητη, η παραγωγή του στάθηκε περιορισμέ-

νη σε έκταση.
Μετά τις σπουδές του και αφού υπηρέτησε στο στρατό του Βρούτου σαν χιλίαρχος, τον βρίσκομε τώρα στη Ρώμη.
Έχουν πεθάνει οι γονείς του, έχει χάσει
την περιουσία του και φτωχός και απομονωμένος, χωρίς κανένα φίλο, εξασφαλίζει τα αναγκαία προς το ζην από μια χαμηλή θέση δημοσίου υπαλλήλου, σε δημόσιο ταμείο.
Τότε αρχίζει να γράφει τα πρώτα του ποιήματα τις “Επωδές” του. Ονομάστηκαν
έτσι επειδή τεχνικά, ήταν γραμμένα σε
μέτρο αποτελούμενο από ένα μικρό στίχο, που ακολουθείται από ένα μικρότερο.
Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ, ότι εμπνευστής της τεχνικής αυτής σύνθεσης των
στίχων του ήταν ο Αρχίλοχος.
Εντάσσεται στο λογοτεχνικό κύκλο του
Μαικήνα και κατά προσωπική προτροπή
του, μάζεψε τις “Επωδές” σ΄ ένα σύνολο
και τις ονόμασε “Ιάμβους”. Σταχυολογώντας αναφέρομαι στην 4η, 6η, και10η
επωδή, που έχουν σατιρικό περιεχόμενο
με τις περιπέτειες ενός δούλου που προσπαθεί να γίνει χιλίαρχος. Στην 12η καταφέρεται εναντίον μιας γυναίκας που
τον ήθελε εραστή της και στην 7η και 16η
είναι ένας θρήνος για τη Ρώμη που βρίσκεται στο χείλος ενός άλλου εμφυλίου.
Χρονολογικά δεν μπορεί να προσδιορισθεί πότε αυτές εγράφησαν· φαίνεται
όμως ότι αυτό έγινε μετά την ένταξή του
στον κύκλο του Μαικήνα, που επετεύχθη
με τη βοήθεια και εισήγηση του Βιργιλίου

ονόματα γιατί είναι σκεπασμένα με μπλάνκο, είναι
άλλο ένα βρώμικο ψέμα, με σκοπιμότητα.
Οπως είναι ψέμα και το ότι δεν μπορούν να τιμωρηθούν οι διάφοροι βολευτές που εθήτευσαν και σε
υπουργικούς θωκους για το βίο και την πολιτεία
τους, γιατί έχουν παραγραφεί τυχόν αδικήματα.
Μάλιστα, αλλά, τα φορολογικά αδικήματα δεν παραγράφονται. Πόσοι απ’ αυτούς πήγαν φοιτητές στη
Βουλή και έφυγαν φορτωμένοι με δεκάδες ακίνητα
και φουσκωμένες τσέπες, που πριν δεν τους ήξερε
ούτε ο θυρωρός τους;
Τρόποι υπάρχουν όταν θέλουμε. Αλλά πώς να θέλουμε; Με ποια δικαιοσύνη; Μήπως υπάρχουν και
ονόματα δικαστικών μέσα στις λίστες γι’ αυτό τις
κρατάνε δυο χρόνια στα συρτάρια τους!
Πάντως αυτή η “χύτρα” που βράζει μέσα μου, δεν
πρόκειται να σταματήσει αν δεν δω να γίνεται κάτι.
Κι όσο αργεί, η βαλβίδα συμπιέζεται. Κι αν σκάσει
θα είναι τεράστιες, τιτάνιες οι επιπτώσεις...
Πολλαπλασιάστε αυτή τη χύτρα επί 9 εκατομμύρια
φορές και ξανασκεφτείτε το.

και του Βαρίου, γιατί από τότε ο Οράτιος άρχισε να γίνεται αρκετά πλούσιος,
τόσο, ώστε να ‘’αποταμιεύει’’.
Αυτή η αλλαγή στη ζωή του, καταφαίνεται στα επόμενα ποιήματά του, τις “Φιλικές Συνομιλίες”, ή “Sermones” και τα
Σύμμεικτα ή “Saturae”, όπου μεταξύ των
άλλων επιδίδεται και σε κολακείες για
τον πάτρονά του, τον Μαικήνα.
Βέβαια οι κολακείες γίνονται με έντεχνα
καλυμμένο τρόπο και λόγο ευγνωμοσύνης.
Τα ποιήματα πάντως αυτά, λόγω και της

ποικιλίας του περιεχομένου τους απέκτησαν μια δημοτικότητα στο ευρύ κοινό.
Το ονομαστό του έργο είναι οι “Ωδές” ή
“Carmina”. Για να τις γράψει, αφιέρωσε 7
χρόνια από τη ζωή του. Αυτά είναι σχετικώς μικρά ποιήματα δημοσιευμένα το 88
π.Χ. σε τρία βιβλία όπου ο Οράτιος παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον κληρονόμο των αρχαίων Ελλήνων λυρικών.
Στις “Ωδές” του αναφέρεται πάλι η ευγνωμοσύνη στο Μαικήνα αλλά και η κολακεία στον Αύγουστο, η οποία καταγράφεται ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία αγαπημένων του θεμάτων και ιστοριών, μικρών λυρικών όπου υμνείται ο
έρωτας, η φιλία, το κρασί.
Η ιστορία, γι’ αυτή του την τακτική, τον
ονομάζει Poet Laureatte, ήτοι αυλικό ποιητή και σχολιάζει δυσμενώς αυτά του τα
καμώματα.
Γνωρίζω ότι γίνομαι μονότονος, αλλά
όταν γράφει “Τις Επιστολές” του η πέννα
του γλυκαίνεται πάλι στα ονόματα του
Αυγούστου και του Μαικήνα.
Με όλα αυτά θέλω να τονίσω και να κατα-

λήξω στο ότι, έστω και αν είσαι χαρισματικός λογοτέχνης, ζωγράφος ή υπηρέτης
οποιασδήποτε τέχνης, ένας πάτρονας
μπορεί να σε αναδείξει η να σε καταστρέψει ή και το ανάποδο χωρίς να έχεις κάποιο προσόν να σε κάνει κάποιον.
Ο Αύγουστος, όταν ο Οράτιος ήταν σε
προχωρημένη ηλικία, του ζήτησε να γράψει για τους αγώνες της “Εκατονταετίας
της αυτοκρατορίας” ήτοι “Carmen Saeculare”, και να εγκωμιάσει τα κατορθώματα και τις επιτεύξεις του αυτοκρατορικού
οίκου. Στην πραγματικότητα να γράψει
και πάλι κατ΄ εντολήν, αυλικά ποιήματα.
Ο Οράτιος διασπά το παραδοσιακό στερεότυπο γράψιμο. Δεν έχει μια καθορισμένη συνοχή γραφής, στο προβαλλόμενο προφίλ της τεχνικής του: γράφει με τη
διάθεση της στιγμής.
Ο Οράτιος σαν ποιητής είχε τον πρωταρχικό σκοπό, να βελτιώσει την υπάρχουσα
ή μάλλον να φτιάξει δική του λογοτεχνία, στην οποία τα πρωτότυπα θα ζητούσαν να εξωτερικεύσουν τα αισθήματά
τους. Πίστευε πως η ποίηση εξυψώνει το
πνεύμα και παράλληλα τέρπει. Βασική
προϋπόθεση όμως για να γράψει κανείς
πραγματική ποίηση είναι όχι μόνο η σοφία αλλά και η αρετή.
Ο Οράτιος κέρδισε τελικά την αθανασία,
γιατί μετεμφύτευσε την πρώιμη ελληνική
ποίηση στα λατινικά.
Στο έργο του Ποιητική τέχνη ή “Ars Poetica” (Επιστολές προς Πείσωνες), αποδέχτηκε «ότι η Ρώμη δια των όπλων νίκησε την Ελλάδα αλλά η Ελλάδα με το
πνεύμα της, κατέκτησε τη Ρώμη».
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――
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Την Τετάρτη 2-6 τ.έ., ανακοινώθηκαν από την, ο
Θεός να την κάνει, σοσιαλιστική μας Κυβέρνηση οι αποκρατικοποιήσεις πολλών δημοσίων
επιχειρήσεων και οργανισμών, η συγχώνευση
ΚΕΔ, ΕΤΑ και Ολυμπιακών Ακινήτων ως και η
εκποίηση της δημόσιας Ακίνητης περιουσίας.
Αντί οι κυβερνώντες να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι
μπορεί να αποφέρει κέρδη στα ταμεία του κράτους, να προβούν σε αναδιάρθρωση της λειτουργίας, μειώνοντας τις δαπάνες και κάνοντας
ό,τι είναι το δυνατόν καλύτερο, για να γίνουν
ευέλικτα σχήματα και αποδοτικά, διαλέγει όπως
πάντα την πιό εύκολη και γρήγορη για αυτήν
λύση, και βέβαια με το αζημίωτο (νόμιμες προμήθειες κ.λ.π).
Όλα στο σφυρί! Ανέβηκαν στην εξουσία για το
«καλό»μας, ήλθαν να μας «νοικοκυρέψουν»,
μια κι έξω, ερχόμενοι με τις προθέσεις και τις
πράξεις τους σε κραυγαλέα αντίθεση, με την
έννοια και τον σκοπόν του σοσιαλισμού, σύμφωνα με τον οποίον τα μέσα παραγωγής και κατανομής των αγαθών ελέγχονται από κοινωνικές ομάδες ή το κράτος και δεν μπορεί να τα νέμονται ιδιώτες. Βέβαια οι φωστήρες μας, όλοι
αυτοί οι μαθητευόμενοι μάγοι που μαθαίνουν
την οικονομία της αρπαχτής επάνω στις πλάτες
μας, έχουν φροντίσει να εφαρμόσουν στο ακέραιο, το δεύτερο σκέλος της θεωρίας του σοσιαλισμού, που είναι ο έλεγχος της ατομικής
μας περιουσίας και η εκμηδένιση αντί της ανακατανομής του εισοδήματός μας! Προσαρμόζουν τα πάντα, όπου και όπως τους βολεύει! Και
πάντοτε με τον πιο συμφέροντα γι’ αυτούς τρόπο! Και εν προκειμένω έχουν κι ένα λόγο πε-
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ρισσότερο, αφού έχει εμπλακεί εν τοις πράγμασι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο! Είναι γνωστό, όπου «χώσει την ουρά του», ακολουθεί η
εκποίηση όλων των κερδοφόρων επιχειρήσεων
των υπό την κατοχήν του κράτους, αφού για να
χορηγήσει δάνειο απαιτεί την υποθήκευση ακινήτων του δημοσίου και τον ενεχειριασμόν των
τοκοφόρων απαιτήσεων, του ομολογιακού
οπλοστασίου και του ορυκτού πλούτου, που
κείτεται στο υπέδαφος και είναι ακόμη ανεκμετάλλευτος!
Αυτό ακριβώς γίνεται και στην χώρα μας αυτήν
την χρονική περίοδο. Υπό το πρόσχημα της
εξοικονόμησης πόρων και της επιζήμιας για την
οικονομία μας λειτουργίας των ελλειμματικών
και κατ’ ακολουθίαν προβληματικών δημοσίων
επιχειρήσεων και οργανισμών, η κυβέρνηση, πιστό εκτελεστικό όργανο των επιθυμιών και
εντολών των προσφάτως και παρανόμως εγκαθιδρυθέντων αφεντικών της, προβαίνει στο ξεπούλημα των πάντων. Ετσι θα μπουν στο παιγχνίδι ξένες τράπεζες και πολυεθνικές εταιρίες,
εγκαθιστώντας νέο αποικιακό κράτος και υποκαθιστώντας τους αιρετούς δημόσιους φορείς
μας. Τα πάντα στο βωμό του χρήματος και του

εύκολου κέρδους! Οσοι πιστοί προσέλθετε! Η
χώρα μας έπαψε πιά να θυμίζει Ελλάδα και όσο
περνάει ο καιρός το τοπίο από γήινο φαίνεται
να μετατρέπεται σε σεληνιακό και έρημο. Οι νέοι ήδη μπήκαν στη διαδικασία της μετανάστευσης και οι εναπομείναντες και εναπομένοντες
μεγαλύτερης ηλικίας θα ζήσουν κι αυτοί τα δικά
τους πέτρινα χρόνια στη βία της φτώχειας και
της ανυπαρξίας των μέσων επιβίωσης, που βαθμηδόν θα κτυπήσει την πόρτα μας. Διανύουμε,
θέλουμε δε θέλουμε, την δική μας περίοδο Κατοχής, οικονομικής αυτή τη φορά! Στα ομόλογα
το spread κινείται ήδη στις 640 μονάδες βάσης,
ενώ στην Πορτογαλλία στις 240 μονάδες και
στην Ισπανία στις 179 μονάδες.Το Χρηματιστήριο είναι σε καθοδική πορεία με απώλειες της
τάξεως του 3,4%, και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως προεξοφλητικός μηχανισμός, ενώ οι
τραπεζικές μετοχές υποχωρούν έως 4% και αγγίζουν ορισμένες την ονομαστική τους αξία. Ο
τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε πολύ καθοριστικά σημεία και τα αποτελέσματα των τραπεζών έχουν επηρεασθεί καίρια, ιδίως στο α΄τρίμηνο του 2010! Οι ξένοι επενδυτές είναι αποστασιοποιημένοι από την ελληνική αγορά και

πραγματοποιούν συναλλαγές μόνον για μικρά
χρονικά διαστήματα! Εχουμε ήδη πτωχεύσει και
σ’ αυτό έχει συντελέσει όχι μόνον η ληστεία και
η αρπαγή του δημοσίου χρήματος αλλά και οι
μετέπειτα κακοί χειρισμοί των κυβερνώντων, οι
δόλιες δηλώσεις, η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας για τον επανακαθορισμό του
χρέους, ο επανειλημμένος και υπέρογκος δανεισμός, η άκριτη και άδικη προσφυγή στο ΔΝΤ,
η έλλειψη εθνικής συνείδησης και ελληνικού φιλότιμου! Μόνο τους δανειστές θέλουν να εξασφαλίσουν και το κάνουν αδιαφορώντας για
τους πάντες και τα πάντα!
Το δήλωσε ξανά ο ΓΑΠ απευθυνόμενος προς
αυτούς! «Μην φοβάσθε! Θα τα πάρετε πίσω τα
λεφτά σας!» Και βέβαια, μαζί μ’ αυτά και γι’ αυτά, πάρτε τα όλα! Χαλάλι σας!
Περάστε κόσμε! Εχουμε μεγάλο ξεπούλημα!
Πάρτε τα όλα τζάμπα! Και Δώστε Και Σε Μας το
κάτιτις μας! Και μη σας νοιάζει. Η κοινή γνώμη
κοιμάται τον ύπνο του δικαίου!
Αυνανίζεται με τα βιντεοκλίπ της Τζούλιας και
της Ντούβλη και χαριεντίζεται με τα ονόματα
των διαπλεκομένων στην υπόθεση της
SIEMENS! Αλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε!
Ας είναι καλά και τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής
πληροφόρησης που φροντίζουν για την αισχρή
προαγωγή του πνεύματος του λαού και την ανενόχλητη εκτέλεση του καταστροφικού έργου της
κυβέρνησης! Συγχαρητήρια σε Ολους Σας! Αυτό
που θέλατε το επιτύχατε! Ξεπουλάτε την Ελλάδα καθημερινά και τα «κονομάτε»! Ομως αλήθεια, σε ποιά χώρα θα μπορέσετε να τα φάτε όλα
αυτά; Γιατι εδώ δεν υπάρχει άλλος χώρος πιά
για σας! Ούτε και εκτίμηση!

