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Ψήφισα τα εργασιακά μέτρα, αλλά δεν πιστεύω
ότι θα βοηθήσουν!

AP. ΦYΛΛOY 638

Ανδρέας Λοβέρδος

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
παραπλάνηση και χειραγώγηση
Επειδή αυτό τον καιρό, ακούμε καθημερινά ότι γίνονται δημοσκοπήσεις, και ανακοινώνονται αποτελέσματα, κατά το δοκούν, καλό είναι να λάβουμε
υπ’ όψη μας ότι οι ερωτήσεις είναι κατευθυνόμενες προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιβάλλεται
έτσι να είμαστε πιο προσεκτικοί στις απαντήσεις
μας και στα ακούσματα και στα διαβάσματα...

Παράδειγμα

του Κώστα
Βενετσάνου

Δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της εφημερίδας το «Θέμα»,
που δημοσιεύθηκε 9/5/10, διατυπώνει μεταξύ των άλλων ερωτήσεων
και την εξής:
Πρέπει ή όχι να περιοριστούν οι
απεργίες σε λογικά επίπεδα;

Ποιος άνθρωπος δεν επιθυμεί να
θεωρείται ότι βρίσκεται εντός λογικών επιπέδων; Να είναι και να φαίνεται «λογικός»,
Συνέχεια στη σελ. 2
δηλαδή.

Εκδηλώσεις πολιτισμού στην Παλλήνη

Αποχαιρετώντας το δημαρχιακό θώκο
αφήνει δώρο στην πόλη του
την αποχέτευση
ο Δήμαρχος Κορωπίου
Θεόδωρος Αθανασόπουλος
Πράσινο φως από Περιφερειάρχη για το Σεπτέμβρη
Σε ευρεία σύσκεψη των Δημάρχων Κορωπίου, Παιανίας, Γλυκών Νερών, Καλυβίων, Μαρκοπούλου και Κοινότητας Κουβαρά με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ηλία Λιακόπουλο που πραγματοποιήθηκε προχθές Τετάρτη 16/6, η αποχέτευση για τους παραπάνω ΟΤΑ είναι γεγονός!
Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεοδ. Αθανασόπουλος, έχει έτοιμη και εγκεκριμένη οριστική μελέτη για
την αποχέτευση. Ο Περιφερειάρχης ανακοινώνει ότι το Σεπτέμβρη προχωράει σε διαγωνισμό
ανάθεσης.
Σελίδα 7

Ξήλωσαν τα κάγκελα στο Κάμπινγκ Βούλας

Σελ. 13, 22

Ανακοίνωση του υποψηφίου Δημάρχου

Αγγελου Αποστολάτου
Σελίδα 11

Αθλητική γιορτή στο Γέρακα

Σελ. 22

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ υποψήφιος Δήμαρχος και πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Α. Κάσδαγλης με κύριο σύνθημα «Θέλουμε ελεύθερες τις ακτές μας», προχώρησε στο ξήλωμα της περίφραξης που απέκλειε την πρόσβαση στη θάλασσα, μέσω του πρώην κάμπινγκ
Βούλας, την περασμένη Κυριακή το πρωί.
Η πρωτοβουλία αυτή της “Νέας Πορείας - για ποιότητα ζωής” έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Δημο-

τικής Αρχής.

Σελίδα 12
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Το αίσχος και το απατηλό των δημοσκοπήσεων
Συνέχεια από τη σελ. 1
Στην παραπάνω ερώτηση θ’ απαντούσα κι εγώ, μαζί με το 74% της
δημοσκόπησης, ότι και οι απεργίες πρέπει να κινούνται σε λογικά επίπεδα (εκείνο το «περιοριστούν» είναι παραπειστικό και
υποβάλλει κατεύθυνση.
Σε λογικά επίπεδα, λοιπόν.
Ποιος θέλει για «ψύλλου πήδημα»
ή για «χαβαλέ» να χάνει το μεροκάματό του;
Δεν επεκτείνομαι άλλο σ’ αυτό για
να πάω στην επόμενη ερώτηση:
Είστε υπέρ του προγράμματος
Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ....
...Με στόχο τη διάσωση της χώρας (προσέξτε την κατευθυντήρια
γραμμή της δευτερεύουσας πρότασης, που συνδέει τη διάσωση
της χώρας με το Δ.Ν.Τ. και την
Ε.Ε. σαν αυτονόητη και αυταπόδεικτη) και ακολουθεί διαζευκτικά
το δεύτερο σκέλος της ερώτησης,
ώστε και απωθετικά, να εκμαιεύσει την επιθυμητή απάντηση:
«ή ΥΠΕΡ της απόρριψης του και
της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ πορείας με κίνδυνο τη χρεοκοπία;
Αυτονόητος και δεδομένος ο κίνδυνος, δηλαδή, οπότε τι ν’ απαντήσεις; Το 54,2% έπεσαν στην
παγίδα και «ψήφισαν» υπέρ του
ΔΝΤ. Φαίνεται όμως ότι οι Ελληνες είναι αρκετά υποψιασμένοι
και δεν «τσιμπάνε» εύκολα. Το
33,2% ψήφισε όχι στο ΔΝΤ. Ναι
στην αυτόνομη πορεία (το 12,6
αμφιταλαντεύτηκε. ΔΞ/ΔΑ).
Ας υποθέσουμε τώρα ότι το ίδιο
ερώτημα ετίθετο με διαφορετικές
δευτερεύουσες προτάσεις, για να

πιστολές λαμβάνουμε καΕθημερινά
ένθεν και ένθεν
για την ακτή του Αγίου Νικολάου. Από λουόμενους ρακετιστές και κατοίκους που ενοχλούνται απ’ αυτούς.
Θα επανέλθουμε στο επόμενο.
πίσης λάβαμε επιστολή για
Ετην
γεώτρηση στο Δίλοφο
που έκλεισε με απόφαση του
Δ.Σ. Βάρης. Θα γράψουμε επίσης στο επόμενο φύλλο.

πάμε στην ίδια λογική:
Είστε υπέρ του προγράμματος
Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.; Με κίνδυνο η χώρα
να πάθει ότι έπαθε η Αργεντινή
και άλλες χώρες, που καταστράφηκαν οικονομικά, μετά την υπαγωγή τους στο ΔΝΤ – που η ανεργία τους έφτασε στο 25%, οι τιμές
βασικών αγαθών εκτινάχθηκαν, οι
απολαβές μειώθηκαν όπου δεν εκμηδενίστηκαν, και οι κοινωνικές
αναταραχές βύθισαν τη χώρα
τους στο χάος – ή υπέρ της απόρριψής του και της αυτόνομης πορείας, με στόχο την ανάπτυξη της
οικονομίας μετά από ένα δίκαιο
νοικοκύρεμά της;
Τι και πώς θα απαντούσατε σ’ αυτό το ερώτημα; Γιατί εδώ, οι δευτερεύουσες προτάσεις είναι
πραγματικές καια αδιάψευστες.
Πουθενά απ’ όπου πέρασε το ΔΝΤ
δεν ανορθώθηκε η οικονομία.
Αντίθετα κατέρρευσε και η οικονομία και η κοινωνία.
Το μόνο που ενδιαφέρονται οι άνθρωποι είναι να εξασφαλίσουν
την αποπληρωμή των χρεών
προς τους τοκογλύφους των
«αγορών». Τους «λύκους» που
ξεσκίζουν τις σάρκες των λαών.
Τα βαμπίρ του χρηματοπιστωτικού
κεφαλαιοκρατισμού, λέω εγώ.
Καταλήγει δε ο δημοσιογράφος
που «αναλύει» τη δημοσκόπηση:
«Είναι προφανές πως τα δύο κόμματα της Αριστεράς θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα τους
βασικούς πόλους των κοινωνικών
αντιδράσεων, αφού γνωρίζουν και
τη μέθοδο και έχουν και ισχυρή
παρουσία στα συνδικάτα. Με την
άποψη αυτή συμφωνεί και το
56,5% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι τα δύο κόμματα και η
πολιτική τους τακτική έχουν συντελέσει στην έκρηξη των κοινωνικών ταραχών»!
Τα ίδια έλεγαν και στην Αργεντινή, όταν προσπαθούσαν να ρίξουν
τα βάρη της κοινωνικής αντίδρασης στην αριστερά («κομμουνιστικός δάκτυλος»). Και πολλοί το πιπίλαγαν αυτό το «δάκτυλο», μέχρι
που άδειασε η κατσαρόλα τους,
εξαθλιώθηκαν, οπότε επήλθε η
κοινωνική έκρηξη ή «επανάσταση
της κατσαρόλας» και η κυβέρνηση, μαζί με τους «σοφούς» του
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ΔΝΤ και κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες την «κοπάνησαν» άρον
άρον με ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού. Αυτά προς γνώσιν
και παραδειγματισμό και για τους
«Νοικοκυραίους» και για τους πολιτικούς και για τους κατευθυνόμενους κονδυλοφόρους και κονδυλοδίαιτους.
Αντίθετο το παράδειγμα της Τουρκίας που διέκοψε οριστικά τις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ κι έκανε τα’ αντίθετα απ’ ότι τη «συμβούλευαν» οι «σοφοί» του, μείωσαν το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κλπ κι αυτή τη
στιγμή έχει ανάπτυξη 5,2%, αντί
του 3,7% που προέβλεπε το ΔΝΤ,
αύξησε τον τουρισμό της και είναι, εκτός των άλλων θετικών οικονομικών στοιχείων, 17η οικονομική δύναμη στους G20! (τα στοιχεία αυτά δίνονται από την ίδια
εφημερίδα της Κυριακής 2/5).
Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο εύπιστοι και ας προσέχουμε περισσότερο στις κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις και όταν απαντάμε και
όταν τις διαβάζουμε.
Κώστας Βενετσάνος

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Κορνήλιος Νέπως γ. κορναράκης Σελ. 8

Μη τους κάνεις τη χάρη
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Ανάγκα και οι θεοί πείθονται
Σελ. 9

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Το Facebook των νεκρών!!!
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Προαποφασισμένο το Δ.Ν.Τ.
Νίκος Θωκταρίδης

Σελ. 14

Εφαρμόστε το νόμο ή παραιτηθείτε
Ν. Δημητρίου

Σελ. 14

Εκλεισε το κέντρο τυφλών,
Σελ. 15
ελλείψει κονδυλίων!
Η ενόργανη του Δήμου Παλλήνης
σε Αυστρία και Ελβετία
Σελ. 23
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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“Να κατεδαφιστούν οι Νηρηΐδες γιατί προσβάλουν το περιβάλλον”
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης!!

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αριστερά οι “Νηρηΐδες, δεξιά η καντίνα
Ποιο προσβάλει το περιβάλλον;

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης «τακτοποιεί» εκκρεμότητες,
προφανώς εν όψει του «Καλλικράτη», γιατί δεν ξέρουμε
ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος των τριών Β.
Ετσι εξηγείται και η απόφαση που πήραν προχθές Δευτέρα 14/6 να γκρεμίσουν τις «Νηρηίδες», ένα παλιό δημοτικό κατάστημα που δούλευε ως καφετέρια - εστιατόριο.
Βέβαια είναι εδώ και εικοσι χρόνια τουλάχιστον κλειστό να ρημάζει, γιατί ο δήμαρχος δεν ήθελε να έχει
απέναντί του φασαρίες. (απέναντι είναι η βίλα Λάτση).
Πριν το κλείσει για …πολεοδομικές παραβάσεις (του
δημοτικού καταστήματος, δηλαδή του περιουσιακού
στοιχείου του Δήμου), έκανε στον μισθωτή το βίο αβίωτο.
Κατέλαβε όλο τον κολπίσκο με γήπεδα τένις, έτσι που
απέκλεισε τον επισκέπτη, αφού δεν είχε πού να αφήσει
το αυτοκίνητό του.
Μετά από χρόνια, κατήργησε τα τένις και έκανε πάρκινγκ. Ποιοι αλήθεια τα εκμεταλεύονται και πώς.

Καντίνα πάνω στο ...νερό
Συνακόλουθα έστησαν μία καντίνα πάνω στην άμμο,
“μισό πόντο” από το νερό, γέμισαν το χώρο ξαπλώστρες και ομπρέλες και το μαγαζί δουλεύει καλά.