Το μεγάλο κόλπο με τα spreads των ελληνικών ομολόγων
Και η προδοτική συνέργεια «Ελλήνων» ιθυνόντων

Στο φύλλο της «Εβδόμης» της 1ης Μαϊου 2010 η μαχητική
αρθρογράφος Γεωργία Μουγιάκου* αναρωτιόταν αν υπάρχει εισαγγελέας για να ασχοληθεί με «το αδίκημα της
εσχάτης προδοσίας κατά της χώρας και του λαού», όπως
εύστοχα χαρακτήρισε την με πλήρη συνέργεια παραγόντων της Τραπέζης της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών, κατευθυνόμενη επίθεση των διεθνών κερδοσκόπων κατά της ελληνικής οικονομίας. Σεβόμενη τον περιορισμένο χώρο της εφημερίδας, η Γ. Μουγιάκου δεν
προχώρησε τότε σε παράθεση περισσότερων λεπτομερειών, όμως κρίνω σκόπιμο να τις παραθέσω τώρα στους αναγνώστες της «Εβδόμης», ύστερα μάλιστα από την σχετική
κατάθεση ερώτησης στη Βουλή, της βουλευτού του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώην υπουργού και κοινοτικής Επιτρόπου, Βάσως Παπανδρέου.
Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της προδοσίας, πρέπει
πρώτα να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η λεγόμενη υποτιμητική κερδοσκοπία, το εν «αγοραίς» σορτάρισμα, από
τον αγγλικό όρο short selling, δηλ. η σύντομη πώληση των
ομολόγων. Ο απλός και νόμιμος επενδυτής πουλάει ομόλογα που πράγματι έχει στην κατοχή του. Αντιθέτως, ο αεριτζής κερδοσκόπος, πουλάει ομόλογα που δεν έχει και
υποχρεούται να τα αγοράσει και να τα μεταπωλήσει στον
αγοραστή με τον οποίο έχει συμφωνήσει, εντός συγκεκριμμένης προθεσμίας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει
συμφωνήσει να πουλήσει με το spread (διαφορά επιτοκίου
δανεισμού) στο 2,5%, ή κατά τον τραπεζικό όρο, στις 250
μονάδες βάσης. Εάν στο μεταξύ βρει και αγοράσει ομόλογα χαμηλότερης αξίας, ας πούμε στις 350 μονάδες, κερδίζει την διαφορά των 100 μονάδων βάσης, δηλαδή το 1%
επί του κεφαλαίου σε λίγες μέρες. Ο καθένας μπορεί να
καταλάβει ότι όταν μιλάμε για διακίνηση ομολόγων δισ.
ευρώ τότε αυτό το 1% μεταφράζεται σε ιλιγγιώδη κέρδη.
Εδώ είναι πάντοτε καθοριστική η βοήθεια των κατευθυνόμενων οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής δυνατότητας
των κρατικών οικονομιών, αφού με τις προβοκατόρικες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
αξιολογήσεις τους διαμορφώνουν το κλίμα στην αγορά
κρατικών ομολόγων και στις διακυμάνσεις του spread.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το κερδοσκοπικό αυτό παιχνίδι, είναι η δυνατότητα του πωλητή-κερδοσκόπου να παραδώσει στον αγοραστή τα ομόλογα, κάποιες μέρες μετά
την συμφωνία. Χωρίς αυτό το περιθώριο δεν μπορεί να
υπάρξει υποτιμητική κερδοσκοπία επί των ομολόγων. Στην
ελληνική περίπτωση και μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 το
περιθώριο παράδοσης των ομολόγων στον αγοραστή ήταν
3 ημέρες, (το περίφημο Τ+3). Οι κερδοσκόποι είχαν, επομένως, περιθώριο τριών μόλις ημερών για να προσκομίσουν τους τίτλους τους, διάστημα πολύ μικρό για να προκαλέσουν την άνοδο του spread, δηλαδή την πτώση της
αξίας των ομολόγων. Όμως στις 5 Οκτωβρίου 2009, μία
μόλις μέρα μετά τις εκλογές, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών –που δια των εκπροσώπων της μας παραμυθιάζει συχνά ότι «στηρίζει την ελληνική οικονομία»- υπέβαλλε αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος για αύξηση της κερδοσκοπικής προθεσμίας από 3 σε 10 ημέρες. Και πράγματι η
κεντρική μας τράπεζα έδωσε αυτή την δυνατότητα στις 22
Οκτωβρίου. Στην ουσία, δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδος
έδωσε τότε το σύνθημα για κερδοσκοπική επέλαση κατά
των ελληνικών ομολόγων.
Για να φτάσουμε στις 10 Δεκεμβρίου 2009, όταν κάποιοι
αρουραίοι του ελεγκτικού τραπεζικού μας ιδρύματος ροκάνισαν ακόμα περισσότερο τις αντοχές της οικονομίας
μας, αποφασίζοντας να μην επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις σε όποιον κερδοσκόπο δεν παρέδιδε τα ομόλογα
στον αγοραστή εντός των 10 ημερών. Με άλλα λόγια «Έλληνες» κρατικοί λειτουργοί επέτρεψαν, όχι μόνο να συνεχιστεί το κερδοσκοπικό όργιο σε βάρος της Ελλάδας, αλλά να γίνεται και ατιμώρητα. Αν δεν ανέβαιναν τα spreads
των ελληνικών ομολόγων, οι κερδοσκόποι δεν είχαν να
χάσουν απολύτως τίποτε αφού δεν ήταν υποχρεωμένοι να

παρουσιάσουν στον αγοραστή –εν προκειμένω στο ελληνικό Δημόσιο- τους υποτιθέμενους τίτλους τους. Μονά-ζυγά δικό τους το παιχνίδι και θα δυσκολευτώ να πιστέψω
ότι φάνηκαν αχάριστοι στους «Ελληνες» αβανταδόρους
ευεργέτες τους –αιρετούς και διοικητικούς- που απολαμβάνουν μέχρι στιγμής της δικαστικής ασυλίας.
Οι δύο αυτές σκανδαλώδεις αποφάσεις δεν ελήφθησαν με
πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος –όπως απαιτούσε η νόμιμη διαδικασία- αλλά με εντελώς παράνομες,
απλές εντολές της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΤτΕ. Η καραμπινάτη αυτή παρανομία επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθεί με
την υπ’ αρ. 158/10-2-2010 Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ, την
οποία όμως δεν υπέγραψε ο ίδιος ο κ. Προβόπουλος και εκλήθη –από ποιόν άραγε;- να την υπογράψει ο υποδιοικητής Ι.
Παπαδάκης. Του οποίου η υπογραφή δεν υπάρχει σε επίσημη
Πράξη, επομένως τόσο η προθεσμία των 10 ημερών, όσο και
η ουσιαστική κατάργηση κάθε προθεσμίας, επέτρεψαν μεν το
κερδοσκοπικό πάρτυ σε βάρος των ελληνικών ομολόγων, αλλά παρέμειναν εντελώς παράνομες.
Το μεγάλο φαγοπότι των αεριτζήδων συνεχίστηκε μέχρι
τις 8 Απριλίου 2010, οπότε περιορίστηκε η κερδοσκοπική
προθεσμία στην μία ημέρα. Ομως ήταν πολύ αργά. Τα ελληνικά ομόλογα είχαν καταρρεύσει κι ένα μήνα αργότερα
ο Γ. Παπανδρέου θα πάταγε το κουμπί του Δ.οΝ.ηΤ.ή μας
για εγγυημένη, ασφαλή και μακρόχρονη απόλαυση. Και
μετά από όλα αυτά κι άλλα που σιγά-σιγά θα έρχονται στο
φως, υπάρχουν ακόμα κάποιοι καθωσπρέπει «κύριοι» που
αγανακτούν με το σύνθημα στους τοίχους και στα πανό:
«Αλήτες προδότες πολιτικοί».
Αγαπητή Γεωργία Μουγιάκου, εισαγγελείς υπάρχουν στην
-φερόμενη ως ανεξάρτητη- Ελληνική Δικαιοσύνη. Λείπει,
κατά τα φαινόμενα, ένας νέος Χρήστος Σαρτζετάκης.
* Αναζητήστε το εν λόγω άρθρο της Γ. Μουγιάκου στην ιστοσελίδα της
«Εβδόμης». Τυπώστε το και φυλάξτε το. Μας πέθανε που μας πέθανε το
short selling των αεριτζήδων, δεν χρειάζεται να νοσούμε και από short
memory, δηλαδή κοντή μνήμη.
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του εφετινού καλοκαιριού θα λειτουργήσουν ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά και ηλικιωμένους
στις κατασκηνώσεις Ε’ Αγίου Ανδρέα και Ζ’ Κερατέας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ως εξής:
Για παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας 6 έως 12 ετών
15/7/2010 έως 28/7/2010: 300 παιδιά (Z΄ Κερατέας)
Για παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών
30/7/2010-12/8/2010: 300 παιδιά (Ζ΄Κερατέας) (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
14/8/2010 έως 27/8/2010: 300 παιδιά (Ζ΄Κερατέας) (ΑΓΟΡΙΑ)
Για παιδιά ΑμΕΑ
15/7/2010 έως 28/7/2010: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)
30/7/2010 έως 12/8/2010: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)
14/8/2010 έως 27/8/2010: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)
Για ηλικιωμένα άτομα από ΚΑΠΗ διαφόρων περιοχών της Ελλάδος
29/8/2010 έως 07/9/2010 : 380 άτομα ( Ε΄Αγίου Ανδρέα )
Σύμφωνα με την απόφαση Π1Β/Γ.Π. οικ. 65946/3-6-2010 του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό συμμετοχής καθορίζεται:
― για τους κατασκηνωτές (παιδιά) σε «30,00» ευρώ, όταν το οικογενειακό εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των «7.337,00» ευρώ
― για κάθε ηλικιωμένο κατασκηνωτή σε «30,00» ευρώ, όταν το ετήσιο
εισόδημά του, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο άτομο, υπερβαίνει το
ποσό των «7.337,00» ευρώ και όταν πρόκειται για ζευγάρι και το ετήσιο
εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των «8.805,00»

Δόθηκε στην
κυκλοφορία
η Αγ. Δημητρίου
από Χριστούπολη
προς Περιφερειακή
Υμηττού
Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα της Οδού
Αγ. Δημητρίου από τον οικισμό Χριστούπολης του Δ. Σπάτων μέχρι τον κόμβο
της περιφερειακής Υμηττού προς Ραφήνα, στα πλαίσια του έργου για την
αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Γυαλού του Δήμου Σπάτων, παύουν
να ισχύουν από το μεσημέρι σήμερα (96-10) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που
είχαν επιβληθεί.
Επομένως η κίνηση των οχημάτων όλων
των τύπων διεξάγεται πλέον κανονικά
σε όλο το μήκος της Αγ. Δημητρίου για
την κατεύθυνση τόσο προς Σπάτα-Λούτσα κλπ. όσο και προς την Λ. Μαραθώνος-Ραφήνα.

Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών και τα άτομα με
αναπηρίες δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.
Ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της συμμετοχής, τηρείται στην Εθνική Τράπεζα και είναι -075/545016-06- και το διπλότυπο
απόδειξης κατάθεσης θα δίδεται στον διαχειριστή της κατασκήνωσης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι:
― Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
― Πιστοποιητικό Υγείας
― Εκκαθαριστικό Εφορίας για το έτος 2009 ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεώσεως υποβολής φορολογικής δηλώσεως, θεωρημένη από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και θα αναφέρεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
― Καρτέλα κατασκηνωτή με σφραγίδα της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας,
ονοματεπώνυμο υπογράφοντος ιατρού και φωτογραφία του κατασκηνωτή.
Καρτέλες που δεν θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δεν θα προωθούνται
προς επιλογή.
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παιδιών ΑμΕΑ, διευκρινίζεται ότι οι
καταστάσεις με τα ονόματα των παιδιών που θα γίνουν δεκτά στις Εξοχές θα
αποσταλούν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμΕΑ), με την οποία η Νομαρχία Ανατ. Αττικής
συνεργάζεται στενά, ώστε οι χώροι των κατασκηνώσεων να γίνουν φιλικοί και
ευχάριστοι στους φιλοξενούμενους.
Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προνοίας της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής,
Γραφείο κατασκηνώσεων ( κ. Βλαχοσωτήρος τηλ 213-2005277, 213-2005280).