Σήμερα κατά την εισήγηση του δημάρχου, το κτίσμα
αυτό, οι Νηρηίδες δηλαδή και όχι η καντίνα, προσβάλει το περιβάλλον και θέλει γκρέμισμα!!
Παράλληλα μπροστά στον κόλπο, πάνω στην άμμο,
γλείφοντας το νερό η καντίνα, ...προσφέρει στο περι-

βάλλον(!) με την άδεια του Δήμου. Η καντίνα που προσβάλει βάναυσα το περιβάλλον, αποστερεί την – από το
Σύνταγμα – ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία των
λουομένων, και έχει γεμίσει το χώρο ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είναι ελεύθερη ακτή, αλλά είναι αποκλεισμένη στην πράξη.
Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει, αλλά δεν συνηθίζεται, πώς ψήφισαν οι σύμβουλοι μία τέτοια απόφαση. Να
αποστερούν από το Δήμο ένα περιουσιακό του στοιχείο, που θα μπορούσε να αφήνει μεγάλα χρηματικά
ποσά στο Δήμο, ελεγχόμενο και σεβόμενο το περιβάλλον.
Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ήταν ο μόνος σύμβουλος που αντιστάθηκε σ’ αυτή την απαράδεκτη απόφαση
και τόνισε τα αυτονόητα: ότι είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου και δεν μπορεί να απεμπολείται μ’ αυτό τον τρόπο. Αν έχει αυθαίρετες κατασκευές να πέσουν και να παραμείνει το νόμιμο για να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο.
Το θέμα είχε έρθει στο Δ.Σ. και προ μηνός, αλλά το ανεβλήθη, γιατί είδε αντιδράσεις από όλες τις πλευρές του
Συμβουλίου, ενώ προχθές ψηφίστηκε με συνοπτικές
διαδικασίες...
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διονύσης Κοντονής, ως σώφρων,
φρόντισε να έχει ανειλημμένη υποχρέωση και να απουσιάζει.
Ελπίζουμε να βρεθεί έστω και ένας Βουλιαγμενιώτης
να προσφύγει στην Περιφέρεια για τη συγκεκριμένη
απόφαση.
Ο Σωτήρης Ελευθερίου, επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος,
που παραβρέθηκε και στις δύο
συνεδριάσεις, θεωρεί έγκλημα
την κατεδάφιση του κτιρίου.
Σε ερώτησή μας, για το θέμα
μας απάντησε:
Είναι έγκλημα η απόφαση της
κατεδάφισης του κτιρίου. Είναι
ένα κτίριο που στοίχισε στο Δήμο εκατοντάδες εκατομμύρια
δραχμές γιατί εισέπραττε ένα
συμβολικό τίμημα από τον μισθωτή, ο οποίος είχε αναλάβει την ανέγερσή του. Η δε ανέγερσή του έγινε με

Προεδρικό Διάταγμα με το Δήμο να εκτελεί τη Μελέτη,
την επίβλεψη και την παραλαβή. (Σ.Σ. ακούγεται ανέκδοτο να κλείνει για πολεοδομικές παραβάσεις, όταν
επέβλεπε ο Δήμος). Αλλωστε το άρθρο 178 παρ. 4 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει ότι η ακίνητη
περιουσία του Δήμου προστατεύεται από το Νόμο.
Ο Σ. Ελευθερίου στην προηγούμενη συνεδρίαση, ζητώντας το λόγο, υπενθύμισε στο σώμα ότι είχε προτείνει
το συγκεκριμένο κτίσμα να γίνει πολιτιστικό κέντρο και
ο Δήμαρχος το είχε αποδεχθεί, προτείνοντας μάλιστα
τη μελέτη της ανακαίνισης να την κάνει ο Δήμος. Τότε
είχε εκμανεί ο Δήμαρχος και είχε διακόψει τη συνεδρίαση φοβούμενος ότι μπορεί να μην περάσει το θέμα.
Οι παραβάσεις του κτιρίου που επικαλείται ο Δήμαρχος
είχαν αφαιρεθεί από το μισθωτή – παλιότερα – με τροποποιήσεις έτσι που το κτίριο πλέον να είναι καθαρό
και νόμιμο, εξ’ ου και η συμφωνία του Δημάρχου να το
μετατρέψει σε πολιτιστικό κέντρο.
Είναι δύο φορές έγκλημα γιατί ο Δήμος δεν έχει μέχρι
σήμερα – 2010 – ένα πολιτιστικό κέντρο, ενώ μπορούν
να αποκτήσουν εύκολα στέγη το θέατρο, η μουσική, ο
χορός, η χορωδία που «ζητιανεύει» έναν χώρο για τις
πρόβες της, και διάφορα άλλα δρώμενα ούτως ώστε
όλοι οι Βουλιαγμενιώτες να μπορούν να επισκεφθούν
και να χαρούν τον χώρο δίπλα στη θάλασσα.
Όπως μας είπε ο Σ. Ελευθερίου, δεν είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που χάνει ο Δήμος με δική του απόφαση, αλλά είναι και η κατεδάφιση του ωραιότατου πέτρινου αναψυκτηρίου Lila Biorn στην παραλιακή που θα
μπορούσε να στεγάσει το ΚΑΠΗ και τη Βιβλιοθήκη του
Δήμου. Είχε χρησιμοποιηθεί στην Ολυμπιάδα, ως γραφείο της Ολυμπιακής Επιτροπής Τριάθλου.
Για το κτίριο αυτό ο Δήμαρχος είχε επικαλεστεί ότι «είναι επικίνδυνο να περνούν τη λεωφόρο οι Δημότες».
Σκεφθείτε ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο φανάρια
με διάβαση πεζών ενώ υπάρχουν και αντίστοιχα διάφορα συνορεύοντα κέντρα στην περιοχή, όπου η προσέλευση πεζών και οδηγών γίνεται απρόσκοπτα.
Συμπεραίνοντας καταλήγει ότι δεν είναι δύσκολο να
καταλάβει κανείς τον Κασιδόκωστα καθώς κάθε του
πράξη εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
Αννα Μπουζιάνη
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Ημέρες δημιουργίας
& Πολιτισμού στη Βούλα

Φεστιβάλ Αθηνών

«Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη»
σειρά προβολών στον κήπο Δ. 16/6 - 16/7

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).

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».

Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το περασμένο
Σάββατο 22 Μαϊου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.
Ετσι ακολουθούν:
Κυριακή 20/6, το 2ο Γυμνάσιο παρουσιάζει το «Το
σκλαβί», λαϊκό παραμύθι της Σμύρνης, στο θέατρο
Βέμπο, ώρα 9μ.μ.

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

Παρασκευή 25/6 το 2ο Γυμνάσιο έχει «Αφιέρωμα
στο Ρεμπέτικο» στο θέατρο Βέμπο, ώρα 9μμ.

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.

23:30 Προβολή ταινίας στον ίδιο χώρο.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 [Δ] - 16-26 Ιουνίου
Δευτέρα 21 Ιουνίου
Ο ΣΚΥΛΟΣ
Μικρού μήκους 20’, 23.30 – 23.50
Σκηνοθεσία Νίκος Labot

Μυθοπλασία 88’ (1.28’), 24.35 – 02.03

Σκηνοθεσία Γιώργος Νούσιας
Σάββατο 26 Ιουνίου
ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ
Μικρού μήκους 19’, 21.30 – 21.49
Σκηνοθεσία Τζώρτζης Γρηγοράκης
ΣΤΡΕΛΛΑ
Μυθοπλασία 113’ (1.53’), 21.55 – 23.50

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Σκηνοθεσία Πάνος Κούτρας

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

ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ
Μυθοπλασία 96’ (1.36’), 24.00 – 01.36

Σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος
Ποιοι είναι οι «Κινηματογραφιστές
στην Ομίχλη»
Οι «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη» είναι ένα κίνημα που συσπειρώνει την πλειονότητα των ενεργών
σκηνοθετών, παραγωγών και σεναριογράφων του ελληνικού κινηματογράφου.

BANK BANG
Μυθοπλασία 93’

(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

Διεθνές Κέντρο
Χορού στην
Καλαμάτα

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

19:45 Διάλειμμα 15 λεπτών.

Μυθοπλασία 92’ (1.32’), 23.40 – 01.12

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

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

Σκηνοθεσία Απόστολος Καρακάσης
ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ

Αν βρεθειτε Σαββατοκύριακο στην
Καλαμάτα, ή επιλέξετε να πάτε επί
τούτου, η Καλαμάτα αυτή την εβδομάδα είναι το Διεθνες Κέντρο Χορού.

Μυθοπλασία 85’ (1.25’), 23.00 – 24.25

Ραπουνζέλ
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.

Σκηνοθεσία Μαργαρίτα Μαντά
ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Παιδική παράσταση
Η Παιδική σκηνή του θεάτρου Πρόβα
θα δώσει την παράσταση “Ραπουνζέλ”, την Δευτέρα 21 Ιουνίου στις
9μ.μ. στην πλατεία Καραολή στη
Δροσιά.
Είναι μία διασκευή του Ανδρη Θεοδότου σε σκηνοθεσία Δημ. Δεγαϊτη,
σκηνικά-κοστούμια Μιχ. ΣδούγκοςΘαν. Μανίκας, μουσική Ν. Τσέκος,
στίχοι τραγουδιών Ανδρη Θεοδότου,
χορογραφίες Ελβίρα Μπαρτζώκα,
μελέτη φωτισμού Δ. Δεγαϊτης, φωτισμοί Βασ. Λαβρικώφ.
Στη διανομή συμμετέχουν: Αγγ. Δημοπούλου, Ν. Μωσιάδης, Αλ. Μουζουλά,
Σταμ. Κορκιδάκη, Γ. Χαντέλης.

Εγκαίνια Έκθεσης
Ζωγραφικής
Η Ζωγράφος Βίκυ Ζαγούρη, διοργανώνει τα εγκαίνια για την αναδρομική
της Έκθεση ζωγραφικής, την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 21:00, στην αίθουσα Πνευμτικής Εστίας του Δήμου
Βούλας (Αγ. Ιωάννου 3, πάρκο Εθ.
Αντίστασης).
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 25
έως τις 27 Ιουνίου. Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00 και 19:00 - 22:00

15-22 Ιουνίου πραγματοποιείται το
16ο Φεστιβάλ χορού με ένα πλουσιότατο πρόγραμμα και συμμετοχές μεγάλων ονομάτων στο χορό.
Παράλληλα εξελίσσονται διάφορες
εκδηλώσεις με προβολές ταινιών
και εκθεση φωτογραφίας.
Ακόμη γίνονται σεμινάρια χορού με
τον Bruno Kaverna.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στο 27210
83086 & 90886
mail@kalamatadancefestival.gr
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Οι φωτιές του Αη-Γιάννη
στο 2ο Δημοτικό Βούλας

Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (ΠΚΔΒ)
διοργανώνουν και φέτος το καλοκαίρι Φεστιβάλ πολιτιστικών
εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 27 Ιουνίου - Solea Flamenca
Χορός και μουσική σε παραδοσιακούς ήχους Ισπανικού Flamenco. Λιμάνι Βάρκιζας, 20.30
Κυριακή 4 Ιουλίου - Παραδοσιακοί χοροί
Βραδιά παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή δέκα χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορους Δήμους & Συλλόγους 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 Μουσικής 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 Τσαλιγοπούλου – 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

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.

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Cinemascope
ένα ντοκιμαντέρ για το τέλος του κόσμου
Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη...

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.

με την

3-27 Ιουνίου (Πέμπτη έως Κυριακή)
Ώρα έναρξης 9:30
Ομάδα blitz

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.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Βραδυά LATIN
στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Τετάρτη 23 Ιουνίου,
9.30μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με salsa, ρούμπα, τσα-τσα,
κούμπια και γεμάτα πάθος
τάνγκο, που θα χαρίσουν
μια γλυκιά
καλοκαιρινή νύχτα
με τους PASIONAL LATIN
και τους Miler & Elektra από τhn Fuerza Azteca
παίζουν και τραγουδούν:
Ιορδάνης Χατζηϊωάννου (κιθάρα, τραγούδι, κρουστά)
Γουρζουλίδης Γιώργος (πιάνο, τραγούδι)
Στέλλα Χροναίου (τραγούδι, κρουστά) και την
Ελένη Βελισσαρίδου σε δικές της χορογραφίες.

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.
Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο κέντρο της Αθήνας …παρά τη μεγάλη ζέστη μη χάσετε την παράσταση.
Το Φεστιβάλ Αθηνών ειδικά φέτος στηρίζει τους
ανέργους. Σε παράσταση του Ηρωδείου και συγκεκριμένα σε εκείνη του Θεάτρου Νο προσφέρθηκαν
1000 θέσεις σε άνεργους πολίτες, με απαραίτητη
επίδειξη της κάρτας ανεργίας. Η κοινωνική αυτή πολιτική θα επαναληφθεί και σε άλλες παραστάσεις.

θα ήθελα, όταν έρθει η στιγμή
θα ήθελα, όταν έρθει η στιγμή, να μοιραστώ…αυτή τη
στιγμή που θα έρθει. Με εσάς, έτσι απλά.
Συμφωνείτε;
Έτσι ξεκινάει ο James Thiérrée την επιστολή του προς το
κοινό, προσκαλώντας το να παρακολουθήσει την νέα του
παράσταση, Ραούλ, στο θέατρο Ρεξ, 19 Ιουνίου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εγκρίθηκε η δημιουργία
2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού
στον Ασύρματο Βάρης
Προγραμματική σύμβαση με Νομαρχία
Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Βάρης για την ανέγερση του δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού, στην περιοχή Ασύρματος Βάρης.
Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 €,
δαπάνη που θα κατανεμηθεί κατά 60% στην Νομαρχία και κατά 40%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Πληρ. Λαλλάς Ι. Τηλ.: 213-2020040, fax: 213-2020049
e-mail: ilallas@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου
«Συντηρήσεις οδών ομάδα Α/2009», με προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/7/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στην Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του
Ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από το πρόγραμμα Θησέας 2
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.650,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 77.692,10€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 13.749,44€,
απολογιστικά ασφάλτου 26.805,29€ και Φ.Π.Α. 21% 27.768,59€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του
Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής
της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα
των διαγωνιζομένων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18
στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, fax επικοινωνίας 213 2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι.
Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για
την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα
της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Παρασκευή, 09/7/2010, από 09:00 μέχρι 13:00.
Βούλα 16.6.2010
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

Πολυτελή αυτοκίνητα άλλαξαν
χέρια με πλαστά δικαιολογητικά
Εμπλέκεται αποσπασμένη υπάλληλος της Νομαρχίας
Μετά από έλεγχο που διενήργησε
η Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, μετά
από αίτημα εταιρίας leasing, διαπιστώθηκε ότι εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων υποβάλλοντας πλαστά
και παραποιημένα δικαιολογητικά
μεταβίβασε τριάντα τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Μετά τον εντοπισμό των συγκεκριμένων φακέλων υποβλήθηκαν
διαδοχικές μηνυτήριες αναφορές
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών και διετάχθη, από το Νομάρχη Λ. Κουρή, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την διαπίστωση ή μη ευθύνης υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Μεταφορών στην
πραγματοποίηση των ως άνω μεταβιβάσεων.
Από το πόρισμα της διενεργηθείσης ΕΔΕ διαπιστώθηκε η ευθύνη
υπαλλήλου που ήταν μέχρι πρότινος με απόσπαση στη Νομαρχία
Ανατ. Αττικής. Με βάση τον Υπαλ-

ληλικό Κώδικα διαβιβάστηκε η
ΕΔΕ, με το σχετικό ανακριτικό
υλικό, στην υπηρεσία που σήμερα
υπηρετεί προκειμένου να ελεγχθεί για συγκεκριμένα πειθαρχικά
παραπτώματα.
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής προέβη στην ανάκληση των 31 μεταβιβάσεων και στην
δέσμευση των 2 υπολοίπων.

Αποζημιώνονται τα θύματα της Ricomex
Η Νομαρχία κρίθηκε ένοχη, αν και συστάθηκε 20 χρόνια μετά!!
Συζητήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το θέμα των αποζημιώσεων
από την κατάρρευση του κτηρίου
της RICOMEX στον σεισμό της 7ης
Σεπτεμβρίου 1999, μετά τις αγωγές που έχουν καταθέσει είτε συγγενείς των θανόντων είτε παθόντες.
Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης
Λ. Κουρής τόνισε ότι η αποζημίωση
γι’ αυτούς που άδικα χάθηκαν από
την κατάρρευση του κτηρίου πρέπει
να αποτελεί άμεση προτεραιότητα
για την κοινωνία, αφού είναι το ελάχιστο που μπορούμε σήμερα να
πράξουμε καθώς οι κατ’ εξοχήν
υπεύθυνοι, ιδιοκτήτες του εργοστασίου και εργολάβοι μηχανικοί, κατάφεραν να μην καταδικαστούν.
Στη συνέχεια επεσήμανε ότι στο
σκεπτικό των εκδοθεισών αποφάσεων επί των 16 αγωγών αποζημίωσης
που έχουν κατατεθεί, αναφέρεται
ότι η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία άσκησε πλημμελώς τον προληπτικό έλεγχο κατά το στάδιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, τα
έτη 1976, 1977 και 1979, αλλά και
τον κατασταλτικό έλεγχο στη συνέχεια κατά την ανέγερση του κτηρίου, πολλά χρόνια δηλαδή πριν την
θεσμοθέτηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων το 1995.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με
την ανάληψη από τις νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων, του ελληνικού δημοσίου, που δημιουργήθη-

καν από πράξεις και παραλείψεις
των υπαλλήλων του κατά το διάστημα που οι υπάλληλοι αυτοί υπήγοντο στην κρατική διοίκηση, δημιουργεί την υποχρέωση στη Νομαρχία Αν. Αττικής να καταβάλει συνολικά ποσό που ξεπερνά κατά πολύ
τα 18.000.000 €, χωρίς τους νόμιμους τόκους, και βρίσκεται βέβαια
εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων της.
Η Νομαρχία, ως είναι φυσικό, είχε
ζητήσει από την προηγουμένη και
την σημερινή πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών να προωθήσουν νομοθετική ρύθμιση ώστε
οι απαιτήσεις βάσει δικαστικών
αποφάσεων για καταβολή αποζημιώσεων από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών που καλούνται να καταβάλουν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς,
επεσήμανε ο Νομάρχης Λ. Κουρής,
τα σχετικά διαβήματα, γραπτά και
προφορικά, δεν βρήκαν μέχρι σήμερα έμπρακτη ανταπόκριση.
Εν όψει των ανωτέρω, κατέληξε
στην τοποθέτησή του ο Νομάρχης
Λ. Κουρής, η Νομαρχία αισθανόμενη ως πρώτιστο χρέος της την
καταβολή των αποζημιώσεων για
τα θύματα του σεισμού, έστω και
αν οι πράξεις και παραλείψεις αφορούν κρατική υπηρεσία, πολύ πριν
θεσμοθετηθεί η αιρετή νομαρχια-

κή αυτοδιοίκηση, θα περικόψει το
πρόγραμμά της για το τρέχον έτος
προκειμένου να αποπληρωθούν οι
αποζημιώσεις των τελεσίδικων και
αμετάκλητων αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί, συνολικού ύψους
1,2 εκατ. ευρώ.
Που σημαίνει ότι τα κονδύλια αυτά
θα τα στερηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού το κράτος βγάζει την
ουρά του απέξω.
Στην ίδια περίπου κατέυθυνση έγιναν και οι εισηγήσεις των άλλων
συμβούλων. Οτι τα θύματα πρέπει
να αποζημιωθούν.
Στη συνέχεια, μετά τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των νομαρχιακών παρατάξεων, πολλών νομαρχιακών συμβούλων και συγγενών των θυμάτων, το Νομαρχιακό
Συμβούλιο αποφάσισε:
• Να προχωρήσει στην αποπληρωμή των αποζημιώσεων των τελεσίδικων και αμετάκλητων αποφάσεων
• Να απαιτήσει από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την συνδρομή των βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής, την
προώθηση ειδικής νομοθετικής
ρύθμισης ώστε οι ανωτέρω αποζημιώσεις να δοθούν από τον κρατικό
προϋπολογισμό και όχι από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, που άλλωστε δεν είχε θεσμοθετηθεί κατά
τον χρόνο στον οποίο αναφέρονται οι προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις.

ΕΒΔΟΜΗ
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Η αποχέτευση θα προχωρήσει
Το Κορωπί και η “Αναγέννηση” σε καινούργιους δρόμους
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Νομάρχης Αν. Αττικής
Λεωνίδας Κουρής, ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β.
Αθανασόπουλος και οι Δήμαρχοι, Γλυκών Νερών, Γεώργιος Σιώκος, Παιανίας, Δημήτρης Δάβαρης, ο Κοινοτάρχης Κουβαρά, Σταμάτης Γκίνης, συνεργάτες της Περιφέρειας Αττικής και εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ Α.Ε ορίστηκαν οι χρόνοι για την άμεση προκήρυξη και δημοπράτηση του ώριμου έργου της αποχετεύσεως Ακαθάρτων και του Βιολογικού Καθαρισμού Κεντρικών Μεσογείων (Παιανίας - Κορωπίου - Μαρκοπούλου -Κοιν.
Κουβαρά - Καλυβίων). Δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος
Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, που βρίσκεται στο εξωτερικό και ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς,
ο οποίος έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που έχει
αποφανθεί αρνητικά στη σύνδεσή της αποχέτευσης με
την πόλη τους. Παρευρίσκετο βέβαια, ο Μαρκοπουλιώτης νομαρχιακός σύμβουλος και πάντα παρών στις εξελίξεις του Μαρκόπουλου Πάρης Ευαγγελίου.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια
Αττικής και η χρηματοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη της σύσκεψης
επισήμανε ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε μετά από συντονισμένες και κοπιώδεις προσπάθειες να είναι έτοιμη
από πλευράς γραφειοκρατικών διαδικασιών. Έχει επικυρωμένες οριστικές μελέτες δικτύων, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει από πλευράς Δήμου Κορωπίου καμία
εκκρεμότητα και να είναι έτοιμο το έργο να προκηρυχθεί και να δημοπρατηθεί άμεσα.

Πως φτάσαμε στην θετική αυτή εξέλιξη
Η Δημοτική Αρχή Κορωπίου ενεργοποιήθηκε και ενημέρωσε τη
νέα πολιτική ηγεσία για τις πολυετείς ενέργειές της στο θέμα της
Αποχέτευσης. Αξιοποιώντας την τεχνοκρατική εμπειρία και ειδική
γνώση του Ειδικού Γραμματέα Κ. Υπ. Υδάτων καθηγ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη δόθηκε η πολιτική εντολή από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τ. Μπιρμπίλη στον
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Ηλία Λιακόπουλο να πάρει τη ευθύνη να τελειώσει την εκκρεμότητα της αποχέτευσης
στην Αν. Αττική με αρχή από τα πιο ώριμα έργα. Είχε προηγηθεί
η μεγάλη σύσκεψη, που συγκάλεσε η Υπουργός ΥΠΕΚΑ την Μ.
Τετάρτη 31.03.2010 με τον Νομάρχη Αν. Αττικής, τους Δημάρχους Αν.Αττικής, εκπροσώπους ΕΥΔΑΠ και Περιφέρειας Αττικής
και στην οποία παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας πολιτικής ηγεσίας για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για την αποχέτευση. Ο κ. Λιακόπουλος με την αποφασιστικότητα και την επιμονή του κατάφερε να θέσει σε κίνηση όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να αναλάβει και την εκτέλεση του έργου.

Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα
Εντός του Ιουλίου 2010 θα προκηρυχθεί το έργο της αποχέτευσης Ακαθάρτων Κεντρικών Μεσογείων το οποίο περιλαμβάνει :
― Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου –
Παιανίας με τον αγωγό διάθεσής του.
― Τον κεντρικό συλλεκτήριο αποχετευτικό αγωγό Μεσογείων και τους συλλεκτήριους αγωγούς πόλης Παιανίας
― Τον Αγωγό διάθεσης του Βιολογικού Καθαρισμού Μαρκοπούλου ( ΚΕΛ Μερέντας)
― Το δίκτυο ακαθάρτων πόλεως Κορωπίου (εσωτερικό
αποχετευτικό δίκτυο πόλης)

Το εσωτερικό δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο της πόλεως Παιανίας θα δημοπρατηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες μόλις ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη του εσωτερικού
δικτύου η οποία είναι σε εξέλιξη και θα αποπερατωθείεγκριθεί σύντομα.
Τον Σεπτέμβριο του 2010 θα δημοπρατηθεί (δηλ. θα δοθούν προσφορές) το συνολικό έργο της αποχέτευσης
Ακαθάρτων Κεντρικών Μεσογείων.