Βαλκανικό συνέδριο ποίησης «Αδελφοποιημένοι κόσμοι»
Πιστή στο θεσμό που ξεκίνησε πριν από
μερικά χρόνια, η Κοινότητα Ποιητών
του Πλέβεν (η μεγαλύτερη κοινότητα
ποιητών της Βουλγαρίας) διοργάνωσε
και φέτος το ετήσιο Βαλκανικό Συνέδριο Ποίησης (27-29/5) στο Πλέβεν,
όπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου η
γενική γραμματέας του Ομίλου Unesco,
της ελληνικής αποστολής, Στέλλα Λεοντιάδου.
Συμμετείχαν καταξιωμένοι ποιητές από
τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ.,
τη Ρωσία και τη Βουλγαρία. Η ελληνική

αντιπροσωπεία αποτελείτο από ποιητέςμέλη του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.
Συμμετείχαν ο πρόεδρος Ηλίας Δεμιρτζόγλου, η γενική γραμματέας ποιήτρια
Στέλλα Λεοντιάδου, ο ειδικός γραμματέας μουσικός-ποιητής Κώστας Νούσιας, ο
ποιητής-συγγραφέας Δημήτρης Βαρβαρήγος, ο ποιητής Κώστας Μάρκου, ο επίτιμος πρόεδρος ζωγράφος-ποιητής Πάνος Παπαζάχος, ο ποιητής-βυζαντινολόγος Τάσος Μακράτος και η ποιήτρια-συγγραφέας Καίτη Καγκαράκη.

Η ελληνική αποστολή στο δημαρχείο του Πλέβεν Βουλγαρίας. Από αριστερά: Στέλλα Λεοντιάδου, Κώστας Νούσιας, Κώστας Μάρκου, Δημήτρης Βαρβαρήγος, Πάνος Παπαζάχος, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Τάσος
Μακράτος και Καίτη Καγκαράκη.

H έναρξη των εκδηλώσεων έγινε από
τον πρόεδρο της Κοινότητας Ποιητών
του Πλέβεν Stefan Mollov με το λόγο
που απηύθυνε στους προσκεκλημένους. Το πρόγραμμα παρουσίασε η ποιήτρια Valentina Athanasova.
Την επομένη παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο του Πλέβεν.
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες
παρουσιάστηκε, ευχαρίστησε τους
διοργανωτές και είπε λίγα λόγια για
την ποίηση, την αδελφοσύνη των λαών
που τους ενώνει η ποίηση και την καταγωγή της ποίησης. Η συνάντηση έκλεισε με αναμνηστική φωτογραφία.
Τέλος πριν την αναχώρηση έγινε συνεδρίαση όλων των αποστολών με πρωτοβουλία του προέδρου του Ομίλου για
την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος Ηλία Δεμιρτζόγλου,
όπου έγιναν και συζητήθηκαν προτάσεις για καλύτερη συνεργασία μεταξύ
των αποστολών των χωρών και μελλοντικές παρόμοιες διοργανώσεις.
“Νιώσαμε την αγάπη και τη βουλγαρική
ζεστή φιλοξενία που άφησε ένα άρωμα
αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς,
που θα συνεχιστεί και σε επόμενες
διοργανώσεις στη Βόρειο Ήπειρο, σε
κάποια πόλη στην Ελλάδα και αλλού”.
Στέλλα Λεοντιάδου
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EBEA “Καταργείστε την υποχρέωση δημοσίευσης
των ισολογισμών… στον τοπικό τύπο”
Για να σωθούν οι επιχειρηματίες!...
Θα σωθούν(!) οι επιχειρήσεις από την κρίση… αν καταργηθεί η διάταξη που
τους επιβάλλει τη δημοσίευση των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών
και στον τοπικό Τύπο!!
Αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ) Κ. Μίχαλος προς την Υπουργό Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη.
Η «Καθημερινή» μάλιστα, σε ολοσέλιδο δημοσίευμά της («Οικονομική» 23/5/10) υπερέβαλε
στην ιδιαίτερη προβολή του θέματος λέγοντας:
«ακόμη και στον τοπικό Τύπο»(!) που αποτελεί
κατά την… έρευνά της(;) «παγκόσμια πρωτοτυπία»! Θεωρεί μάλιστα, σύμφωνα με το μεσότιτλό της, ότι οι δημοσιεύσεις αυτές έχουν «επώδυνες συνέπειες», «καθώς πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας».
Και συνεχίζει το δημοσίευμα: «Το πρόβλημα
αφορά σε τελική ανάλυση όλους τους καταναλωτές, καθώς η δαπάνη για τη δημοσίευση των
ισολογισμών μετακυλίεται […] στις τελικές τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών…»
Η υπερβολή αποστερεί σοβαρότητας την επιχειρηματολογία και ενίοτε προκαλεί θυμηδία.
Ξέρετε ποιο είναι το «πλήγμα» σε ετήσια βάση
των Α.Ε.; Της τάξεως των 300-500€ για τις μικρές και μεσαίες Α.Ε. Γύρω στα 800 για τις μεγάλες. Είναι προφανές ότι το δημοσίευμα εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες, τις οποίες μπορούμε να πιθανολογήσουμε:
― Στήριξη της «επιχειρηματολογίας» του Κ.
Μίχαλου και επικοινωνιακή υποστήριξη πιθανών προθέσεων του Υπουργείου.
― Αναγνωστικότητα των συγκροτημάτων των
ΜΜΕ προς τον τοπικό Τύπο (τ.Τ.) που τους
αφαιρεί ελάχιστο τεμάχιο της πίττας και κυρίως:
― Πολεμική, χτύπημα και τρώση του ενοχλητικού τ.Τ. και της πολυφωνίας.
― Η διασπορά των μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και επηρεασμού της κοινής γνώμης αποδυναμώνει τη δυνατότητα ελέγχου και διαπλοκής. Γι’ αυτό ακριβώς και τα διαπλεκόμενα μεγάλα συμφέροντα επιδιώκουν τη συγκεντροποίηση και στην ολιγοπωλιακή ροή
επιλεκτικών πληροφοριών και σχολιασμού.
― Ο περιφερειακός και τοπικός τύπος είναι, ως
εκ τούτου, σχεδόν ανεξέλεγκτος. Αυτό τους
χαλάει την πίττα.
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι όσον αφορά την
ΕΒΔΟΜΗ, την πρώτη και μοναδική εβδομαδιαία
εφημερίδα της Ανατ. Αττικής, όταν πρωτοκυκλοφορήσαμε, πριν από 14 χρόνια, δεν υπήρχε
η διάταξη δημοσίευσης των ισολογισμών στον
τ.Τ. Δεν αποβλέπαμε λοιπόν σε ένα έσοδο που

γράφει ο
δεν υφίστατο. Η διάταξη ήλθε και μας βρήκε
δύο χρόνια μετά – τον Σεπτέμβριο του 1999.
Βεβαίως και μας ανακούφισε, παρ’ όλη την πολεμική και το διωγμό που υπέστημεν από τα
διαπλεκόμενα συμφέροντα και τους υπουργούς
τους και των δύο κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Τι εξυπηρετεί η δημοσίευση
των ισολογισμών;
Η δημοσίευση των ισολογισμών, όπως παραδέχεται και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος,
εξυπηρετεί τη διαφάνεια και την οικονομική
πληροφόρηση, προσθέτουμε εμείς.
Αυτό σε πανελλήνια και παγκόσμια βάση είναι
αυτονόητο. Οσοι ασχολούνται με τα οικονομικά
ή ενδιαφέρονται επιχειρηματικά εδώ και στο
εξωτερικό, από τους ισολογισμούς των εταιρειών αντλούν χρήσιμες πληροφορίες. Αλλά και
το κοινό, αν ήξερε τον καιρό της «τρέλας» του
Χρηματιστηρίου ποια ήταν η λογιστική, η πραγματική αξία των μετοχών, η ισχύς και η πορεία
των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Α.Ε., δεν θ’
αγόραζε «φούσκες» με 40% και 50% υπερτιμημένες μετοχές.
Τις πληροφορίες αυτές μπορεί να τις αντλεί
από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο. Τι χρειάζεται λοιπόν ο τοπικός τύπος;
Μέσα στην πλημμυρίδα των πληροφοριών των
μυριάδων των Α.Ε. και του πλήθος των εφημερίδων, για τους ενδιαφερόμενους σε τοπικό
επίπεδο, η σχετική πληροφόρηση καθίσταται εν
τοις πράγμασι αδύνατος. Οι ποικιλοτρόπως συναλλασσόμενοι σε τοπικό επίπεδο, με διάφορες επιχειρήσεις αντλούν ευχερέστερα αυτή
την πληροφόρηση από τον τοπικό Τύπο.
Αλλά και το απλό, μη επιχειρηματικό, κοινό θέλει, βρε αδερφέ, να γνωρίζει τί κερδίζουν και τι
προσφέρουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους.
Οι επιχειρήσεις που επιβαρύνουν παντιοτρόπως το περιβάλλον, τι κερδίζουν, τι πληρώνουν
στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, τι προσωπικό απασχολούν. Τα τελευταία στοιχεία δεν αναγράφονται στους ισολογισμούς. Θα πρέπει να προστεθούν υποχρεωτικά σε παράρτημα του ισολογισμού, καθώς και η έδρα τους.
Εκ του σκοπού λοιπόν των σχετικών δημοσιεύσεων συνάγεται ότι οι ισολογισμοί πρέπει να

Κώστας
Βενετσάνος

δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, κι επειδή σ’ αυτό
δεν έχουν πρόσβαση και εξοικείωση όλοι, αλλά
οι λιγότεροι – στον οικονομικό και στον τοπικό
τύπο.
Να καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης
στον ημερήσιο τύπο, αν πρέπει να καταργηθεί
κάτι.

«Φόρος υπέρ τρίτων»
Το εν λόγω δημοσίευμα της «Κ» φτάνει να θεωρήσει ότι η υποχρέωση δημοσίευσης στον τ.Τ.
αποτελεί «φόρο υπέρ τρίτων». Άλλο ένα δείγμα υπερβολής και παραπλάνησης. Βέβαια σε
τελευταία ανάλυση και διασταλτική ερμηνεία,
κάθε δαπάνη επιβαρύνει το κόστος παραγωγής
του προϊόντος ή των υπηρεσιών: Και τα «εργατικά» και τα υλικά και οι φόροι και οι ενέργεια
και τα επιθυμητά και προσδοκώμενα κέρδη των
επιχειρήσεων.
Δεν αποτελούν όμως αυτό που λέμε «φόρο
υπέρ τρίτων».
Φόρος υπέρ τρίτων είναι το αγγελιόσημο, που
επιβαρύνει κάθε δημοσίευση με 24,2% σήμερα
και πηγαίνει το 20% στα ταμεία των δημοσιογράφων και μεγάλο μέρος αυτών διοχετεύεται
στις διάφορες δημοσιογραφικές ενώσεις και
διανέμονται καταλλήλως! Το αγγελιόσημο λοιπόν που είναι ξεκάθαρα «φόρος υπέρ τρίτων»
να καταργηθεί.
Λεπτομέρεια: Η είσπραξη και καταβολή του αγγελιοσήμου των διαφημίσεων διέπεται από ιδιαίτερα περίπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία
θεσμοθετημένη και κατασκευασμένη από κάποιον σαδιστικό νοσηρό εγκέφαλο, απ’ αυτούς
που μας οδήγησαν «ντουγρού» στο «παγόβουνο» ή «στο χείλος του γκρεμού».
Υποσημείωση: Το άρθρο αυτό μπορεί ν’ αναδημοσιευθεί – επιβάλλεται – από οποιαδήποτε
εφημερίδα με μόνη αναφορά στην πηγή. Σχετικές επιστολές έχουν αποσταλεί στο ΕΒΕΑ και
τους αρμόδιους Υπουργούς.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

«ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ;»
ΤΖΟΥΛΙΑ - ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Οι αριθμοί δίνουν ονόματα:
Ποιος φταίει για το ΔΝΤ
Τα σκληρά οικονομικά μέτρα επιβλήθηκαν, γιατί η οικονομία μας είχε εκτροχιαστεί στους τομείς του δημοσιονομικού ελλείμματος (13,7% του ΑΕΠ) και του δημόσιου χρέους (113% του ΑΕΠ), τη στιγμή που οι κανονικές τιμές για
το έλλειμμα είναι 3% και για το χρέος 60%. Μια ματιά στην
εξέλιξη των αριθμών μας δείχνει ποιοι ήταν οι ανάξιοι πρωθυπουργοί μετά τη μεταπολίτευση, που άφησαν τις κυβερνήσεις τους να υποθηκεύσουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.
ΟΙ κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή 1974-1980 οδήγησαν το έλλειμμα από 3% σε 2,6% και το χρέος από
24,7% σε 28,6%: αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις αυτές
δεν ευθύνονται για τα σημερινά οικονομικά μας χάλια. Οι
κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου της περιόδου 1981-1989
εκτίναξαν το έλλειμμα από 2,6% σε 14,4% και το χρέος
από 28,6% σε 69,9%: άρα οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπεύθυνες κατά μεγάλο μέρος για το σημερινό οικονομικό μας
ναυάγιο. Η τετράμηνη συγκυβέρνηση Μητσοτάκη-Φλωράκη
και η πεντάμηνη οικουμενική του Ζολώτα το 1990 κατάφεραν σε λιγότερο από ένα χρόνο να ανεβάσουν το έλλειμμα
από 14,4% σε 16,1% και το χρέος από 69,9 % σε 80,7%:
επομένως οι κυβερνήσεις αυτές φταίνε για την οικονομική
μας απαξίωση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 1991-1993 ανέβασε το έλλειμμα από 11,5% σε 13,8% και το χρέος από
83,3% σε 111,6%: συνεπώς η κυβέρνηση αυτή έχει σημαντική ευθύνη για την οικονομική μας καταβαράθρωση. Η
δεύτερη θητεία 1994-1996 της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου οδήγησε το έλλειμμα από 10% στο 7,5% και το χρέος από το 109% στο 112%, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση
αυτή δεν έχει ουσιαστική ευθύνη για την οικονομική μας
δυσπραγία. Οι κυβερνήσεις Σημίτη 1996-2003 έφεραν το
έλλειμμα από 7,5% στο 5,6% και το χρέος από 112,2% στο
98,6%: επομένως, αν εξαιρέσουμε τις κατηγορίες για δημιουργική λογιστική, οι κυβερνήσεις αυτές δεν ευθύνονται
για την οικονομική μας κατάντια. Οι κυβερνήσεις Κώστα
Καραμανλή 2004-2009 ανύψωσαν το έλλειμμα από 7,5% σε
13,7% και το χρέος από 98,6% σε 113%: άρα οι κυβερνήσεις αυτές έχουν ουσιαστική ευθύνη για την οικονομική
μας εκτροπή. Η σημερινή κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου
ευθύνεται, γιατί δεν στάθμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα η μετεκλογική της πρακτική να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές της επαγγελίες.
Οι αριθμοί λοιπόν φωνάζουν ότι δεν στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων ως πρωθυπουργοί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής
και οι πρωθυπουργοί της περιόδου της οικουμενικής του
1990, ενώ ο σημερινός πρωθυπουργός ελέγχεται για την
καθυστερημένη αντίληψη της οικονομικής πραγματικότητας. Η κοινωνία των πολιτών δεν συμψηφίζει τις θετικές
πλευρές των ανωτέρω πρωθυπουργών, απλά καταγγέλλει
την οικονομική πολιτική τους, που κατέληξε στο σημερινό
έγκλημα εναντίον του ελληνικού λαού. Όσοι συνέπραξαν
στην καταστροφική οικονομική πολιτική των παραπάνω κυβερνήσεων, είναι ανάγκη να εξοστρακιστούν από την πολιτική σκηνή, αρχίζοντας από τις επόμενες εκλογές. Έτσι μόνο θα εξαφανιστεί η οικονομική δυσοσμία, που έχει πνίξει
τον πολιτικό κόσμο.
Ν. Δημητρίου
Σημείωση: Τα αριθμητικά στοιχεία είναι από τη μελέτη του
Χρήστου Ιωάννου για το ΔΝΤ (Ελευθεροτυπία, 9.5.2010),

Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του προχωρά το Πρόγραμμα
«Καλλικράτης», το αισιόδοξο εκείνο
πρόγραμμα που υπόσχεται ή ελπίζει
να «αναγεννήσει» ουσιαστικά την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Καλλικράτης συστήνει ή/και συγκροτεί Δήμους, Περιφέρειες και αποκεντρωμένες Διοικήσεις με στόχο τη νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με
αυτό τον τρόπο, επιχειρείται – τουλάχιστον – αρχικά θεωρητικά – πολιτικός, οικονομικός, διοικητικός επαναπροσδιορισμός της έννοιας και
του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Παρόλο, που η πρόταση αποτελεί
την κυριότερη μεταρρύθμιση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο
χάρτη της χώρας, με αντίστοιχες συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, έχει προκαλέσει
συζητήσεις και πολλά ερωτήματα
μεταξύ φορέων, τοπικών παραγόντων, αιρετών μα πάνω από όλα πολιτών.
Ο Καλλικράτης θυμίζει δομή και οργάνωση ευρωπαϊκών πόλεων; Θα
ενισχύσει και θα κατευθύνει την πολιτική ζωή του τόπου σε ουσιαστική
μεταρρύθμιση, μακριά από μικροπολιτικές και συμφέροντα, με παραγωγή μέγιστου κοινωνικού έργου ή θα
δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα; Η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα που πολλές φορές
χαρακτηρίζουν σημεία των διοικητικών δομών, θα «πληγούν» όπως
προβλέπεται από το Πρόγραμμα; Τελικά, η εξυπηρέτηση του πολίτη, η
αναβάθμιση της καθημερινότητάς
του αλλά και η προώθηση των αναπτυξιακών στρατηγικών σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο, θα αποτελέσουν
πράγματι τις προτεραιότητες του
Καλλικράτη;
Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να
τονιστεί ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, είναι δυνατό να έχει εξαρχής
ένα θετικό πλάνο αλλά ο χρόνος
πραγμάτωσης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προσαρμογής καθορίζει και δίνει ουσιαστικό ρόλο
στην επιτυχία της.
Ίσως η «εύλογη» βιασύνη της εφαρμογής μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης, να έχει ήδη οδηγήσει σε
αναμενόμενες αντιδράσεις όπως
ψηφίσματα των Δ.Σ. ενάντια στον
«Καλλικράτη», διαδηλώσεις, διαμαρ-

τυρίες ακόμη και σε απεργία πείνας
αιρετών.
Ήδη, σε τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Βούλας, μετά από εισήγηση του Δημάρχου κου Μάντεση,
συζητήθηκε εκτάκτως η έκδοση ψηφίσματος ενάντια στη συνένωση του
Δήμου Βούλας με τους Δήμους Βάρης και Βουλιαγμένης, χωρίς όμως
να γίνεται απαξίωση των θετικών
αποτελεσμάτων σε οικονομικό και
διοικητικό επίπεδο, που είναι δυνατό
να επιφέρει ο «Καλλικράτης».
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, όλοι επιθυμούμε την αλλαγή της
παλαιότερης διοικητικής δομής η
οποία χρήζει στοιχείων ανανέωσης

και προόδου, σημεία που απαιτούνται να πραγματωθούν με τα σωστά
βήματα στο σωστό χρόνο.
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης», τουλάχιστον όπως προτάθηκε στη Διαβούλευση, είναι γενικόλογο δεν
αναφέρεται σε ουσιαστικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων
που ταλανίζουν έτη τους ΟΤΑ, δεν
ενισχύει την αποτελεσματικότητά
τους, δεν διασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία τους και ακόμα δεν
τους απαγκιστρώνει διοικητικά από
ένα γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό κράτος.
Η ουσία λοιπόν της κάθε μεταρρύθμισης επιτάσσεται να είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής του πολίτη
αλλά και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια προγράμματος με δεδομένη αποτελεσματικότητα.
Τα σημεία αυτά δεν υπερτονίζονται ή
δεν αναφέρονται διεξοδικά οι θετικές
συνέπειες καθώς η συζήτηση για το εν
λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται στο
χωροταξικό θέμα – σίγουρα σοβαρό
και αυτό – αλλά όχι τόσο ουσιώδες
όσο τα αποτελέσματα και οι εγγυήσεις που παρέχονται για την επιτυχία
της εφαρμογής του προγράμματος

στον πολίτη και τον τόπο του.
Συμφωνούμε όλοι λοιπόν στο Θεωρητικό Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,
το οποίο πρέπει να αποτελέσει το
μέσο αναβάθμισης και ανάπτυξης
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαιτείται όμως συνεχής συζήτηση και ουσιαστική διαβούλευση
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να καλυφτούν τα όποια
κενά στη νομοθεσία ή οι όποιες τροποποιήσεις, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ανωτέρω,
προτάσεις για πραγματικά ανεξάρτητη, ισχυρή, αποτελεσματική και
δημιουργική τοπική αυτοδιοίκηση
αλλά και διευκρινήσεων σχετικά με
το ποσοστό εκλογής του Δημάρχου
ή/και Περιφερειάρχη, τα κριτήρια συνένωσης (γεωγραφικά, κοινωνικά,
οικονομικά, πληθυσμιακά, ιστορικά,
πολιτιστικά κ.α.) των Δήμων ώστε να
επέλθει το ζητούμενο θετικό αποτέλεσμα.
Τέλος, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μια καλή ιδέα δεν έχει καλή
εφαρμογή αν ο προϋπολογισμός της
δεν έχει μελετηθεί αναλυτικά και
δεν έχει προβλεφθεί η εύρεση των
πόρων επίτευξης.
Το φιλόδοξο Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ανήκει στις πιο επιτακτικές και
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αλλά αν
δεν συνεκτιμηθούν και προσμετρηθούν όλα τα παραπάνω είναι δυνατό
να αποτύχει.
Απαιτείται η κυβέρνηση, οι αιρετοί
αλλά και όλοι οι πολίτες να δεχτούν
θετικά τον «Καλλικράτη», να τον ενισχύσουν και να τον στηρίξουν…με
το σωστό τρόπο…τη σωστή χρονική
στιγμή…Γιατί ο Καλλικράτης είναι
δυνατό να δημιουργήσει καλύτερες,
ευέλικτες και σύγχρονες δημοτικές
υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, οι
οποίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα είναι δίπλα
στον πολίτη.
Ο «Καλλικράτης» είναι μια ευκαιρία
και ταυτόχρονα μια πρόκληση.
Ευκαιρία αλλαγής νοοτροπίας και
προόδου αλλά και πρόκληση λόγω
των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει. Το πρόγραμμα αυτό, είναι
δυνατό να προσφέρει ένα καλύτερο
μέλλον αρκεί να εργαστούμε σκληρά όλοι ώστε να μην χαθεί η ρομαντική ιδέα της αναβάθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ανάδειξης
αυτής σε πυρήνα παραγωγής μέγιστου κοινωνικού έργου και εξυπηρέτησης του πολίτη.
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«Στη Σκιά του Πολέμου»
του Λευτέρη Φύτρα
Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Στη Σκιά του Πολέμου» του συγγραφέα Λευτέρη Φύτρα πραγματοποίησε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.
Πολλοί ήταν οι βιβλιόφιλοι που έσπευσαν να γνωρίσουν και αυτή τη συγγραφική προσπάθεια του συγγραφέα, το νέο του μυθιστόρημα για τη διαδρομή
μιας μικροαστικής οικογένειας του Πειραιά που καταφέρνει με απλά μέσα να
επιβιώσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεπερνώντας την φρίκη της κατοχής, του εμφυλίου και τις τεράστιες δυσκολίες των χρόνων της ανάκαμψης,
που ακολούθησαν.
Το βιβλίο παρουσίασε ο δικηγόρος – δημοσιογράφος Γεώργιος Πούλιος, αποσπάσματα διάβασαν η Δήμητρα Κόλλια και ο Μιχάλης Κόλλιας, ενώ σχόλια πάνω στα αποσπάσματα αυτά έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας θέλοντας να
μοιραστεί με το κοινό τις
σκέψεις και τα συναισθήματα του και να μεταφέρει στους παραβρισκόμενους τα βαθύτερα μηνύματα του βιβλίου.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο εκδότης του
βιβλίου Πέτρος Μιχάλης
των εκδόσεων Α.Ω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ανακοινώνεται ότι με την
αρ. ΠΕΧΩ Φ 3248/1036/
22.2.2010/ 15.4.2010 απόφαση του Γεν. Γραμαμτέα της
Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη
στη διαδικασία των άρθρων
12 και 11 της ΚΥΑ ΗΠ
11014/703/104/03
(ΦΕΚ
332Β/03) του έργου “Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας
χρήσης της υδρευτικής γεώτρησης στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Γιαννούλη Δημητρίου,
Μουχτάρη Καρόλου και Μουχτάρη Φιλίππου επί της οδού
Ιωάννου Ράλλη 19 του Δήμου
Βούλας.
2. Η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση
αυτής, ποληροφορίες και
στοιχεία.
Παλλήνη 7/6/2010
Η Πρόεδρος του Ν.Σ.
Μαρία Κατσιμίχα
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Αληθεύει κ. Πρωθυπουργέ;
(Μία ακόμα δελεαστική προσφορά δανεισμού μας που δεν αξιοποίησε ο Γ. Παπανδρέου)
Ερευνα: Γρηγόρης Δ. Ρώντας
Στις 11 Ιανουαρίου 2010 φέρεται να έφθασε στο πρωθυπουργικό γραφείο επιστολή ενός από τα μεγαλύτερα δανειοδοτικά ιδρύματα στον κόσμο, του αμερικανικού οίκου Hayman που εδρεύει στην Βοστώνη, με το περιεχόμενο που παραθέτουμε μεταφρασμένο και πρωτότυπο:

Εξοχότατο Πρωθυπουργό
της Ελληνικής Δημοκρατίας
Γεώργιο Παπανδρέου
ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας επιβεβαιώσουμε ότι ο όμιλος των εταιρειών μας είναι έτοιμος, διατεθειμμένος και σε θέση να σας παράσχει δάνειο μέχρι
του ποσού των 7 δις ευρώ με την νόμιμη ισοτιμία της Ε.Ε. και με τους ακόλουθους όρους:
1) επιτόκιο 1,25%,
2) εξυπηρετούμενο σε ετήσιες δόσεις, και
3) για περίοδο 10 ετών υποκείμενη στην οφειλόμενη συνέπεια και ταμειακή τακτοποίηση των νόμιμων, δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων και
των εν τω κειμένω της συμφωνίας ρητρών και με εγγυήσεις αποδεκτές από την
Hayman και τους τραπεζίτες της

Ακολούθησε δεύτερη επιστολή του ίδιου οίκου στις 2 Φεβρουαρίου 2010

Καθαρισμός οικοπέδων
Ο Δήμος Βάρης, εν’ όψει της καλοκαιρινής περιόδου και για να
αποτρέψει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενημερώνει με έγγραφο τους
Συλλόγους του Δήμου, όπου τους ζητάει αφενός να βοηθήσουν
στην καταγραφή των οικοπέδων, που πρέπει να καθαριστούν και
αφετέρου να ενημερώσουν τους εν λόγω ιδιοκτήτες να προβούν
στην αποψίλωση των οικοπέδων. Είναι αναγκαίο να γίνει η καθαριότητα των ξερών χόρτων στα οικόπεδα, γιατί είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνα για ανάφλεξη πυρκαγιάς.

Εξοχότατο Πρωθυπουργό
της Ελληνικής Δημοκρατίας
Γεώργιο Παπανδρέου
ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Εχουμε το προνόμιο να σας πληροφορήσουμε ότι η Hayman Private Equity LLC
είναι έτοιμη, διατεθειμμένη και ικανή να προμηθεύσει την Ελληνική Δημοκρατία
με δάνειο μέχρι του ποσού των 20 δις ευρώ με όρους υποκείμενους σε διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, είμαστε διατεθειμμένοι να σας διαβεβαιώσουμε με
ένορκη δικαστική κατάθεση που θα αναφέρει ότι τα αποθεματικά μας βρίσκονται
υπό πλήρη συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις των κρατών της
G7 και υπάγονται υπό αμοιβαίο εναρμονισμό και εκτέλεση όλων των συμβολαιακών συμφωνιών από μεγάλη πολυεθνική τράπεζα, με πλήρη τραπεζική ευθύνη.
Μετά τιμής
Roland Husner
Πρόεδρος της Πιστωτικής Επιτροπής

Ο Γ. Παπανδρέου αγνόησε
και τις δύο επιστολές, αν
και είχε ο ίδιος ζητήσει
προσφορά από την Hayman. Ενα μήνα αργότερα ανακοίνωνε την πρώτη δέσμη αντι-λαϊκών,
αντι-αναπτυξιακών και
οικονομοκτόνων μέτρων και δύο μήνες
μετά την ανακοίνωσή
τους πατούσε από το
Καστελόριζο
την
σκανδάλη
στο
στραμένο
στον
κρόταφο της Ελλάδας, περίφημο
πλέον «γεμάτο
πιστόλι» του
κ. Παπακωνσταντίνου.
Εάν, μετά τις προτάσεις Κίνας, Ρωσίας
και Αραβικών Εμιράτων, υπήρξε πράγματι -και δεν αξιοποιήθηκε- η τόσο συμφέρουσα πρόταση της Hayman, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η υπαγωγή μας στο Δ.Ν.Τ. ήταν εντεταλμένος μονόδρομος για την
κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Ο Δήμος Βάρης με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» καλεί τους πολίτες του Δήμου να δώσουν και πάλι το «παρών» στην Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Βάρης,
που διοργανώνεται την Τετάρτη 07/07/10 και ώρες 16:00 – 19:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΡΗΣ. Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από άνθρωπο, που σέβεται και εκτιμά την αξία της ζωής σε άνθρωπο, που το έχει ανάγκη για να
παραμείνει σε αυτήν. «Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, ανθρώπους
με υψηλό το αίσθημα της προσφοράς και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο. Ο Δήμος Βάρης καλεί όλους τους πολίτες της περιοχής στη μεγάλη οικογένεια των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Η Ηλέκτρα Βενετσάνου απουσιάζει από τη στήλη, γιατί συμμετέχει σε φεστιβάλ χορού στην Πορτογαλία.
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ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ
ΚΑΙ Ο ΟΣΕ
ή Η ΑΠΟΛΥΤΗ
ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι θεατρίνοι με τις γραβάτες των εξεταστικών
επιτροπών, ξεπέρασαν
κάθε όριο ανοχής μας και
γελοιοποιούνται κάθε μέρα και περισσότερο στα
μάτια των σκεπτόμενων
πολιτών, που παρακολουθούν άναυδοι «τους
υπεύθυνους πολιτικούς»
να μιλούν για «πολιτικές
ευθύνες» και να μην τολμούν- ή να εφευρίσκουν
προσχήματα- ούτε καν να
καλέσουν για εξέταση
τούς αρχηγούς (και έχοντες την κύρια πολιτική
ευθύνη) για όσα έχουν
συμβεί στη χώρα μας τις
τελευταίες δεκαετίες. Αν
και στη χώρα που δικαίως
την εγκαλούμε για δικτατορία του τραπεζοστρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και των
ΜΜΕ, για ελάσσονα ζητήματα, εγκαλούν και
εξετάζουν επισταμένα
τους Προέδρους της (φανταστείτε την κλίμακα
δημοκρατίας στην οποία
βρίσκεται η δική μας χώρα).
Τις ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης του δημοσίου, μετά
από κάθε εκλογή κυβέρνησης, «κομματόσκυλα»,
αποτυχόντες πολιτευτές,
ημέτεροι, χωρίς αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης ικανοτήτων και
παρά το μπαράζ αποκαλύψεων εγκληματικών
συνεπειών των πράξεων
αυτών ή των υπ’ αυτών,
ΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΈΧΕΙ;
Χρειάζονται συγκεκριμένες αποκαλύψεις των
διαδρομών των μιζών ή
αποκαλύψεις προσώπων
που «ακούμπησαν το μέλι», για τη χρέωση αυτών
των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΥΘΥΝΩΝ;
Άσχημο θέατρο παίζουν
στην πλάτη μας και πρέπει να τους το τρίψουμε
στη μούρη τους…
Γιώργος Παπανικολάου
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Απαίτηση για ελεύθερες παραλίες
Στο πάνελ των ομιλητών ο διοργανωτής Γ. Σκουμπούρης, η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η συγγραφέας και χρονογράφος
Ελένη Καπλάνη και ο Βασιλης Δεληβοριάς.

νει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο; (και πολλά άλλα θα έπρεπε να
έχουν γίνει…)

Την Κυριακή συζητούν
με προοπτική

Δύο οι βασικοί ομιλητές· ο Γιάννης
Σκουμπούρης και η Ηλεκτρα Τσιριγώτη, που είναι προφανές ότι σηματοδοτούν ένα νέο πολιτικό στοιχείο, γιατί ο
προοδευτικός χώρος του ευρύτερου
Δημου κινείται προς μία ενιαία στάση
στα βασικά πολιτικά ζητήματα της περιοχής. Και όπως όλα δείχνουν ο Γ.
Σκουμπούρης κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση με συνέπεια.
Αρτια οργάνωση και “ζωντανή” συμμετοχή χαρακτηρίζουν την εκδήλωση
έξω από τη Β Πλάζ. Μία εκδήλωση που
κύριο χαρακτηριστικό είχε την απαίτηση για απελευθέρωση της Β Πλάζ από
τους εκμισθωτές επιχειρηματίες, που
μίσθωσαν οι Απολλώνιες Ακτές Α.Ε.,
μέσω των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε. (ΕΤΑ).

“Πρωτίστως πολιτικό ζήτημα”
Ο Γιάννης Σκουμπούρης στην ομιλία
του ανέδειξε το γεγονός ότι το ζήτημα των ελεύθερων παραλιών είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα και πρέπει να
λυθεί με πολιτικό τρόπο.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης και
Διεκδίκησης της παραλίας και των
πλαζ όλης της περιοχής.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης μίλησε για
ένα ολοκληρωμένο και συνεχές πρόγραμμα ενεργειών και κάλεσε την
Κυριακή 13 Ιουνίου στον χώρο της
πλατείας, σε μια συζήτηση για να δοθεί συνέχεια και προοπτική στη δράση για τις παραλίες.

ties, που κατέχει περίπου 16%, να
ασκήσει τον ευρύτερο κοινωνικό της
ρόλο, προκειμένου να αποχωρήσει
από τη Β Πλαζ η κοινοπραξία Απολλωνίων Ακτών και να αποδοθεί η πλαζ
στους πολίτες. Γιατί από αυτούς λείπει.

γε η υπεκμισθώτρια; Δηλάδη οι Απολλώνιες δεν φέρουν καμία ευθύνη που
ο υπεκμισθωτής πήγε να μετατρέψει
την παραλία σε συνεχές νυχτερινό
κέντρο, με τεράστια υποβάθμιση του
περιβάλλοντος. Αυτή είναι η αντίληψη για την επιχειρηματικότητα;

Αναφέρθηκε στην στάση του Δήμου
Βούλας, που ενώ αρχικά επέβαλε
πρόστιμα στις Απολλώνιες Ακτές,
στη συνέχεια τα απέσυρε για να τα
επιβάλει σε μία υπεκμιθώτρια εταιρία
περιορισμένης ευθύνης, που προσπάθησε να κατασκευάσει πέντε νυκτερινά κέντρα, μέσα στη Β’ Πλαζ.

Οι Απολλώνιες φέρουν ακέραιη την
ευθύνη για την προσπάθεια που έγινε
να υποβαθμιστεί η ιστορική αυτή παραλία, με τα διατηρητέα κτίσματα και
τις μνήμες γενιών γενιών.

Αναφέρθηκε στο ιστορικό της Β Πλαζ
και ζήτησε δημόσια σε ένα εκ των βασικών μετόχων των Απολλωνίων
Ακτών, της EFG Eurobank Proper-

― Γιατί ο Δήμος Βούλας έδωσε άφεση αμαρτιών στις Απολλώνιες Ακτές
(που μπορούσαν να πληρώσουν τα
πρόστιμα) με το σκεπτικό ότι για όλες
τις επιχειρηθείσες παρανομίες έφται-

― Γιατί δεν καταγγέλλεται ευθέως η
Διοίκηση των τουριστικών ακινήτων
(ΕΤΑ Α.Ε.) για την αποικιακού τύπου
παράταση που έδωσε, το καλοκαίρι
του 2009) στη σύμβαση μέχρι το
2030!!!. Μήπως πρέπει να θυμίσουμε
ότι για συμβάσεις με αντικείμενο πάνω από 1 εκ. €, πρέπει πρώτα να γί-

Να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: ελεύθερες και καθαρές παραλίες με σωστές χρήσεις.
Παν. Καπετανέας, δήμαρχος Βάρης

Πρόταση: Δεν ξεκινάει προεκλογικός
αγώνας αν δεν πέσει αυτό το αίσχος.
Δημήτρης Κυπριώτης δημοτικός σύμβουλος Βάρης

Καυτηρίασε τις τακτικές του Δ.Σ. και τάχθηκε υπέρ των ελεύθερων ακτών για
τους πολίτες.
Δημήτρης Δαβάκης, δημ. σύμβουλος Βούλας

“Η Β Πλαζ μας ανήκει ως χώρος δημόσιος, ως χώρος μνήμης, ιστορίας,
αρχιτεκτονικής σύνθεσης, ως τόπος
καθημερινής εμπειρίας, ως ηλιοβασίλεμα, ως κομμάτι της ζωής μας.
Θα βρεθούμε εκεί και πάλι, στον αγώνα ενάντια στις μικρές ή μεγάλες φυλακές που μας περιστοιχίζουν, στον
αγώνα για κάθε μικρή και μεγάλη
ελευθερία”, είπε χαρακτηριστικά ο Γ.
Σκουμπούρης κλείνοντας την ομιλία
του.
Στη συνέχεια μίλησε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, όπως το παρουσιάζουμε παραπλεύρως και συνακόλουθα μίλησαν
από το ακροατήριο απλοί πολίτες αλλά και θεσμικοί εκπρόσωποι.
Παρόντες από τη Βούλα οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Αγγ. Αποστολάτος, Γρ.
Κωνσταντέλος, Δημήτρης Δαβάκης,
που έκαναν και παρέμβαση.
Από τη Βάρη ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας και ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Κυπριώτης,

Το ζήτημα είναι περισσότερο στην κεντρική κυβέρνηση και λιγότερο σ’ εμάς. Να ρίξουμε τα κάγκελα· και μετά...
Γρ. Κωνσταντέλλος, δημ. σύμβ. Βούλας
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“Να πέσουν τα κάγκελα”
Από τη Βουλιαγμένη ο επί σειρά ετών και τώρα τέως δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Ελευθερίου.
Από τον χώρο του Αθλητισμού παρόντες ήσαν ο
Γιάννης Νιτερόπουλος, Αντιπρόεδρος στον Άρη,
και ο Σταύρος Πλακαντωνάκης, από τη διοίκηση
του Άρη Βούλας
Πάροντες στην εκδήλωση ήταν νομαρχιακοί σύμβουλοι (Θανάσης Μπαλής, αρχηγός μείζοντος αντιπολίτευσης και Δημοσθ. Μπαρούτας και πάρα πολλοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Συνάντηση
για δράση
Αύριο Κυριακή 13 Ιουνίου
7μ.μ. στην πλατεία της Βούλας
μπροστά στη “Δωδώνη”,
συζήτηση και προετοιμασία δράσης.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη,
δήλωσε στην εκδήλωση
για τη Β’ πλαζ
Με τον Γιάννη Σκουμπούρη, βρισκόμαστε σε κοινή
τροχιά και αντιμετωπίζουμε με ίδιες αντιλήψεις το
γιγάντιο έργο που χρειάζεται η νέα μας πόλη.
Η μοναδική ευκαιρία που προσφέρει ο “Καλλικράτης” απαιτεί ενότητα στη δράση και την συγκρότηση ενός προοδευτικού ανανεωτικού και με ξεκάθαρες αρχές Δημοτικού Κινήματος.
Αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα θα έχει συνέχεια και
με συνέπεια θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
Η παραλία μας εδώ και 10 χρόνια κρατιέται κλειδωμένη, σκουπιδότοπος μακριά από τους πολίτες, με

Ο Σωτήρης Ελευθερίου, προλαβαίνοντας τον “Καλλικράτη” προτείνει κοινή συνεδρίαση των τριών Β για τη Β’ πλαζ,

Για να μην
τρέχετε εσείς!