Ο δήμαρχος αποχωρεί,
αλλά δηλώνει παρών
Με το νέο σχέδιο Καλλικράτης, που ψηφίστηκε και έγινε νόμος,
σε Δήμους κάτω των 80.000 κατοίκων είναι ασυμβίβαστο ο Δήμαρχος να ασκεί επάγγελμα!! (Ετσι ο πολιτικός γίνεται επίσημα
επαγγελματίας, και όχι εθελοντής και λειτουργός, αλλά μ’
αυτό θα ασχοληθούμε άλλη
ώρα).

Ο Θ. Αθανασόπουλος ως παιδίατρος, δεν διανοείται να
αφήσει την επιστήμη του για
την πολιτική, απ’ τη μια και
αφήνει πεδίο ελεύθερο για νέες δυνάμεις απ’ την άλλη.
Ετσι ξεκίνησε άλλωστε και η
Δημοτική Κίνηση Κορωπίου “Αναγέννηση” όταν δώδεκα χρόνια
πριν μία ομάδα νέων Κορωπιωτών επιστημόνων αποφάσισε να
πάρουν την τύχη της πόλης στα χέρια τους. Θυμάμαι την πρώτη τους συνέντευξη τύπου δώδεκα χρόνια περίπου πίσω, με πόση αγάπη και δυναμική μιλούσαν για το εγχείρημά τους, το
οποίο άλλωστε γι’ αυτό πέτυχε.
Οπως ήταν φυσικό λοιπόν την ανακοίνωση της μη συμμετοχής
του ο Δήμαρχος, την έκανε στην γενεσιουργό ομάδα του, την
“Αναγέννηση”, από όπου και ανεδείχθη ως υποψήφιος Δήμαρχος.
Σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 3 Ιουνίου η Δημοτική
Ομάδα της Αναγέννησης, ο Δήμαρχος εξήγησε τους λόγους
της απόφασής του λέγοντας μεταξύ άλλων:
“Πολλές φορές με έχετε ακούσει να κάνω έκκληση σε νέους και
έντιμους ανθρώπους να συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοικητική σκηνή. Θέλω να εκφραστούν γνήσια και ακηδεμόνευτα οι
δημιουργικές δυνάμεις του Κορωπίου. Γι΄ αυτό πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε άλλα στελέχη, νεότερα και παλαιότερα, να
προσφέρουν στην νέα αυτή περίοδο του Κορωπίου και της χώρας. Αυτή η κρίσιμη ώρα είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα μας.
Η αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος
της Μεγάλης Κρίσης.
Έχουμε ως παράταξη, ως Δημοτική Αρχή, μεγάλη ευθύνη
απέναντι στον κόσμο που μας εξέλεξε επί δύο τετραετίες και
περιμένει πλέον μια νέα συλλογική πρόταση τοπικής διακυβέρνησης που θα εκφράσει πρώτα απ΄όλα τους πολίτες, που
πλήττονται περισσότερο. Αυτό είναι το ιστορικό μας καθήκον.
Aυτή είναι η προτεραιότητά μας.
Ο Δήμος Κορωπίου θα δώσει τη νέα τετραετία τη δική του μάχη για την προάσπιση των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας
των πολιτών του. Πέρα από τα παραπάνω, η παρατεταμένη παραμονή ενός αιρετού προσώπου σε ανώτατο τοπικό αξίωμα
πολλές φορές δεν συμβάλει σε μια δημοκρατική ανανέωση
προσώπων και ιδεών.
Στην απόφασή μου αυτή συνέβαλε φυσικά αποφασιστικά η κα-

θιέρωση του απαράδεκτου μέτρου του επαγγελματικού ασυμβίβαστου για την εκλογή στο αξίωμα του Δημάρχου. Αυτή η
ρύθμιση αποκλείει από την πολιτική πολλούς άξιους, καταξιωμένους, κοινωνικά και επαγγελματικά, πολίτες. Αυτή η ρύθμιση «επαγγελματοποιεί» την ιδιότητα του αιρετού Δημάρχου.
Κάνει την πολιτική επάγγελμα. Δημιουργεί δε περισσότερα
προβλήματα από αυτά που φαινομενικά επιλύει.
Δηλώνω φυσικά παρών στο νέο προσκλητήριο, που απευθύνει η ανεξάρτητη παράταξή μας. Θα είμαι μαζί σας, στη νέα
«Αναγέννηση». Θα εγγυηθούμε όλοι μαζί την ενότητα της παράταξης και θα σεβαστούμε τη λαϊκή εντολή του 2006. Όλοι
μαζί συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε μια ενδιαφέρουσα δημοτική περίοδο, που είχε πολλές επιτυχίες. Είχαμε όμως και
στασιμότητες. Βρήκαμε και ένα τείχος από αρνήσεις από την
εκάστοτε κρατική εξουσία, είχαμε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, και ένα πλήθος ΜΜΕ μέχρι και κυκλώματα παρανόμων
απέναντί μας. Και όμως αντέξαμε. Δημιουργήσαμε πολλές δημοτικές δομές και ασκήσαμε δημοτικές πολιτικές σε μια σύνθετη πολιτικά περίοδο, που έκρυβε δυστυχώς τη σημερινή μεγάλη οικονομική κρίση απόρροια της βαθιάς και παρατεταμένης
κρίσης του κομματικού και πολιτικού συστήματος.
Η Αυτοδιοίκηση είναι το σχολείο μου, είναι το πεδίο μιας συνεχούς προσφοράς. Η Ιατρική είναι το επάγγελμά μου και ταυτόχρονα αποτελεί μέρος της κοινωνικής μου αποστολής, το
οποίο και άσκησα από το 2003 έως σήμερα με πολύ μεγάλο
κόστος, προσωπικό και οικογενειακό. Τέλος, δηλώνω παρών
στην προσπάθεια των υγιών πολιτικών δυνάμεων να αναγεννήσουν την πατρίδα μας και να δώσουν μια προοπτική διεξόδου από τη Μεγάλη Κρίση της χώρας μας».

Ραγδαίες οι εξελίξεις
στην “Αναγέννηση”
Μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου, η “Αναγέννηση” κινητοποιήθηκε, οργανώνεται και προχωράει. “προτείνει την
ίδρυση της διαδημοτικής συμμαχίας «Ενωτική Στρατηγική
για τα Μεσόγεια και την Αν. Αττική», που στόχο έχει την
ανάπτυξη κοινών πολιτικών με δημοτικές παρατάξεις, κινήματα και συλλόγους πολιτών
Το νέο τοπίο, που διαμορφώνεται συνέπεια της μεγάλης
και βαθιάς κρίσης της χώρας μας, επιβάλλει να προχωρήσουμε σε μια τολμηρή πολιτική παρέμβαση για να βοηθήσουμε τις κοινωνικές τάξεις, τα στρώματα και τους επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται και κυρίως τις νέες
οικογένειες και τους νέους του Δήμου μας.

Γ.Σ. - Σάββατο 19 Ιουνίου, 6μ.μ.
Τέλος, η παράταξη προχωράει σε Γενική Συνέλευση το
Σάββατο 19 Ιουνίου στις 6μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχιακού μεγάλου του Κορωπίου.
Τα θέματα της Γενικής συνέλευσης είναι:
1) Παρουσίαση και έγκριση των πολιτικών αρχών της Αναγέννησης για την κατάθεση του νέου συμβολαίου τιμής
με την κοινωνία του Κορωπίου.
2) Πολιτικός απολογισμός της Δημοτικής αρχής 2003-2010
3) Εναρξη της διαδικασίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων δημοτικών συμβούλων και του επικεφαλής της παράταξης.
4) Ορισμός ομάδας μελών, που θα αναλάβει τη διαβούλευση με πρόσωπα και φορείς για το νέο Δημοτικο Πρόγραμμα.
Γραφεία: Βασιλέως Κων/νου 218, Κορωπί Αττικής
Tηλ / fax : 210-6621010, κιν. 6977-33 50 55
email: info@anagennisi-koropi.gr
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

2010: έτος καταπολέμησης
της φτώχειας!!
Χα χα χα!! Αυτό μόνο ως ανέκδοτο ακούγεται. Οτι η Ευρώπη έχει ονομάσει το 2010 έτος καταπολέμησης της
φτώχειας!
Εδώ οδεύουμε σε μία εξαθλίωση που δεν έχει ζήσει ούτε
ο μεσαίωνας, και αυτοί μιλάνε για καταπολέμηση! Με τι
μέσα άραγε; Με τις περικοπές των μισθών, με τις περικοπές των συντάξεων, με τις μειώσεις των αποζημιώσεων
των απολυμένων, με την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, με την απαξίωση της υγείας; Προχθές έκλεισε το Κέντρο τυφλών παιδιών γιατί του έκοψαν την επιχορήγηση!
Πριν λίγες ημέρες δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από μία μάνα που από τον γοερό της κλάμα, άκουγε μόνο ένα βογγητό. Εχει ένα παιδί μειωμένης αντίληψης και του έκοψαν το μοναδικό επίδομα για την υγεία του και την επιβίωσή του.
Μόνο για παράτες και φιέστες γίνονται οι διάφορες
ονομασίες και “εκστρατείες”.

Η πυρκαγιά στην “Drago” κινητοποιεί
την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων Κορωπίου
Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 14/6 το βράδυ
στη βιομηχανική ζώνη του Κορωπίου, στην επιχείρηση κατασκευής πολυεστερικών σκαφών DRAGO BOATS. Λόγω
των αλλεπάλληλων εκρήξεων η φωτιά επεκτάθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσε μεγάλο αγώνα.
Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων
υλικών που χρησιμοποιεί η εταιρία, η οποία καταλαμβάνει
επιφάνεια 8000τ.μ. σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων
Βιομηχανικής Ζώνης Κορωπίου
Ανακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στη
Βιομηχανική ζώνη Κορωπίου, για το τραγικό ατύχημα στην
επιχείρηση Drago επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:
Το τραγικό ατύχημα στην επιχείρηση “Drago” φέρνει στην
επικαιρότητα τις τραγικές και εγκληματικές ελλείψεις κατάλληλων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς, που μεταβάλλονται στην κυριολεξία σε κρεματόρια των εργατών. Το συγκεκριμένο περιστατικό ευτυχώς ξεκίνησε σε ώρα που δεν υπήρχε βάρδια εργαζομένων στο εργοστάσιο αλλιώς οι συνέπειες θα ήταν τραγικές.