εκβιαστικό δίλλημα ή παραλιακά μαγαζιά ή τίποτα,
με συμβάσεις που έληγαν το 2011 και παρατάθηκαν
παράνομα μέχρι το 2030! και χωρίς να αποφέρουν
το παραμικρό έσοδο στον Δήμο μας. Εμείς οι πολίτες θα δώσουμε δυναμικά την λύση ώστε η παραλία
να αποδοθεί ελεύθερη στον κόσμο.
Για πολλοστή φορά επαναφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνω έκκληση στον Υπ. Πολιτισμού να υιοθετήσουν την πρόταση μου να χαρακτηρίσουν διατηρητέα και ως ιδιαίτερης αισθητικής άξιας τα κτίσματα μέσα στην Β΄ πλαζ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη
διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος
Τσάκος
6977993158

Προφητικοί οι Συλλογοι
Οι Σύλλογοι της Βούλας, με πρωτοβουλία του Συλλόγου
“Κάτω Βούλας”, είχαν προβλέψει την αδράνεια στη Β’
πλαζ, και το είχαν επισημάνει με έγγραφό τους προς το
Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, το 2008 όταν τους εγκαλούσαν για: “Ασκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά παντός
υπευθύνου για τις οικονομικές και άλλες απώλειες του Δήμου Βούλας από τη σύμβαση της Β’ πλαζ και τη στέρηση
απαράγραπτων δικαιωμάτων των δημοτών.
Τόνιζαν μάλιστα ότι:
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προβείτε άμεσα στις πιο
κάτω ενέργειες, έστω και αυτή την ύστατη στιγμή:
1) Να μας κοινοποιήσετε τυχόν παράταση της σύμβασης ή
νέα Σύμβαση, ή κάθε σχετικό με παράταση Σύμβασης κείμενο.
2) Να ασκήσετε όλα τα ένδικα μέσα, όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες και να αναζητήσετε τις
αστικές και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων, αναθέτοντας την υπόθεση σε σοβαρό και εξειδικευμένο νομικό
γραφείο.
3) Να εφαρμόσετε την απόφασή σας της Δημοτικής Συνεδρίασης της 22/09/08.
4) Να καταγγείλετε κάθε Σύμβαση για τη Β’ πλαζ, με σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, όπως είχατε και έχετε υποχρέωση να πράξετε, βάσει του μνημονίου που έχετε υπογράψει.
Και παρακαλούμε: Οχι άλλη μια απόφαση “για τα μάτια του
κόσμου”.
Το παραπάνω κείμενο είχαν συνυπογράψει οι εξωραϊστικοί
Σύλλογοι “Κάτω Βούλας”, “Θέα” και “Πολιτεία”

ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ι
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Ανα ΤΙΜΗΣΑΜΕ τον Εθελοντισμό!
Σάββατο 5 Ιουνίου, 60 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και πλήθος
κόσμου έδωσαν το δικό τους παρόν
στην 9η Ημερίδα Εθελοντισμού!
Με συνεχώς αυξανόμενη δράση και
ενθουσιασμό, για 9η συνεχή χρονιά,
η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού με 60

Το περίπτερο της “ΕυρωπαΪκής Εκφρασης” του Νίκου Γιαννή.

διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς,
πραγματοποίησαν μια ημερίδα - γιορτή αφιερωμένη στον Εθελοντισμό και
στην κοινωνική προσφορά, 5/6, στον
πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου στο
Θησείο, όλη την ημέρα.

Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων της
Αθήνας και στήριξη του Δήμου Αθηναίων, οι 60 εθελοντικοί φορείς, έδωσαν το παρόν, αποδεικνύοντας με την
ενεργή και συνεχόμενη δράση τους
ότι ο εθελοντισμός αποτελεί πλέον
ανάγκη και στοχείο απαραίτητο για
μια κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη. Το σύνθημα και ο στόχος
της 9ης Γιορτής Εθελοντισμού έδωσαν ένα μήνυμα αισιοδοξίας στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα
μας, αντιμετωπίζοντας κρίσιμα οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα
Οι εθελοντές των συμμετεχόντων οργανισμών ενημέρωσαν τους επισκέπτες της γιορτής για το έργο τους αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί κανείς να εμπλακεί σε ενδιαφέρουσες εθελοντικές δράσεις. Παράλληλα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χορευτικά, μουσικά και θεατρικά δρώμενα,
ενώ όλοι συμμετείχαν στο flash mob
με τίτλο «όλοι μια αγκαλιά!».
Τη διοργάνωση της γιορτής πραγματοποίησαν οι φορείς:
AIESEC,
AEGEE
Αθήνα
&
Πειραιά,
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, «Νέα Ακρόπολη», «Μέριμνα Ζωής κατά της Εξάρτησης»,
PRAKSIS, ΕΔΡΑ, Ευρωπαϊκή Έκφρα-

ση, Σύλλογος Αθλητικών Δραστηριοτήτων.
«Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού
(Κ.Φ.Ε.), διοργανώνει, με αμείωτο ενθουσιασμό και επιτυχία, πλέον εδώ
και εννέα χρόνια, ημερίδες για την
προώθηση της ανιδιοτελούς προσφοράς. Διαπιστώνουν ότι ο κόσμος είναι
όλο και πιο ευαισθητοποιημένος γύρω
από το έργο των ΜΚΟ και για το πως
μπορούν οι ίδιοι με πολύ απλούς τρόπους να βοηθήσουν και να προσφέρουν.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Οργανισμού Νεολαίας και
Άθλησης του Δήμου Αθηναίων ενώ ο Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στήριξαν ενεργά την προσπάθεια αυτή.

«Το Λουρί του Σωκράτη»
του Δημήτρη Ποταμίτη
Τέλος Μαΐου (28/5) πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο της χρονιάς από το Θεατρικό Εργαστήρι του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης (ΠΠΚΔΠ) με την
παρουσίαση του έργου «Το λουρί του Σωκράτη», του Δημήτρη Ποταμίτη, στην
αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Η παράσταση ενθουσίασε, κυρίως τα παιδιά, τα οποία πολλές φορές παρενέβαιναν στους διαλόγους των ηθοποιών προσπαθώντας να «βοηθήσουν και να προφυλάξουν» από τις κακοτοπιές τον πρωταγωνιστή σκύλο, Σωκράτη.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του ΠΠΚΔΠ Καίτη Γκόνου-Πετράκη Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς χαιρετώντας την εκδήλωση, έκανε μια μικρή αναδρομή στη δημιουργία του τμήματος του Θεατρικού Εργαστηρίου και τόνισε πόσο αγκαλιάστηκε από τα παιδιά, αλλά και τους ενηλίκους.
Στους συντελεστές της παράστασης απονεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα και διπλώματα.

“Ολοι μια αγκαλιά”

«Πολιτισμός- ΠεριβάλλονΥγιεινή Διατροφή»
Διάλεξη με θέμα «Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή Διατροφή»
πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
σε συνεργασία με τον σύνδεσμο Οικιστών Αμπελώνα και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Μεσογείων. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγ. Μαρίνας (30/5).

Τους ομιλητές παρουσίασαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οικιστών Αμπελώνα Ν. Σπίνος και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κρητών Μεσογείων, Γ. Σουλιώτης.
Η μουσικός-διευθύντρια του ΕΚΤ&Π Βάσω Κιούση, αναφέρθηκε στους όρους πολιτισμός και κουλτούρα, στην σχέση του πολιτισμού με το περιβάλλον, την πολιτιστική μας κληρονομιά και
την διατροφή.
Η φιλόλογος, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, Μαρία Βλάχου, αναφέρθηκε στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες στην
καθημερινότητά μας αλλάζοντας συνήθειες να σώσουμε τον
πλανήτη στα θέματα κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδατικών πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων-ανακύκλωσης.
Η διαιτολόγος-διατροφολόγος, Έφη Γρηγορίου, αναφέρθηκε
στην ανάγκη της υγιεινής διατροφής για την υγεία του οργανισμού μας, τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε προϊόντα, τι είναι τα Ε και τι τα πρόσθετα, τι βιταμίνες μας προσφέρουν οι διάφορες τροφές απαραίτητες για την καλή λειτουργία
του οργανισμού μας.

Α’ Μαθητική Συναυλία
στο Ωδείο Κερατέας
Αν και έχει μόλις λίγους μήνες που δουλεύει ουσιαστικά το Ωδείο, παρουσίασε την περασμένη Κυριακή 6/6 την Α’ Μαθητική συναυλία του, στο Δημοτικό Ωδείο Κερατέας “Δημήτρης Νικολάου”.
Πάνω από 30 παιδιά συμμετείχαν σ’ ένα πρόγραμμα που ετοίμασε η διεύθυνση και οι καθηγητές του Ωδείου που έχει στο ενεργητικό του 50 και πλέον παιδιά.
Τα παιδάκια στο τμήμα Μουσικής Προπαιδείας, στο τμήμα του Μουσικού Νηπιαγωγείου,
οι μαθητές του πιάνου, της κιθάρας κλπ. με την βοήθεια των δασκάλων τους έδωσαν την
πρώτη τους συναυλία αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου Θέμης Μακαντάσης ευχαρίστησε τους γονείς
που εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στο 1ο χρόνο λειτουργίας του Ωδείου, την Δημοτική
Αρχή Κερατέας και υποσχέθηκε συνέχεια της προσπάθειας με συνέπεια και εργασία.
Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, τόνισε την ιδιαίτερη χαρά όλων των μελών της Δημοτικής
Αρχής γιατί ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Ωδείου ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες
προσδοκίες, ευχαρίστησε τον διευθυντή και τους καθηγητές, επισημαίνοντας ότι το
Ωδείο φέρει την ονομασία “Δημήτρης Νικολάου” προς τιμήν του Κερατιώτη διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη που αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νεολαία.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών επαίνων στους μαθητές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ/ΣΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2010-06-10
Αρ. Μελ. 07/2010
ΧΡΗΜΑΤΟΔ.: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
Προϋπ.: 521.268,00 € (συμπ.ΦΠΑ 21%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου:
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
με προϋπολογισμό 512.268,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
― κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 406.470,00€ (εργασίες,
ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα-Πέμπτη κατά τις ώρες 8.00 –
13.00), μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παρλααβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και
έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραφμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η εντός νομού έδρας και κοινπραξίες Α2
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνόυν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με
το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 8.130,00€ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210)
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύους των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πσιτώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου Γέρακα και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους
2010 και συγκεκριμένα στον κωδικό 30.7333.0003. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος
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Επιτυχίες στο τμήμα
μοντέρνου χορού
του Πνευματικού
Κέντρου Παλλήνης
Πέντε από τα μέλη του
εφηβικού τμήματος των
μοντέρνων χορών του
Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Παλλήνης,
συμμετείχαν στις εξετάσεις της I.D.T.A. H
Ι.D.T.A. (International
Dance Teachers’ Association) είναι μια ακαδημία χορού στην Αγγλία,

παγκοσμίως αναγνωρισμένη.
Για την εγκυρότητα των
εξετάσεων η Ακαδημία
στέλνει δικό της εξεταστή για να κρίνει την
απόδοση των μαθητών.
Έτσι το δίπλωμα που
παίρνουν τα παιδιά φέρει την υπογραφή του
εξεταστή και τον τίτλο
της Ακαδημίας κι όχι
την υπογραφή της δασκάλας και τον τίτλο
του Π.Π.Κ.
Για το λόγο αυτό είναι
παντού αναγνωρισμένο
και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τις
γνώσεις των παιδιών.
Οι μαθητές φέτος πήραν το 1ο δίπλωμα στο
χορό Rumba, χωρίς να
έχουν φοιτήσει σε κάποια ιδιωτική σχολή και
χωρίς να πληρώνουν
υπέρογκα ποσά σε δίδακτρα. Απέκτησαν το
δίπλωμα μόνο με τη
δουλειά που γίνεται
στο Π.Π.Κ. Παλλήνης, η
οποία είναι αντάξια με
αυτή των ιδιωτικών
σχολών.
Οι μαθητές και οι βαθμολογίες τους ήταν:
Αλεξάνδρα Κελάρου,
92/100, Αλέξανδρος Νικολόπουλος, 89/100,
Ελεάννα
Παππά,
88/100, Άννα Ταβουλάρη, 92/100, Λυδία Τσόκα, 89/100.
Αυτό δείχνει ότι ότι στο
Πνευματικό Κέντρου
του Δήμου Παλλήνης,
γίνεται πολύ καλή δουλειά, γιατί υπάρχει μεράκι και αγάπη σ’ αυτό
που κάνουν.
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Δήλωση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Με αφορμή την Παγκόσμια
Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε
πόσο συνεπείς με το καθήκον
της προστασίας του φυσικού
πλούτου είμαστε και αν η συ-