Ο Κορνήλιος Νέπως βιογραφεί
τον Σπαρτιάτη Αγησίλαο
Ο Κορνήλιος Νέπως (99-24 π.Χ.), καταγράφεται ανάμεσα στους πρώϊμους Λατίνους βιογράφους. Καίτοι δεν κατέχει κορυφαία θέση στο λατινικό πάνθεο, εντούτοις το κλασικό έργο του “De Viris
Illustrιbus”(Περί Επιφανών Ανδρών), αποτέλεσε για πολλά χρόνια, κύριο βιβλίο μελέτης και άσκησης στην εκμάθηση της
λατινικής, για μαθητές και σπουδαστές...
Σύμφωνα με τη γνωστή βιβλιογραφία, ο
Νέπως, στο έργο του που απαρτίζεται
από 16 βιβλία το συνέταξε κατά ζεύγη,
στρατηγών, βασιλέων, ιστορικών (de
Imperatoris, de Regibus, de Historicis).
Σκοπός του Λατίνου αυτού συγγραφέα,
είναι να συγκρίνει τους επιφανείς άνδρες
της Ρώμης με τους επιφανείς των άλλων
εθνών.
«Να γίνει επιτέλους γνωστό, ποιοί είναι
εκείνοι που δίκαια κερδίζουν τον τίτλο
του επιφανούς και σημαντικού». Δεν παραλείπει δε διαπνεόμενος από την ανωτερότητα του Ρωμαίου, να στολίζει επιτιμητικά τους “Ξένους” επιφανείς. Συμπληρωματικά τονίζει ότι γράφει για τον απλό
αναγνώστη που συνθέτει ένα ευρύτερο
κοινό (vulgus).
Μας λέγει πως η αναφορά που γίνεται
στους ναούς της Αθηνάς (Minerva) στη
Σπάρτη και του Jupiter Οptimus Maximus
(Βαάλ) στην Καρχηδόνα, καλύπτουν τις
εικόνες παιδεραστίας, τους ανόσιους γάμους αδελφών, τον χορό, την ηθοποιία
και αλλά γεγονότα μη γνώριμα και συνή-

θη για τα ρωμαϊκά ήθη.
Από την επιτιμητική κριτική του, ξεφεύγουν οι Έλληνες Επαμεινώνδας και Αγησίλαος, για τους οποίους μιλά με ιδιαίτερο σεβασμό.
Για τον Αγησίλαο, τον βασιλιά της Σπάρτης (396 π.Χ.) έχω ξαναγράψει στο παρελθόν. Δευτερότοκος γιός του βασιλιά
Αρχίδαμου και χωλός από το ένα πόδι,
ακολούθησε την καθιερωμένη σκληρή εκπαίδευση των νέων της Σπάρτης, αφού
αρνήθηκε την δικαιωματικά προβλεπομένη εξαίρεση του λόγω αναπηρίας.
Ο αδελφός του ο Άγης, πρωτότοκος ών
και δικαιωματικά κληρονόμος της βασιλείας, πεθαίνει. Ο Άγης έχει και ένα ακόμη γιο, τον Λεωτυχίδη που είναι όμως νόθος γιος, αποκτηθείς από τη σύζυγό του
Τιμαία η οποία τον απάτησε με τον Αθηναίο πολιτικό πρόσφυγα Αλκιβιάδη και ως
εκ τούτου αποκλείστηκε. Τότε ο Αγησίλαος με τη συμπαράσταση του στρατηγού Λύσανδρου, νικητή στους Αιγός ποταμούς*, γίνεται βασιλιάς της Σπάρτης.
Ο Κορνήλιος Νέπως γράφει για το ήθος
του Αγησίλαου: Όταν ο Αγησίλαος πολεμούσε εναντίον των Περσών και ετοιμαζόταν να τους δώσει το τελειωτικό χτύπημα, που θα του χάριζε την κυριαρχία
στις παλιές πρωτεύουσες Σούσσα και στα
Εκβάτανα, με άλλα λόγια την πλήρη κυριαρχία της Σπάρτης στον άλλοτε θρόνο
του “Δαρείου”, πήρε αναπάντεχο μήνυμα
από τη Σπάρτη, με τον αγγελιοφόρο τον

Τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στα
εργοστάσια της βιομηχανικής ζώνης Κορωπίου, δείχνουν
ότι η αρτιμέλεια και η ζωή του εργάτη λίγο ενδιαφέρουν την
εργοδοσία, μιας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις που περιορίζει
την κερδοφορία.
…Η Επιτροπή αγώνα καταγγέλλει την κυβέρνηση για την
κατάσταση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και του Κέντρου
Υγείας Κορωπίου, το οποίο πρόσφατα υποβαθμίστηκε και
περιορίστηκε η εφημερία του κάθε δεύτερη ημέρα λόγω έλλειψης προσωπικού. Σημαντικές είναι και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, αφού δεν κινητοποιεί τους κατοίκους ενάντια σ’ αυτή την αρνητική εξέλιξη και για να απαιτηθεί η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας.
…Το Κέντρο Υγείας θα έπρεπε όχι μόνο να μην υποβαθμιστεί, αλλά να αναβαθμιστεί και εξοπλιστεί με ότι απαιτείται
σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για να καλύψει τις ανάγκες
μιας βιομηχανικής ζώνης που έχει το Κορωπί.
Τέλος καλούν τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του
Κορωπίου, να παλέψουν μαζί με τα συνδικάτα για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργατών στους χώρους δουλειάς
και την αναβάθμιση του Κέντρoυ Υγείας.

Επικυδίδη: «Γύρνα τάχιστα, γιατί οι Αθηναίοι και Βοιωτοί (Θηβαίοι) Κορίνθιοι και
Αργείοι,
συμμάχησαν εναντίον της
Σπάρτης».
«Ω΄βάρβαρ’ εξευρόντες Έλληνες κακά»
γράφει σχετικά ο Πλούταρχος, δηλαδή
“Τι βάρβαρα κακά που εφεύρατε εσείς οι
‘Ελληνες”, με την διχόνοια και το μεταξύ
σας φθόνο, που διασπά κάθε “Εθνικό”
αγώνα. Την ώρα που τα όπλα είναι
εστραμμένα προς τους βαρβάρους, εσείς
τα αντιστρέφετε εναντίον των εαυτών
σας.
Ο Αγησίλαος με μετριοφροσύνη υπακούει
αναντίρρητα, στην εντολή των “απόντων”
αρχόντων... και γυρίζει στην πατρίδα.
Περνά με τις δυνάμεις του από τον Ελλήσποντο. Καλύπτει την όλη απόσταση μέχρι την Πατρίδα σε τριάντα μόνο μέρες,
ενώ την ίδια απόσταση παλιότερα ο Ξέρξης την είχε διανύσει, σε ένα χρόνο.
Ο πόλεμος τώρα μεταφέρεται στην Κόρινθο.
Στη μάχη σκοτώνονται δέκα χιλιάδες Έλληνες, αντίπαλοι του. Ο Αγησίλαος ελεεινολογεί την τύχη της Ελλάδας.
«Αν υπήρχε μυαλό, με τόσους θυσιασμένους στρατιώτες, θα μπορούσαν να είχαν
τιμωρηθεί και κατανικηθεί όλοι οι Πέρσες» αποφαίνεται ο Αγησίλαος δια της
γραφίδος του Πλουτάρχου. Και όταν τον
προτρέπουν να πολιορκήσει την Κόρινθο
για να συνεχίσει την εξολόθρευση, αρνείται. «Δεν θα καταστρέψομε άλλο τους
ελληνικούς εαυτούς μας, ενώ εκείνοι, δηλαδή οι βάρβαροι, θα παραμένουν ανενόχλητοι και ελεύθεροι».
Σε κάποιο επόμενο άρθρο μου, θα αναφερθώ σε εκείνη την ταραγμένη εποχή
της σπαρτιατικής κυριαρχίας, του πρώτου
μισού του 4ου π.Χ. αιώνα και των εμφυλίων πολέμων που επακολούθησαν.
Τώρα μόνο θα συμπληρώσω ότι σε όλους
τους πολέμους τους εμφυλίους, οι Έλληνες άλλοτε ζητούσαν τη στρατωτική παρέμβαση ή οικονομική βοήθεια των Περ-

σών και άλλοτε στεκόταν ενάντια σε αυτούς, σε ποικίλους και διάφορους χρονικά συμμαχικούς συνασπισμούς.
Στα χρόνια αυτά έπαιρναν οι Έλληνες
(και ιδιαίτερα οι Σπαρτιάτες που αντιμετώπιζαν συνέχεια οικονομικά προβλήματα) διάφορα δώρα. Ότιδήποτε όμως έστω
και προσωπικό έπαιρνε ο Αγησίλαος, το
παρέδιδε στη Σπάρτη. Τίποτε δεν έφερνε
σπίτι του για τον εαυτό του. Παρ΄όλη τη
δόξα του, τίποτε δεν άλλαξε στη ζωή του,
στην ενδυμασία του. Έμενε στο ίδιο σπίτι
του πατέρα του, στο σπίτι των προπάππων και προγόνων του, των Ευρισθενιδών. Στο σπίτι από όπου έλειπε κάθε επίδειξη χλιδής και περιττής απόλαυσης,
στο σπίτι που τα στοιχεία ολιγάρκειας και
μικρής οικονομικής αντοχής ήταν εμφανή. Στο σπίτι που δεν διέφερε από το σπίτι ενός φτωχού απλού πολίτη.
Sic enim erat instructa, ut in nulla re
differret cuiusvis inopis atque privati. (Κορν.
Νέπως)
Αυτό είναι που εξετίμησε ο Νέπως στην
κριτική του για τον Αγησίλαο, δηλαδή την
μεγάλη αγάπη του για την πατρίδα, την
πάνω από προσωπικά συμφέρονται και
φιλοδοξίες, την εικόνα με δυο λόγια, την
διαφορετική από εκείνη, που παρουσιάζουν σήμερα επιφανείς νεοέλληνες.
Για το τελευταίο, όποιος έχει διαφορετική γνώμη, φαίνεται ότι δεν παρακολουθεί
τα σημερινά τεκταινόμενα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Αιγός ποταμοί. Παραλία Θρακικής χερσονήσου. Το 405 π. Χ. ο αθηναϊκός στόλος νικήθηκε από το στόλο των Λακεδαιμονίων
χάρις στην ευφυία του Λύσανδρου.
–––––––––––––––
Βοηθήματα
1) Πλουτάρχου “Βίοι Παράλληλοι” Αγησίλαος
Πομπηϊος Εκδ. Ζήτρος –Βήμα
2) Κορνηλίου Νέπωτος De Viris Illustribus
3) Lhomond De Viris Illustribus Ed. Libr. H achette
1908
4) Ξενοφώντος “Ελληνικά” Εκδ Πάπυρος
5) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

ΕΒΔΟΜΗ
Η χώρα μας, μετά την κατάληψη της εξουσίας
την 4-10-2009, από το ψευδεπίγραφο σοσιαλιστικό και εν πολλοίς σοσια-ληστρικό κίνημα, κατέληξε από την μια μέρα στην άλλη, ανυπεράσπιστο πεδίο βολής των ιθαγενών και αλλοδαπών κερδοσκόπων, που ανελέητοι και χωρίς ενδοιασμό κοιτούν ακόμη, και αυτή την έσχατη
στιγμή, για την Ελλάδα, να αποκομίσουν εις βάρος της κι άλλα κέρδη. Εχουν μάθει πιά τον τρόπο! Τους τον έχει ήδη δείξει ο πρώτος τή τάξει
υπουργός και οι συνεργάτες του! Κάνουν αφειδώς δηλώσεις, με τις οποίες προτείνουν τάχα
την καλύτερη λύση για την οικονομία μας, εκφράζοντας παράλληλα την δήθεν συμπαράστασή τους προς τους Ελληνες! Ετσι την περασμένη, μόλις εβδομάδα, ο Γερμανός οικονομολόγος Γιοακίμ Σταρμπάτι, ο οποίος είναι επικεφαλής της κίνησης για την ακύρωση του πακέτου
βοηθείας, (που εξήγγειλε η Γερμανία για την
στήριξη των οικονομικών μας), προσφεύγοντας
στο γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, δήλωσε πως «ναι μεν συμπαθώ τους Ελληνες, αλλά
όμως η Ελλάδα πρέπει να δηλώσει παύση πληρωμών και να φύγει από το Ευρώ, για να σωθεί,
να επανέλθει στην δραχμή και να προβεί στην
άμεση υποτίμηση του εθνικού της νομίσματος».
Ετσι προκάλεσε τον πανικό και την απελπισία
των μικροκαταθετών (διότι τα μεγάλα κεφάλαια
έχουν φύγει, εδώ και καιρό, από εδώ) και των
οφειλετών σε ευρώ, δεδομένου ότι το ενδεχόμενο αυτό, θα επέφερε κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος, που είναι υπερχρεωμένο
σε ευρώ, χωρίς όμως να επιφέρει και την αντίστοιχη απαλλαγή και άφεση των οφειλετών των
τραπεζών από τα χρέη τους, σε ευρώ! Αλλά
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Ανάγκα και οι θεοί πείθονται!
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική αναλύτρια
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