ντεταγμένη πολιτεία παίρνει
τις αποφάσεις που απαιτούνται. Κάνουμε όλοι ότι μπορούμε ή όχι; Το αποτέλεσμα
μιας πορείας πολλών ετών μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είμαστε αρκετά πίσω στις παρεμβάσεις μας. Παρόλο που ικανοποιήθηκε ένα πάγιο κοινωνικό
αίτημα με την δημιουργία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε σημαντικά θέματα για την Περιφέρεια της Αττικής, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται και η
περιβαλλοντική υποβάθμιση
παραμένει υπονομεύοντας την
ποιότητα της ζωής και την

υγεία των εκατομμυρίων κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Τα κύρια ζητήματα που χωρίς
χρονοτριβές πρέπει να αντιμετωπίσει η Πολιτεία συνοψίζονται στα εξής:
1) Φραγμός στην αυξανόμενη
ρύπανση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση του Θριασίου
Πεδίου.
2) Επανασχεδιασμός του ζητήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, κατάργηση των ΧΥΤΑ, κλείσιμο κάθε υπάρχουσας
χωματερής.
3) Συστηματική και ολοκληρωμένη προώθηση της ανακύκλωσης στα πρότυπα των επιτυχημένων μοντέλων που
εφαρμόζονται στην Ευρώπη

4) Δημιουργία εγκαταστάσεων
βιολογικού καθαρισμού και δημιουργία αποχετευτικού δικτύου για το σύνολο της Αττικής
5) Αποτελεσματική προστασία
των υγροβιότοπων της Αττικής, ανάδειξη και αξιοποίησή
τους χωρίς να υποβαθμίζεται
ούτε κατ’ ελάχιστο η περιβαλλοντική τους αξία.
6) Επέκταση κατά λειτουργικό
και βιώσιμο τρόπο των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μαζικής μεταφοράς,
7) Προστασία και ανάδειξη
των ορεινών όγκων της Αττικής κατά τρόπο που να μην θίγει τα δικαιώματα των κατοίκων.
8) Ολοκλήρωση των δασικών

χαρτών, αποκατάσταση των
δασικών εκτάσεων και οριστικά
σχέδια πόλεως.
9) Ελεύθερη πρόσβαση των
λουόμενων στις παραλίες,
10) Δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου και ελεύθερων
χώρων για τους πολίτες
11) Αποκατάσταση του ΑσωΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
επί
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ

πού και του Κηφισού Ποταμού
και ολοκληρωμένη διαχείριση
των βιομηχανικών λυμάτων
12) Προστασία και βιώσιμη
διαχείριση των υδάτινων πόρων της Αττικής

Σαρωνίδα, 9-6-2010
Αρ. πρωτ.: 1968
Έργο: Ανάπλαση Παιδικής Χαράς
των οδών Ζακύνθου & Ηρακλέους
Φορέας: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Προϋπ.: 44.140,00€ (με ΦΠΑ 21%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 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: «Ανάπλαση παιδικής χαράς επί των οδών Ζακύνθου και Ηρακλέους».
1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
44.140,00€ (με ΦΠΑ 21%).
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22η 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 δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.
3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, μέχρι και την 17-06-2010 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, Α1, Α2, 1η για έργα Οικοδομικών, και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85 όπως και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια 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 730,00€
(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς την
Κοινότητα Σαρωνίδας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τόπο 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Α.
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Διονυσόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 9758/08-06-2010

ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτων
μηχανημάτων του Δήμου
Φορέας: Δήμος Κρωπίας
Προϋπ.: 164.500,00€
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική
δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου: για τρία (3) έτημ.
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 164.500,00€ με αρχική πίστωση για το έτος 2010 ποσού 44.500,00€.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10.30π.μ. και ώρα λήξης
την 11.00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 8.225,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείο Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2106622379.
Ο Δήμαρχος
Θεοδ. Αθανασόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Αποχέτευση ακαθάρτων
υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ1
& ΣΚΑ (οδών Ανθέων, Εκάβης)
και συνδέσεις – Ομάδα Β’ 2010
Αρ. Μελ.: 05/2010
Προϋπ.: 2.250.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 21%)
Χρηματ/ση: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση εντός και εκτός
σχεδίου οδών έτους 2010,

Αρ. Μελ.: 06/2010
Χρηματ/ση: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ –
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Αρ. Μελ.: 04/2010

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΫΠ.: 679.536,00€ (συμπλ. ΦΠΑ 21%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ1 &
ΣΚΑ (οδών Ανθέων, Εκάβης) και συνδέσεις – Ομάδα Β’ 2010
με προϋπολογισμό 2.250.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΔΑΥΛΙΚΩΝ του ΜΕΕΠ, με προϋπολογισμό 1.790.675,71€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%,
απολογιστικές εργασίες)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00
– 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 2106604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις 3η, 4η και 5η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες 2ης (αναβάθμιση ορίου) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 35.814 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑ μηνών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2010.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
2010» και με προϋπολογισμό 1.200.320,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 945.072,11€ (εργασίες, ΓΕ &
ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00
– 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 2106604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις 3η, 4η και 5η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες 2ης (αναβάθμιση ορίου) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 18.902,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑ μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα και συμπληρώνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2010 και
συγκεκριμένα στο κωδικό 30.7333.0004. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Κωδικός ΚΕΠ: 866)
της Κοινότητας Μαλακάσας του Νομού Αττικής.
Η Κοινότητα Μαλακάσας Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Κωδικός ΚΕΠ: 866), που εδρεύει στην Κοινότητα Μαλακάσας Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12)
μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο
εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
απασχόλησης
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
ΔΕ Διεκπεραίωσης
12 μήνες
2
(ΚΕΠ Κοινότητας Μαλακάσας)
Υποθέσεων Πολιτών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Μαλακάσας (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).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Τίτλος σπουδών και
απασχόλησης
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο
ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δι-

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με προϋπολογισμό
679.536,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών;
― κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 136.543,01€
(εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 28%), απρόβλεπτα 15%)
― κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 250.652,63€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%), απρόβλεπτα 15%)
―
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
142.691,23€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%), απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00
– 13:00) μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 2106604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο
ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες τάξης Α1
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξία) στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
- τάξεις Α2, 1η 2η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 10.598,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και
τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2010.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

καιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»
(βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).
2) Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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 Μαλακάσας, Τ.Κ 190 11, Μαλακάσα Αττικής, υπόψη κ. Μπαλόκα (τηλ.επικοινωνίας: 22950 98296). 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 η 22η Ιουνίου 2010.
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 à Διαγωνισμών Φορέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)·
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. 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.).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «15/4/2010» , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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· και iii)
τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
Για την πλήρη ανακοίνωση πρόσληψης και τα παραρτήματά της επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.malakasa.gr
ή το κοινοτικό κατάστημα Μαλακάσας στην άνω διεύθυνση.
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
σε τιμή ευκαιρίας

Σπάνιοι δίσκοι
βινυλίου 33
στροφών
120 δίσκοι 1000€

Τηλέφωνο
6937583101

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
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,
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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 Λ. 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. ισ.
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
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
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

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.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΤΟΜΑ
Ατομα ζητούνται από
επιχείριση για μερικήπλήρη απασχόληση. Εργασία μέσω Η/Υ στο χώρο σας. Ανεξάρτητη συνεργασία. Κέρδη 1000€3000€/ μήνα.
Τηλ. 2118001004
www.millionaires.biz

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ
παραδίδονται από υποψήφιο διδάκτορα Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου 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
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

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

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

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

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

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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ 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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

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
Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14, ΠΕΜΠΤΗ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6
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

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

- Τηλ. επικ. 6944358877

ΓΑΜΟΙ
Ο ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ το γένος ΜΠΑΤΣΙΟΥ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στo Τρικόριφο Ηγουμενίτσας και η
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΙΛΟΘΕΗΣ, το γένος ΣΤΕΦΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Παλλήνη, θα έλθουν σε γάμο
που θα γίνει στην Παλλήνη.
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...για την υγειά μας
Μερίδα: το μέγεθος μετράει!
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, περίπου
1 δισεκατομμύριο άνθρωποι
αντιμετωπίζουν προβλήματα
βάρους. Πολλοί παράγοντες
συμβάλλουν στην αύξηση
της «επιδημίας» της παχυσαρκίας (καθιστική ζωή,
σύγχρονη νοοτροπία) στην
οποία συγκαταλέγεται βέβαια και το μέγεθος της μερίδας.
Παρόλο που τα ερευνητικά
δεδομένα είναι λίγα, φαίνεται ότι το μέγεθος της μερίδας έχει αυξηθεί δραματικά
τις τελευταίες δεκαετίες και

μαζί με αυτό, έχει αυξηθεί
και η ενεργειακή πρόσληψη.
Από το 1970, οπότε υπάρχουν και τα πρώτα στοιχεία,
το μέγεθος της μερίδας έχει
διπλασιαστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πενταπλασιαστεί!
Η αύξηση στο μέγεθος της
μερίδας, αύξησε, μοιραίως,
και το μέγεθος των σκευών
σερβιρίσματος. Είναι ενδεικτικό, ότι στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, το πιάτο
σερβιρίσματος
αυξήθηκε
από 25 περίπου εκατοστά σε
30 εκατοστά. Σύμφωνα με

καταλήγει σε συνολικά μειωμένη κατανάλωση.

μελέτη που δημοσιεύτηκε
στο American Journal of Preventive Medicine, το μεγαλύτερο πιάτο οδηγεί στην κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού. Αντίθετα,

πρόσφατη μελέτη, βρήκε ότι
η έκθεση των καταναλωτών
σε συσκευασίες και σκεύη
ελεγχόμενης μερίδας, αυξάνει τη συνειδητοποίηση του
μεγέθους της μερίδας και

Η μείωση της μερίδας μπορεί
να παίξει σημαντικό ρόλο,
τόσο στην καταπολέμηση
των αυξανόμενων τάσεων
της παχυσαρκίας, περιορίζοντας την πρόσληψη θερμίδων, όσο και στον περιορισμό της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών και αλατιού.
Προκειμένου λοιπόν, να περιοριστεί η ποσότητα που
φαγητού που καταναλώνεται, θα πρέπει να καταστεί
σαφές τι σημαίνει μερίδα.
Και τούτο διότι, οι περισσό-

τεροι τείνουν να υποεκτιμούν το μέγεθος της μερίδας
που καταναλώνουν. Δεδομένα από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, συνηγορούν,
μάλιστα, ότι η υποεκτίμηση
της μερίδας αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις το 54%.
Το συνηθέστερο λάθος, είναι η ταύτιση της «σωστής»
μερίδας με αυτήν του εστιατορίου. Η μερίδα εστιατορίου δεν αποτελεί πλέον μέτρο σύγκρισης, γιατί, σύμφωνα με μελέτη (Journal of
Public Health Policy, 2007),
οι μερίδες στα εστιατόρια είναι 2 έως και 4 φορές μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες. Είναι πλέον κοινή πρακτική των εστιατορίων, και
ιδίως των φαστ-φούντ, να
προσφέρουν μεγαλύτερες
ποσότητες φαγητού ως δέλεαρ για την προσέλκυση
πελατείας.
Τι σημαίνει λοιπόν κανονική
μερίδα; Καταρχήν θα πρέπει
διευκρινιστεί, ότι η μερίδα είναι εξατομικευμένη, δηλαδή
εξαρτάται από τις θερμιδικές
ανάγκες του κάθε ατόμου και
καθορίζεται βάσει του φύλου,
του βάρους, του ύψους και της
ηλικίας του ατόμου. Διαφοροποιείται δε, ανάλογα με την
ανάγκη σταθεροποίησης, μείωσης ή και αύξησης του βάρους, το ιατρικό ιστορικό και
τη φυσική του δραστηριότητα.
Δεδομένου δε, ότι οι περισσότεροι από εμάς δε διαθέτουμε
ζυγαριές ή ειδικά σκεύη μέτρησης, η οπτική σύγκριση της
μερίδας κάθε τροφίμου με
απλά, καθημερινά αντικείμενα,
με τα οποία είναι εξοικειωμένο
το μάτι, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη.
Πρόσφατα έγινε διημερίδα
στο Σύνταγμα από την medNutrition, όπου υπήρχε σχετική ενημέρωση και μέτρηση
για κάθε ενδιαφερόμενο.
medNutrition

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/06, 7μ.μ.
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Regatta μεγάλων ιστιοφόρων στο Λαύριο
“Ιστορικές θάλασσες”
Η ρεγκάτα των μεγάλων ιστιοφόρων πλοίων (Tall Ships) οργανώνεται με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση εδώ και 55 χρόνια από τη Sail Training International. Κάθε χρόνο παίρνουν μέρος εκπαιδευτικά ιστιοφόρα από 15-20 χώρες.
Στις ιστιοδρομίες ρεγκάτα κάθε φορά συμμετέχουν νέοι εκπαιδευόμενοι
(trainees) από όλες τις χώρες του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η αλληλογνωριμία, η πολιτιστική ανταλλαγή, η αλληλεγγύη και η δημιουργική συνεργασία μεταξύ νέων ανθρώπων.
Φέτος συμμετέχουν στην ιστιοδρομία 22 μεγάλα ιστιοφόρα (Tall Ships) όλων
των κατηγοριών A, B, C και D, μήκους από 12 έως 108 μέτρα, από 16 χώρες και
συνολικό πλήρωμα 500 περίπου ατόμων.

Η Ιστιοδρομία των Tall Ships «Ιστορικές Θάλασσες» έφτασε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο, και αναχωρούν τη Δευτέρα 14/6, ούτως ώστε τα συμμετέχοντα πλοία να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο και να επιστρέψουν στη Βόρεια
Ευρώπη για να λάβουν μέρος στους «Αγώνες των Tall Ships» (The Tall Ships’
Races).

KALIAKRA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

Πράγματι εντυπωσιακά τα ιστιοφόρα. Ενα μικρό φωτογραφικό δείγμα.
Η άφιξη έγινε την Παρασκευή 4 Ιουνίου και η τελετή έναρξης έγινε μετά τις
7μ.μ. στο χώρο του λιμανιού.
DAR MLODZIEZY (ΠΟΛΩΝΙΑ)

Χρυσό και αργυρό σε “εμφύλιο” τελικό
Πολλές ελπιδοφόρες εμφανίσεις

ο απολογισμός του τουρνουά πινγκ-πονγκ
του ΑΣ ΠΕΡΑ
Ο τελικός της “μεγάλης” κατηγορίας των παγκορασίδων μεταξύ των δύο αθλητριών της Βούλας Πατεράκη και Ισαμπάλογλου, ήταν το γεγονός των αγώνων
για τις αντίστοιχες ομάδες. Τελικά την πρώτη θέση κατέλαβε η Στέλλα Πατεράκη του Αρη Βούλας, η οποία ολοκλήρωσε την διοργάνωση χάνοντας μόνο 1 σετ.
Να σημειωθεί ότη η Ισαμπάλογλου του ΑΣ Πέρα,
σε έναν συναρπαστικό
στην εξέλιξή του αγώνα,
απέκλεισε στον ημιτελικό με σκορ 3-2 την Κατερίνα Ράπτη, πρώτη στο
ατομικό των παγκορασίδων την προηγούμενη
εβδομάδα. Εξαιρετικές
εμφανίσεις και νίκες πέτυχε η Έλλη Φίσερ η
οποία αγωνίστηκε στην
μεγάλη κατηγορία αν Τρίτες, Κατερίνα Ράπτη, Μαρία Αντωνιάδου, 1η Στέλλα Πατεράκη,
και πάει τρίτη δημοτι- 2η Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου και ο έφορος του τμήματος Σταύρος
κού. Απέκλεισε με σκορ Πλακαντωνάκης.
3-0 την Ανδριανού και
μπήκε στην 8αδα, ενώ έφτασε πολύ κοντά στην είσοδο στην τετράδα, για να
αποκλειστεί τελικά με σκορ 3-1 από την Μαρία Αντωνιάδου.
Αρκετοί αθλητές του “Αρη”, πέτυχαν σημαντικές νίκες και πέρασαν στην δεύτερη φάση, ενώ πολλές υποσχέσεις για το μέλλον άφησαν οι αθλητές και αθλήτριες που μετείχαν στις μικρές κατηγορίες.

DEWARUCI (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ)

Ακολούθησε μικρό πρόγραμμα με τη Φιλαρμονική του Δήμου Λαυρεωτικής και δείπνο των κυβερνητών στο χώρο του «Μηχανουργείου» στο Τεχνολογικό Πάρκο.
Το Σάββατο και την Κυριακή όσοι από τους επισκέπτες ήθελαν μπορούσαν από
κοινού να δουν τα πλοία με τακτές επισκέψεις.
Επισκέψεις μαθητικών ομάδων και κοινού στα πλοία από τις 9 το πρωί έως το
απόγευμα.
Ακολούθησαν αθλήματα πληρωμάτων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο και
πομπή στην πλατεία Ηρώων.
Πολλές παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή του Λαυρίου.
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4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο Κορωπί
Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύχθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Το τελευταίο τριήμερο του μήνα Μάη
πραγματοποιήθηκε
στο Γήπεδο
«Αντώνιος Πρίφτης» - Στο Κορωπί το ετήσιο 4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διοργάνωσαν ο
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κρω-

πίας και τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης. Συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Σχολή Ποριώτου
και Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου.
Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε δύο
επιμέρους πρωταθλήματα, αγοριών

και κοριτσιών. Στο πρωτάθλημα αγοριών συμμετείχαν 6 σχολεία και στο
κοριτσιών 4 (1ο, 2ο, 3ο,4ο).
Το πρωτάθλημα αγοριών διεξήχθη σε
τρεις φάσεις (προκριματικός, ημιτελικοί και τελικός). Στα ημιτελικά νικητές

ήταν το 2ο Δημοτικό και η Σχολή Ποριώτου. Στο τελικό πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο.
Το πρωτάθλημα κοριτσιών ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Στο τελικό συμ-

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

μετείχαν το 3ο Δημοτικό σχολείο και
το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύχθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο.
Μετά τη λήξη των αγώνων ακολούθησε η απονομή του Κυπέλλου στις νικήτριες ομάδες καθώς και η απονομή δι-

πλωμάτων σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Από το Δημοτικό Συμβούλιο
Κορωπίου την απονομή έκαναν ο Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος του ΔΑΟΚ
Γιάννης Γκίκας (Τσάκωνας) και η Πρόεδρος του ΔΑΟΚ δημοτική σύμβουλος
κα Μαρία Γκίκα.

«ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2010» στο Κορωπί

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ»
TΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16/6 η παραλαβή των αιτήσεων για την 1η περίοδο
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βάρης
με σκοπό την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους γονείς και δη τους εργαζόμενους συνεχίζει και φέτος με τη συνεργασία του Συλλόγου ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, το πετυχημένο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» έτους 2010 που ξεκίνησε το 2007 και είχε ως στόχο τη φύλαξη των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, μέσα από την ομαδική ζωή,
την άθληση και την ψυχαγωγία.
Η μεγάλη ανταπόκριση των γονέων και
πρωταρχικά των παιδιών, επιβράβευσε την
προσπάθεια αυτή και δημιούργησε την υψηλή ευθύνη για παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών.
H παραλαβή των αιτήσεων για την 1η περίοδο ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16/6 και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για τις υπόλοιπες
περιόδους η παραλαβή των αιτήσεων θα
γίνεται καθημερινά

εξειδικευμένους γυμναστές σε αθλήματα αυτοάμυνας: Ju-jitsu, Krav-maga, Judo, Karate, Kick
Boxing,Taekwondo και Brazilian Ju-jitsu. Επίσης, από ειδικούς εκπαιδευτές θα διδάσκονται
Θεατρικό παιχνίδι, Ψυχαγωγία γενικά, κ.λπ. Κάθε
Παρασκευή τα παιδιά θα πηγαίνουν εκπαιδευτική
εκδρομή με μισθωμένο πούλμαν.
Η προσέλευση των παιδιών θα ξεκινάει στις 7:45
έως 8:30 αυστηρά το πρωί και θα τελειώνει στις
15:45 κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου και για
ενάμιση μήνα, από τις 21/6/2010 – 30/07/2010.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις περιόδους
(κάθε περίοδος διαρκεί 2 εβδομάδες - Δευτέρα
έως Παρασκευή η κάθε εβδομάδα) και το κόστος
για τους δημότες για κάθε παιδί ανέρχεται στο
ποσόν των 110€ / για κάθε περίοδο, ενώ για τους
μη δημότες το ποσό είναι 130,00€ για κάθε παιδί. Και στις δύο περιπτώσεις για το δεύτερο παιδί θα γίνεται 10% έκπτωση. Στην παραπάνω τιμή
περιλαμβάνεται πλήρες γεύμα με φρούτο ή γλυκό.
Τα παιδιά των απόρων οικογενειών (με κατάθεση
πιστοποιητικού απορίας) θα συμμετέχουν Δωρεάν στο πρόγραμμα.
Η διάρκεια του προγράμματος έχει ως εξής:
Πρώτη περίοδος από 21/6 έως 2/7 – Δεύτερη περίοδος από 5/7 έως 16/7 – Τρίτη περίοδος από
19/7 έως 30/7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

H παραλαβή των αιτήσεων για την 1η περίοδο θα
ξεκινήσει από την Πέμπτη 20/5 έως την Τετάρτη
16/6 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας διότι οι
θέσεις είναι περιορισμένες. Για τις υπόλοιπες
περιόδους η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται
καθημερινά.

Ορίσθηκαν για την Κυριακή 13/06 οι κάτωθι αγώνες
μπαράζ:
Α) Πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας, Κυριακή 13/6, ώρα
17.00
ΜΑΥΡΟΣ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Γήπεδο Ραφήνας

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στο Δήμο
Βάρης στο Γραφείο του Α.Ο., 1ος όροφος κα
Τσαβάκου Μαρία, τηλ. 213-2030465.

Β) Πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας, Κυριακή 13-6-2010
και ώρα 17.00
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΟ.

Το πρόγραμμα «Δημιουργικές Διακοπές» αφορά
παιδιά ηλικίας από 7-12 ετών (Μαθητές Δημοτικού) και παρέχει ασφάλεια στα παιδιά καθ’ όλη τη
διάρκειά του.
Οι μαθητές θα διδάσκονται από έμπειρους γυμναστές (καθηγητές φυσικής αγωγής) Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Αντισφαίριση, Κολύμβηση, Παγκράτιο καθώς και από

Οι καθιερωμένες αθλητικές εκδηλώσεις επίδειξης «ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2010», που διοργανώνονται από τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κρωπίας (ΔΑΟΚ)
από το 2004 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 στις 7 το απόγευμα στο Κλειστό Γυμναστήριο “Γ. Σ. Παπασιδέρης».
Συμμετέχουν όλα τα τμήματα των προγραμμάτων άθλησης των Δημοτικών Γυμναστηρίων του ΔΑΟΚ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ γ’ κατηγορίας
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(03/06/2010)
Η Τακτική Γενική Συνέλευση 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).
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Καθαρίζουμε
την παραλία του
ΚΑΑΠ Βούλας
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος η Διοικήτρια του Κ.Α.Α.Π. Βούλας Ευαγγελία Χαλβατζά, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντικές οργανώσεις:
ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κυριακή 13 Ιουνίου, 17:00 μ.μ.
Τον καθαρισμό της παραλίας του
Κ.Α.Α.Π. Βούλας (Πρώην ΠΙΚΠΑ).
Η δράση θα περιλαμβάνει τη συμβολή
όλων στην απομάκρυνση απορριμμάτων
και στη διαμόρφωση των υποδομών διευκόλυνσης των χρηστών ΑμεΑ της «ΠΙΚΠΛΑΖ».
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-8990376.
Σημείο συνάντησης: «ΠΙΚΠΛΑΖ» ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ - Λ.Κ.Καραμανλή 2 - Βούλα.
Όλοι μαζί θα γίνουμε στρατός αλληλεγγύης,
αλυσίδα ενεργών πολιτών στήριξης του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών Βούλας.

Οι παραλίες αγαθό για ορισμένους!
Να πάλι που επανερχόμαστε με
το παιχνίδι της ρακέτας στην
παραλία. Κι ενώ στο διπλανό
Δήμο (Βούλα), αγωνίζονται να
ανοίξουν οι παραλίες για να είναι ελεύθερες για αναψυχή και
κολύμβηση, στο διπλανό Καβούρι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(!) απαγορεύουν το παιχνίδι της ρακέτας
στην παραλία (11ης/2010 - αρ.
απ.94/2010).
Το θέμα έχει απασχολήσει και άλλη
φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης καθώς και την εφημερίδα μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης στις 16/2/2010 συζήτησε αίτημαδιαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής
του Αγ. Νικολάου Καβουρίου, για την
απαγόρευση της ρακέτας γιατί ενοχλούνται από το θόρυβο.
Ο Δήμαρχος τότε είχε δηλώσει ότι ο
Δήμος δεν έχει καμία δικαιοδοσία
στο συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας και δεν μπορεί να απομακρύνει
τους παίχτες, αφού η περιοχή ανήκει
στο κατάστημα Ζεύς και στο Divani
Απόλλων Παλλάς κι όταν επιχείρησε

“Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής”

Κατάληψη του
Κάμπινγκ Βούλας
Κυριακή 13 Ιουνίου
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

ο Δήμος να κάνει κάποια έργα εκεί,
τους απαγορεύθηκε με δικαστική
απόφαση.
Παρά ταύτα όμως πήραν απόφαση
τότε να «εκδιωχθούν από το χώρο οι
λάτρεις της ρακέτας γιατί ενοχλούν
τους κατοίκους και είναι θέμα ποιότητας ζωής».
Πρόσφατα λοιπόν επανήλθαν με νέα
απαγορευτική απόφαση για το παιχνίδι της ξυλορακέτας στην παραλία
του Καβουρίου.
Το επόμενο βήμα θα είναι να διωχθούν οι οικογένειες που συνοδεύουν πιτσιρίκια με τα κουβαδάκια τους
γιατί με τις φωνές τους ενοχλούνται

οι περίοικοι!
Αλήθεια, όλα τα νυχτομάγαζα
που έχουν γίνει μάστιγα, και
εφιάλτης του κάθε πολίτη που
χάνει τον ύπνο του κάθε Καλοκαίρι, δεν ενοχλούν;
Τα μπαράκια που έχουν κατακλύσει τις αμμουδιές, με εκείνο το
εφιαλτικό ντούπου-ντούπου μέσα μεσημέρι, δεν ενοχλούν;
Περιμένουμε από την αρμόδια
Υπουργό, λοιπόν, να μας πει
ποιό είναι το νόμιμο και το ήθικό επί
του προκειμένου. Γιατί η αμουδιά του
Καβουρίου, κατά το Δήμαρχο Κασιδόκωστα (δ.σ.11η/2010) ανήκει στα
καταστήματα. Το κοινό αγαθό, η παραλία και ο αέρας δηλαδή, έγιναν
ιδιόκτητο αγαθό.
Θυμάμαι πώς ξεκίνησε την καταπάτηση ο τότε “Απόλλωνας” με τους αγωγούς νερού, που σήμερα είναι ο “Μύθος” και τις κινητοποιήσεις των πολιτών τότε να τον σταματήσουν.
Σήμερα κοντεύουμε να μη βρίσκουμε
ελεύθερη παραλία, σ’ ολόκληρη την
Αττική!
Αννα Μπουζιάνη