όλες αυτές οι δηλώσεις, από Γερμανούς και γενικότερα Ευρωπαίους, όχι μόνον κάνουν κακό
στην χώρα μας, αλλά κυρίως καταδεικνύουν
την “premura” τους να απαλλαγούν, όσον το δυνατόν ταχύτερα από εμάς, ως χώρα που μόνον
προβλήματα οικονομικά μπορεί να τους δημιουργήσει! Θέλουν απλά να μας «βγάλουν από
τον σβέρκο τους», για να μην μας πληρώνουν
αδιαφορώντας εάν η οικειοθελής μας αποχώρηση από την Ένωση, χωρίς να έχουμε βιομηχανική ανάπτυξη και κατ’ ακολουθίαν εξαγωγές, θα ισοδυναμούσε με την τελεία καταστροφή μας! Διότι υπάρχει εγγενής έλλειψη της παραγωγικότητας που αποδυναμώνει το κυριότερο επιχείρημα μιας τέτοιας ενέργειας, που είναι
φυσικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών προιόντων, αν υπήρχαν! Επί πλέον
μια τέτοια κίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα την
στέρηση πολλών καταναλωτικών αγαθών και ειδών διατροφής, αφού το 70% αυτών είναι εισαγόμενα και για να εισαχθούν απαιτείται συνάλλαγμα, (που θα πρέπει να είναι διαθέσιμο), με
παράπλευρη συνέπεια τον εγχώριο και εισαγόμενο πληθωρισμό. Και φυσικά θα υπήρχε και μεγάλη αντικειμενική αδυναμία επαναδανεισμού

μας από το εξωτερικό!
Ομως, έτσι που έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση υπάρχει και μια δεύτερη λύση, όχι κι
αυτή βελούδινη, μα οπωσδήποτε λιγότερο επαχθής, που κατά την άποψή μου αποτελεί μονόδρομο για τους κυβερνώντες! Την είχα ήδη επισημάνει στο με ημερομηνία 6-3-2010 φύλλο της
«Εβδόμης», στο άρθρο μου το σχετικό με την
πιθανολογούμενη τότε πτώχευση της Ελλάδος.
Και βέβαια αναφέρομαι στην υποχρέωση της
κυβέρνησης των δόλιων δηλώσεων και ενεργειών, να απαιτήσει την άμεση επαναδιαπραγμάτευση του εξωτερικού μας χρέους! Το ΑΕΠ
μας, κυμαίνεται στα 240 περ. δισεκατομμύρια
ευρώ ετησίως και είμαστε αναγκασμένοι να καταβάλλουμε κάθε χρόνο, για τόκους 20 δις, ευρώ περίπου συν τα δεκάδες δις ευρώ που απαιτούνται ετησίως για τοκοχρεολύσια. Τα ποσά
είναι αστρονομικά και δεν είναι δυνατόν να τα
καταβάλλουμε αφ’ εαυτού ή με συνεχή και υπέρογκο δανεισμό, που μόνο αύξηση του ήδη
υπάρχοντος χρέους μπορεί να συνεπαχθεί. Η
οικονομία είναι πιά σε τραγική κατάσταση και
πολλοί ξένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η επαναδιαπραγμάτευση πρέπει να είναι πλέον θέμα

χρόνου, με ορόσημο το φθινόπωρο του 2010. Η
λύση δε, αυτή πρέπει και μπορεί να υλοποιηθεί
είτε με την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δόσεων, μονομερώς, εκ μέρους της
Ελλάδος ή διμερώς, όταν υπάρξει η προς τούτο
συμφωνία των αντισυμβαλλομένων μερών,
όπως έκανε το Ντουμπάι, είτε με haircut, δηλ.
με απομείωση κατά 50-70% του χρέους, που
σημαίνει χρωστάμε 100 αλλά επιστρέφουμε
στους δανειστές μας τα 50 ή 70. Μπορεί επίσης
να γίνει με μείωση των επιτοκίων. Πάντα όμως
παραμένοντας εντός της Ε.Ε και διεκδικώντας
γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα....
Επιλέγοντας τη λύση αυτή επιλέγουμε να συγκρουσθούμε με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεδομένου ότι οι ξένοι, συνολικά, κατέχουν
ελληνικά ομόλογα αξίας 250 δις. ευρώ ενώ οι
ελληνικές τράπεζες κατέχουν ομόλογα 48 δις.
Είμαστε όμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
το χρέος είναι δυσβάσταχτο και η Ελλάδα δεν
αντέχει! Φθάνουν πιά τα συνεταιριστικά παιγχνίδια με τους απανταχού κερδοσκόπους! Τα
οικονομήσατε όλοι χονδρά! Τώρα μπορείτε επιτέλους να υποκριθείτε ότι έχετε και λίγο πατριωτικό φιλότιμο. Βλέπετε τη χώρα σας να ψυχορραγεί, τη στιγμή που μπορεί αν θέλει, κάνοντας στάση πληρωμών να κλυδωνίσει την πανευρωπαϊκή οικονομία. Χρησιμοποιείστε αυτόν
τον ισχυρισμό, ως κορυφαίο σας διαπραγματευτικό επιχείρημα. Κι αν δεν το μπορείτε μόνοι, είμαστε κι εμείς εδώ. ΚΑΝΤΕ ΔΗΜΟΨΗΨΙΣΜΑ!
Οπως στην Ισλανδία! Εχετε το έσχατο «τσαγανό»; Αποδείξτε το εδώ και τώρα! Γιατί «Ανάγκα
και Θεοί πείθονται»!

Μη τους κάνεις τη χάρη
Πιστεύουν ότι τα ‘χουν καταφέρει. Εριξαν ταφόπλακα βαρειά
πάνω στην Ελλάδα, βραχνά στις ελπίδες των Ελλήνων, εφιάλτες στα όνειρά τους. Παρέδωσαν σιδηροδέσμιο τον λαό στους
πιστωτές, τον πλούτο της χώρας στους αγοραστές, την τιμή
και την περηφάνεια μας στα σκύβαλα της οικουμένης να μας
λοιδορούν. «Αφήστε μας να ενισχύσουμε την οικονομία του Γιουνανιστάν», είπε περιχαρής η χανούμ Ερντογάν στους δημοσιογράφους που της έκαναν τεμενάδες για μιά της δήλωση,
ενώ διάλεγε γόβες στην Ερμού. Μάθανε ότι ξεφτιλιζόμαστε
και πλακώσαν κι οι Τούρκοι.
Το πιο βαρύτιμο απ’ όλα τα κυνηγετικά τρόπαια που θέλουν να
κρεμάσουν στο σαλόνι τους –και στο σαλόνι των αφεντικών
τους- έχει την μορφή ενός Ελληνα νέου με το φευγιό στα μάτια τα θλιμμένα. Αν θέλεις να υποτάξεις ολοκληρωτικά έναν
λαό για να σφετεριστείς ανενόχλητος τη γη του, δεν έχεις παρά να κλέψεις την ελπίδα από τους νέους του. Αν την σκοτώσεις, ακόμα καλύτερα. Έτσι που να μαυρίσει τόσο η πατρίδα
στην ψυχή τους και να την εγκαταλείψουν, αναζητώντας στην
ξενιτειά μιά καλύτερη μοίρα από τα 500 ευρώ τον μήνα. Λαός
γερασμένος, φοβισμένος κι απογοητευμένος, λαός χωρίς τα
νιάτα του, γη χωρίς βλαστάρια, εύκολο λάφυρο, αναίμακτο.
Φέρνεις και καμπόσα εκατομμύρια αλλοεθνείς κι αλλόπιστους
–νέοι οι πιο πολλοί- τους «ελληνοποιείς» κι έχεις την Ελλάδα
που οραματίσθηκε ο Κίσσινγκερ και οι άλλοι τσέλιγκες της Νέας Τάξης. «Η αλλάζουμε, ή βουλιάζουμε», είπε ο ποιητής. Και
αλλάζουμε –δηλαδή μεταλλασσόμαστε- και βουλιάζουμε,
Τζορτζ-Τζέφρυ.
«Να φύγω από δω κι όπου διάβολο θέλει να ‘ναι»! Οπου συναντώ νέους Ελληνες, δεν ακούω άλλη κουβέντα. Και πως να
τους πεις «όχι, μη φύγεις, μη τους κάνεις τη χάρη, αυτό ακριβώς θέλουν από σένα». Με τι μούτρα να τους το πω; εγώ, της
ρημάδας τούτης της γενιάς, της Μεταπολίτευσης, της γενιάς
που κατέστρεψε την Ελλάδα. Τι παραδείγματα τους δώσαμε;
Ποιά πατρίδα τους ετοιμάσαμε και τους παραδίδουμε; Με τι περίσσιο θράσος να τους πούμε τώρα «αγωνισθείτε εσείς για
μας, επειδή εμείς τα κάναμε γενικώς σκατά». Σε ποιάν Ελλάδα
να τους ορμηνέψουμε να προστρέξουν για ν’ αντλήσουν δυνάμεις; Σ’ αυτήν που κι εμείς κι οι δάσκαλοί τους φροντίσαμε να
μη μάθουν; Η στην άλλη, του εύκολου βολέματος, της αρπα-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
χτής, των τενεκεδένιων θεών, του ωχαδερφισμού και της αγελαίας κατανάλωσης, των «πόκεμον» και του Χάρι Πότερ και
του «μη σηκώνεσαι για να κάτσει ο γέρος, έχουμε βγάλει εισιτήριο».
Σε σένα παιδί μου δυό λόγια μ’ όλη την αγωνία της ψυχής μου
και των προγονικών ψυχών που μάτωσαν για τούτη την πατρίδα. Σε σένα που ντρέπομαι να σε κοιτάξω στα μάτια κι ας πάσχισα χρόνια κι εγώ μαζί μ’ άλλους πολλούς για να δείξουμε
το κακό που ετοίμαζαν για την Ελλάδα μας οι έμποροι των
εθνών κι οι ντόπιοι υπηρέτες τους. Αυτή η πατρίδα δεν είναι ο
βραχνάς που σε ψυχοπλακώνει. Δεν είναι ο δραγάτης των
ονείρων σου, ούτε η βρισιά στα νιάτα σου. Την έντυσαν επίτηδες με κουρέλια, της πέταξαν στάχτες και βρωμιές για να την
σιχαθείς, να σηκωθείς να φύγεις και να στην πάρουν. Μην τους
αφήσεις. Δεν φταις εσύ που δεν γνώρισες την Ελλάδα, εμείς
φταίμε, η παρένθετη γενιά της παρακμής, ο σπασμένος κρίκος
της πανάρχαιας αλυσσίδας, η ριγμένη στα σκουπίδια σκυτάλη,
που δεν καταφέραμε να κρατήσουμε και να σου την παραδώσουμε.
Αυτή η πατρίδα δεν είναι μόνο ένδοξο χθες. Δεν είναι μόνο
ιστορία και πολιτισμός και φως της ανθρωπότητας. Ετούτη η
γή, η μυριοποτισμένη με το αίμα των προγόνων σου, κρύβει απίστευτους κι ανεκμετάλλευτους θησαυρούς, που μπορούν να
θρέψουν πλουσιοπάροχα και την δική σου γενιά κι εκείνες που
θ’ ακολουθήσουν. Γι αυτό οι ξένοι άρπαγες κι οι ντόπιοι λακέδες τους θέλουν να σε διώξουν από την Ελλάδα. Για να σου
κλέψουν ανεμπόδιστοι όσα σου ανήκουν. Τ’ άδεια κι αδύναμα
χέρια μας δεν έχουν τίποτε να σου δώσουν. Κρατούσαμε κινητά και τηλε-κοντρόλ όταν έπρεπε να κρατάμε ρομφαίες. Πιαστήκαμε κορόϊδα, με απίστευτη ευκολία και τώρα δεν τολμάμε
να τ’ ομολογήσουμε στους εαυτούς μας, επειδή τόσα χρόνια
αυτολιβανιζόμασταν για ξύπνιοι και μάγκες. Δάγκες είμαστε και
την δαγκώσαμε γερά τη γυαλιστερή φόλα που μας πέταξαν.
Βρέθηκες ξαφνικά γυμνός παιδί μου, στον πόλεμο. Με τους ίδιους τους γονείς σου να ‘χουν ανοίξει τις κερκόπορτες στους
εχθρούς. Να ‘χουν κατ’ επανάληψη εκλέξει κυβερνήτες της πατρίδας, τους ίδιους και τους ίδιους φαύλους και άχρηστους και

υπηρέτες ξένων συμφερόντων.
Διακόσιες γενιές Ελλήνων, πολέμησαν, μάτωσαν και θυσιάστηκαν για ν’ αφήσουν στα παιδιά τους μιάν Ελλάδα αντάξια του
μεγαλείου και των αγώνων της. Επρεπε τα νιάτα σου να χαίρονται τώρα τους καρπούς των θυσιών των παππούδων σου
που πολέμησαν το ’40-44 και δεν χάρηκαν τα δικά τους νιάτα.
Ομως, ανάμεσα σ’ εκείνους και σε σένα, παρεμβληθήκαμε
εμείς που ξεκινήσαμε ως «γενιά του Πολυτεχνείου» και καταντήσαμε γενιά του κλώτσου και του μπάτσου. Δεν είν’ εύκολο
να σου ζητήσω να μας συγχωρέσεις, όταν –όσο βλάσφημο κι
αν ακούγεται- είναι πιθανό να μας έχει σιχαθεί κι ο Θεός. Αντί
σήμερα ν’ ανοίγεις τα φτερά σου για να πετάξεις σε μιά λεύτερη και ολάνθιστη πατρίδα, σου παραδίδουμε μιάν Ελλάδα
υπό κατοχή, ίσως χειρότερη κι από αυτή που ζήσανε οι γονείς
μας, γιατί τότε εκείνοι αντιστάθηκαν, πολέμησαν, κρέμονται
δέκα νούμερα μεγαλύτερα τα ρούχα τους πάνω μας κι αν τολμούσαμε να σιγοψιθυρίσουμε τα τραγούδια τους θα μας έκραζαν κι οι κότες. Με τι να φοβερίσουμε τους αγοραστές μας και
τα ντόπια τσιράκια τους; «Θεριεύει ο γίγαντας τώρα λαός και
σπάει τα ταμεία η ...Τζούλια»;
Δεν έχω δικαίωμα να σου ζητήσω να πολεμήσεις για να διώξεις τον δικό μας εφιάλτη, ν’ αργοπεθαίνουμε σε μιάν Ελλάδα
δίχως τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σε ικετεύω ν’ αγωνιστείς
γι’ αυτά που δικαιωματικά σου ανήκουν και δεν σταθήκαμε άξιοι να στα παραδώσουμε. Οτι και να σου πούμε εμείς, κράτα μικρό καλάθι για τα λόγια μας. Δεν μπορέσαμε να συμβουλεύσουμε σωστά τους εαυτούς μας και θα ‘πρεπε να ντρεπόμαστε
να κοιτάξουμε στα μάτια, όχι μόνο εσένα, αλλά και τον γονιό
μας που πολέμησε στο Επος του ’40 και στην Εθνική Αντίσταση. Τι να του πούμε; «Μη φοβάσαι πατέρα, μάνα, η σύνταξή
σου δεν κινδυνεύει αν είναι κάτω από ...400 ευρώ».
Οι δικοί μας οι γονείς, αν ζουν ακόμα, είναι άξιοι για να σου μιλήσουν. Και οι άλλοι οι πιο παλιοί που θ’ ανακαλύψεις στα βιβλία που δεν σου δώσαμε να διαβάσεις. Ψάξε παιδί μου να
βρεις την Ελλάδα. Αν σου μιλήσει, θα νοιώσεις ότι αξίζει να πολεμήσεις γι’ αυτή την πατρίδα, την δική σου. Τα όπλα θα τα
φτιάξεις εσύ. Ανοιξε δρόμους κι εμείς οι γονείς σου, στρατιώτες πίσω σου. Πράξε ότι σε φωτίσει ο Θεός κι οι ψυχές των
προγόνων σου. Κι αν μπορείς, συγχώρα μας.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Λεπτή κόκκινη γραμμή τα νέα οικονομικά - εργασιακά μέτρα. Σε πάγο βάζουν τους νέους αλλά και όλη την αγορά.
― ΚΑΤΏΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΑ 630 ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΆ, 520 καθαρά (80% του βασικού μισθού)
― κατάργηση του υποχρεωτικού χαρα-

Το facebook των νεκρών

κτήρα των αυξήσεων,
― σε έξι δόσεις η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης,
― νέο όριο απολύσεων - στο 4%
― μείωση υπερωριακής απασχόλησης,
― κατάργηση διαίτησίας για εργατικές διαφορές,
― πάγωμα μισθών για τρία χρόνια.
Με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και της Κομισιόν συναντήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός Λοβέρδος προκειμένου
να συζητήσει το συνταξιοδοτικό αλλά και τα νέα εργασιακά μέτρα. Το αποτέλεσμα της
συζήτησης αυτής έφερε θύελλα αντιδράσεων σε όλους τους εργασιακούς τομείς αφού
τα μέτρα που προτάθηκαν είναι 100% αρνητικά για τον λαό.
Όσον αφορά στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ο Λοβέρδος είπε ότι μέχρι το 2020
δεν αλλάζει το 65. Απο το 2020 θα προστεθούν 4 μήνες, έφοσον το προσδόκιμο ζωής
του Ελληνα αυξηθεί κατά 3 χρόνια. (μήπως τελικά δεν μας συμφέρει να ζούμε περισσότερο;)
Ενώ σχετικά με τις απολύσεις, επιβεβαίωσε ότι το όριο του 2% θα ανέλθει στο 4% για
επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω απο 20 άτομα. Για τις αποζημιώσεις όσων απολύονται,
διευκρινισε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες να τις καταβάλουν σε 6 μηνιαίες δόσεις.
Μπορείτε να σκεφτείτε την αντίδραση του κόσμου ένα χρόνο πριν, εάν η κυβέρνηση
τολμούσε να ξεστομίσει τέτοια μέτρα;
Το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης τους ήρθε κουτί για να γυρίσουμε σε επαγγελματικό μεσαίωνα. Όχι, δεν αμφισβητώ ότι περνάμε οικονομική κρίση, αλλά μην μου πείτε
ότι υπάρχει άνθρωπος που ειλικρινά πιστεύει ότι με τέτοιου είδους μέτρα θα βγούμε απ’
αυτήν. Μάλλον πιο βαθιά θα χωθούμε. Είναι απλή λογική εξίσωση·
― Νέα αύξηση ΦΠΑ(σε 23%) = αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές
― μείωση μισθών + αύξηση απολύσεων = αύξηση της ανεργίας = μείωση της αγοραστικής κίνησης
Το συμπέρασμα, το αφήνω για σας.

Ντουζιέρα χτισμένη πάνω σε πτώμα!
Ταινία τρόμου, θυμίζει
το έγκλημα που αποκαλύφθηκε στο Διακοφτό
Αχαΐας, για την υπόθεση 43χρονου που είχε
εξαφανιστεί.
Η αστυνομία μετά από
έρευνες που έκανε,
εντόπισε το αυτοκίνητο
του «χαμένου» έξω από
ένα σπίτι στο Διακοφτό
ενώ ένας γείτονας τους
κίνησε τις υποψίες, όταν
τους ενημέρωσε ότι στο
σπίτι είχαν γίνει πρόσφατα οικοδομικές ερ-

γασίες.
Οι αστυνομικοί κατέβηκαν στο υπόγειο κι εκεί
αντίκρισαν την σοκαριστική αλήθεια.
Οι θύτες είχαν θάψει
εκεί το πτώμα ενός
άντρα και το έχτισαν με
τσιμέντο προκειμένου
να μην ανακαλυφθεί.
Δεν σταμάτησαν εκεί
όμως. Για να κάνουν
ακόμα πιο «τέλειο» το
έγκλημά τους και να μην
φαίνεται φρεσκοχτισμένο το σημείο, το έντυ-

σαν με πλακάκια και
έφτιαξαν
ντουζιέρα
ακριβώς πάνω στο πτώμα!
Σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή, το πτώμα βρίσκεται θαμένο εκεί γύρω στον ένα χρόνο.
Αυτό που μένει τώρα, είναι να εξακριβωθεί από
το DNA του θύματος, αν
όντως πρόκειται για τον
43χρονο που αγνοείται
και βέβαια να αποκαλυφθούν οι δράστες.

Γκράν γκινιόλ είναι η παρακάτω είδηση...Μια νέα ιστοσελίδα “κοινωνικής
δικτύωσης”, (αν μπορούμε να την
ονομάσουμε έτσι) στα πρότυπα του
Facebook, δημιούργησε μια κρατική
υπηρεσία στο Χονγκ Κονγκ, η οποία
πηγαίνει το Διαδίκτυο ένα βήμα πιο
κοντά στο …θάνατο.
Το memorial.gov.hk είναι μία ιστοσελίδα που φιλοξενεί τα προφίλ των
νεκρών, που δημιουργούν οι φίλοι
και οι συγγενείς τους.

μπορούν να «ανεβάζουν» φωτογραφίες και βίντεο των νεκρών και να
ανανεώνουν το προφίλ τους.
Επίσης, οι «ιδιοκτήτες» των προφίλ
μπορούν να επιλέξουν αν θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις για τα… γενέθλια
του μακαρίτη, αλλά και για την «επέτειο θανάτου του». Υπάρχει, ακόμη,
η δυνατότητα αυτόματης αποστολής
προσκλήσεων στους χρήστες, προκειμένου να αφήσουν «μηνύματα
μνήμης» στον «Τοίχο» του μακαρίτη.

Αφήστε ένα μήνυμα μνήμης για τον/την αγαπημένο/η σας

Στην πόλη του Χονγκ Κονγκ λοιπόν,
είναι οι πρώτοι συγγενείς και οι φίλοι
των θανόντων, που μπορούν πλέον
να χρησιμοποιούν έναν νέο τρόπο
απότισης φόρου τιμής στους νεκρούς τους.
Την ιστοσελίδα δημιούργησε η κυβερνητική Υπηρεσία Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Υγιεινής του Χονγκ
Κονγκ, που έχει υπό την εποπτεία
της τα δημόσια νεκροταφεία και τα
αποτεφρωτήρια της πόλης και η δομή της δεν διαφέρει πολύ από αυτή
του Facebook.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που θα έχει η σελίδα του νεκρού και να διαλέξουν, επίσης, τη…
μουσική υπόκρουση του προφίλ. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού,

(Τι άλλο θα δούμε;)
Η χρήση της ιστοσελίδας ναι μεν είναι δωρεάν, αλλά «αφορά» μόνο ανθρώπους που έχουν ταφεί ή αποτεφρωθεί σε κρατικά νεκροταφεία.
Φυσικά, ο αντίλογος είναι έντονος,
δεν αποδέχονται όλοι αυτόν τον καινούργιο τρόπο μνήμης και τιμής των
νεκρών. Που βέβαια ανάλογα με τον
τρόπο χρήσης μπορεί να γίνει και μέθοδος διαπόμπευσης των νεκρών κι
εκεί δεν μπορεί να αμυνθεί το θύμα.
Θα τρίζουν τα κόκκαλα των νεκρών.
Ορισμένοι επικριτές της υπηρεσίας
υποστηρίζουν ότι το σάιτ «δεν αποτελεί έντιμο τρόπο σεβασμού προς
τους νεκρούς», ενώ άλλοι θεωρούν
ότι «μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι».
Εγώ νομίζω ότι μόδα είναι και θα περάσει...
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Από το Συνδυασμό ΔΑΔΑ με όραμα του Αγγελου Αποστολάτου - αρχηγού της
μείζονος αντιπολίτευσης στη Βούλα και υποψηφίου Δημάρχου του τρι-Δημου
“Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη” - λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση, ασχολίαστη, όπως επιβάλλει η δεοντολογία.
Ευκαιρίας δοθείσης, η μόνη παρατήρηση που μπορύμε να κάνουμε είναι ότι η

οποιαδήποτε θετική ενέργεια, έστω και ως προσπάθεια προβολής προεκλογικής, όταν γίνεται σε θέματα βασικών διεκδικήσεων του Δήμου πρέπει να γίνεται συλλογικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να ενδυναμώνεται
με το κύρος του υπέρτερου συλλογικού οργάνου. Πράγμα που και έχει ζητήσει επανειλλημένα στο Δ.Σ. ο Αποστολάτος και άλλοι.

Θέατρο Υποκρισίας
Σε συνέχεια των αδιάλειπτων «παρουσιάσεων» ορισμένων, με στόχο την υπονόμευση της αλήθειας αλλά και την
κοροϊδία των πολιτών μας, ο συνδυασμός Δ.Α.Δ.Α με
όραμα αδυνατεί να παρακολουθεί την τραγωδία που εξελίσσεται στα μάτια των πολιτών της Βούλας.
Αδυνατούμε δηλαδή να επιτρέψουμε με τη σιωπή μας την
προσπάθεια ορισμένων να προσβάλλουν την αντίληψη και
το επίπεδο όλων εμάς που είμαστε οι πολίτες αυτής της
πόλης. Όλοι εμείς οι κάτοικοι αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε το θέατρο της υποκρισίας ή καλύτερα μια θεατρική παράσταση με κακούς πρωταγωνιστές.
Είναι αδύνατο, οι συνεχιστές της εγκατάλειψης κάθε θετικής προσπάθειας να μιλούν για «Νέα Πορεία & Ποιότητας ζωής» που θα φτιάξουν, όταν μετά από δώδεκα χρόνια στη Διοίκηση του Δήμου, παραδίδουν μια παλιά και
απρόσιτη πόλη. Ποιόν προσπαθούν να παραπλανήσουν.
Παρατηρούμε με λύπη, όλους εκείνους που ευθύνονται
για την οπισθοδρόμηση, για τα κενά και τις ελλείψεις σε
κάθε δομή της πόλης μας, να αναζητούν απεγνωσμένα
υποστηρικτές και να εμφανίζονται ταυτόχρονα ως υπερασπιστές του νέου, με υποσχέσεις αλλαγής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Υποσχέσεις ξανά;
Δώδεκα χρόνια δεν ήταν αρκετά να δημιουργήσουν ή
τουλάχιστον να διατηρήσουν ό,τι παρέλαβαν;
Η πόλη δεν φημίζεται πια για την καθαριότητά της, δεν
φημίζεται για το πράσινο και το φυσικό περιβάλλον της,
έμεινε χωρίς δημοτική συγκοινωνία, χωρίς επαρκείς
αθλητικούς χώρους, χωρίς δημοτική βιβλιοθήκη και κινηματογράφο, με ανύπαρκτη στήριξη στον πολίτη και χωρίς
αξιοποίηση των συλλόγων, των φορέων και κάθε εθελοντικής παρουσίας.
Μήπως καλύπτονται τελικά με «δείγματα καλών προθέ-

σεων» όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται και με περηφάνια ανακοινώνουν;
Κανένας πολίτης του κόσμου, ούτε και κανένας από εμάς
δεν αρκείται σε μεμονωμένα δείγματα προθέσεων. Διότι,
η πράξη και το έργο πρέπει να έχει συνέχεια και διάρκεια
καθώς και να αποδεικνύεται αδιαλείπτως. Σε αντίθετη περίπτωση εξυπηρετεί συμφέροντα, αποτελεί επικοινωνιακό
στιγμιότυπο και δημιουργεί πλαστές, ευφάνταστες εικόνες χωρίς ουσία και χωρίς αποτέλεσμα, σημείο που ο καθένας μας διαπιστώνει.
Γιατί, τελικά, οι «νέοι-παλιοί» διασώστες της πόλης θυμούνται τη «νέα πορεία», λίγους μήνες πριν την εκλογική
διαδικασία;
Όλοι έχουμε τις εξής ερωτήσεις:
• Γιατί δεν προσφέρατε τη «νέα ώθηση» δώδεκα ολόκληρα χρόνια; Ο πολίτης επιθυμεί έργο και το έργο είναι
αναμφισβήτητο και αποδεδειγμένο κατά τη δεκαετία της
θητείας μου, ως Δημάρχου της πόλης μας.
• Γιατί δεν αντιμετωπίσατε αποτελεσματικά κάθε πρόβλημα της πόλης μας; Επιλεκτικά και μεμονωμένα αντιλαμβάνεστε τα ζημιογόνα και αρνητικά σχέδια ορισμένων
συμφερόντων, αλλά και τα προβλήματα της πόλης μας;
• Τελικά, για εσάς που αφήνετε την πόλη μας με πάμπολλα προβλήματα, σε όλα τα επίπεδα, είναι εύκολο για τη
συνείδησή σας να αναζητάτε και να επιζητάτε ξανά την
εμπιστοσύνη των πολιτών;
• Πώς είναι δυνατό να παρουσιάζεστε ως σωτήρες όλοι
εσείς που συμμετείχατε σε μια Δημοτική αρχή, η οποία θα
μείνει στην ιστορία της πόλης μας με κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη παρουσίας σε όλα τα επίπεδα, την έλλειψη έργων και υποδομών, την αναποτελεσματικότητα και
την αδιαφορία για τον πολίτη;
Τι θέλετε να μας πείτε, ότι έφταιγε ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ;
• Ξαφνικά θυμάστε ότι δεν αποτελείτε συνέχεια της υπάρχουσας Δημοτικής Ηγεσίας, ενώ παράλληλα την υπηρετούσατε και είσαστε υπεύθυνοι για την αρνητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πόλη; Δυστυχώς για
εσάς, η αλλαγή ονομάτων των συνδυασμών δεν σημαίνει
απαραίτητα αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης. Επιτέλους, είναι ανάγκη να κατανοήσετε ότι οι πολίτες της

Βούλας μας, ο Άνθρωπος είναι η καρδιά της πόλης και όχι
σημεία εμπαιγμού και κοροϊδίας. Δώδεκα χρόνια διοικούσατε· τώρα θυμηθήκατε ότι δεν αποτελείτε συνέχεια; Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά, εσείς δώσατε πέντε οικοδομικές άδειες στη Β’ πλαζ. Εσείς πίσω
από τις πλάτες του Δημάρχου σαμποτάρατε, για προσωπικό όφελος, το ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
• Οι πολίτες της Βούλας μας, έχουν ήδη κατανοήσει ότι οι
προγραμματικές δηλώσεις σας για το χώρο του κάμπινγκ,
τα 124 στρέμματα στο Πανόραμα, το Γ’ Γυμνάσιο-Λύκειο,
το Γηροκομείο, το κολυμβητήριο, τον κινηματογράφο, την
Ασφάλεια της πόλης και τη Δημοτική Συγκοινωνία, αποτελούν στυγνή επανάληψη χωρίς ενδιαφέρον καθώς τα
προαναφερόμενα ουσιαστικά θέματα για την πόλη, δυστυχώς, τα αναγάγατε στην κλίμακα των χρόνιων προβλημάτων αλλά και των προεκλογικών δεσμεύσεων επί
τρεις τετραετίες!
• Όσο αφορά τη διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης μας
ως Κηπούπολη, ο καθένας παρατηρεί σήμερα την έλλειψη
πρασίνου, την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
και την έλλειψη καθαριότητας όπως και κάθε περιβαλλοντικού προγράμματος σε όλα τα σημεία της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε και θα ενισχύσετε τον όρο
«κηπούπολη»;
Ο κάθε πολίτης- όλοι εμείς ξέρουμε καλά ότι οι αγώνες
για τη Β’ Πλαζ και του Camping είναι κεκτημένα όλων των
πολιτών αλλά και καθήκον του συνόλου των υπηρετούντων στο παρόν Δημοτικό συμβούλιο, όπως και οι αγώνες
για την παραμονή του Γ. Ν. Ασκληπιείου ως δημόσιο νοσοκομείο. Είναι ανεπίτρεπτο και δεν τιμά κάποιους που
επιθυμούν να υπηρετήσουν-ξανά-το κοινό καλό, να καπηλεύονται ή να οικειοποιούνται δεδομένα για μικροπαραταξιακά και προεκλογικά οφέλη (όπως έκανε πρόσφατα ο
συνδυασμός «Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής», του κ.
Κάσδαγλη.
Οι πολίτες και η Βούλα μας δεν αντέχουμε άλλο την οπισθοδρόμηση, την έλλειψη κάθε δυνατής προόδου, την
αδιαφορία, τις στείρες υποσχέσεις, την αντιφατικότητα
λόγων και πράξεων.
Επιθυμούμε μια πόλη φωτεινή από έργα, από κοινωνική
πρόνοια, από ενδιαφέρον προς τον πολίτη. Μια πόλη με
έργα ζωής και ενέργειες, οι οποίες αναβαθμίζουν ουσιαστικά την πορεία όλων όσων διαμένουν σε αυτή.
Αγγελος Αποστολάτος

Πρωτοποριακό εργαλείο για τους ΟΤΑ
Ημερίδα επιμόρφωσης υποψηφίων
Όπως πλέον γνωρίζουμε λίγο – πολύ όλοι μας, ιδιαίτερα όμως εκείνοι που θα θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τις δημοτικές εκλογές, ο «Καλλικράτης» έχει απαιτήσεις.
Όχι μόνο γιατί ενώνονται οι Δήμοι και μεγαλώνουν, αλλά αποκτούν επιπλέον αρμοδιότητες, που έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε καθήκοντα, γνώση και μεθοδικότητα.
Σε άλλες χώρες είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση εκείνων που θα ασχοληθούν με τα
Δημοτικά πριν αναλάβουν καθήκοντα.
Σήμερα, δίνεται η ευκαιρία, σε υποψήφιους να αποκτήσουν αυτή τη γνώση μέσω
ημερίδων – σεμιναρίων που οργανώνει η εταιρεία Mercuri international που εδρεύει στη Βούλα από τις 6 έως 8 Ιουλίου στο Vouliagmeni Suites.

― Η τέχνη της ομιλίας
― Πώς να συστηνόμαστε σωστά
― Η τέχνη των ερωτήσεων
― Η τέχνη της ακρόασης είναι λίγα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την ημερίδα.
Την πρωτοβουλία για την ενημέρωση της τεχνικής της επικοινωνίας έχει ο έμπειρος δημοσιογράφος και σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας επί σειρά ετών, Βουλιώτης, Γιώργος
Χαρτοκάλλης και ο σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης Δ. Μπατάγιας.
Για δηλώσεις συμμετοχής ή πληροφορίες στα τηλ. 210 8995.043 – www.mercuri.net
– e-mail info@mercuri.gr
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Ξήλωσαν τα κάγκελα και στη Βούλα (κάμπινγκ)
Δεν μπορούμε να πούμε «πέσανε τα κάγκελα».
Μπορούμε να πούμε, άνοιξε μια κερκόπορτα!
Ετσι, την περασμένη Κυριακή 13 Ιουνίου, όπως είχε
προγραμματιστεί με πρωτοβουλία του συνδυασμού
«Νέα Πορεία για ποιότητα Ζωής», ο επικεφαλής του
συνδυασμού Ανδρέας Κάσδαγλης με εκπροσώπους
και των άλλων συνδυασμών, Αγγ. Αποστολάτο και
Γρ. Κωνσταντέλλο, παρόντος και του Δημάρχου Γ.
Μάντεση και πολλών δημοτικών συμβούλων, συλλόγων και συμπολιτών προέβησαν με τη χρήση και
προωθητήρα στο ξήλωμα του μεταλλικού φράγματος του παλαιού, εν αδρανεία πλέον, κάμπινγκ.
Πρόκειται για το γνωστό χώρο στην παραλία της
Βούλας, που βρίσκεται μεταξύ του Α’ αλιπέδου
(πλαζ) που έχει μισθωθεί από την ΕΤΑ στις «Απολλώνιες Ακτές», και του ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠ Βούλας). Ανα-

«Η σημερινή μας πρωτοβουλία αποτελεί την κατακλείδα μιας σειράς ενεργειών που έχουν σαν σκοπό
την επαναλειτουργία του χώρου του CAMPING προς
όφελος του λαού.
Φτάσαμε ως εδώ:
Επειδή ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός δεν συνιστά μόνο ηχηρή άρνηση, αλλά πρωτίστως κραυγαλέα περιφρόνηση των λαϊκών δικαιωμάτων.
Επειδή η αδιαφορία δηλώνει με αλαζονική θρασύτητα την πρόθεση κάποιων να ευτελίσουν τη δημόσια
περιουσία με άδηλους, αλλά προφανείς σκοπούς να
εξυπηρετήσουν ιδιωτικά επιχειρησιακά σχέδια.
Επειδή η παραμονή του χώρου αναξιοποίητου στερεί
τους πολίτες από το φυσικό τους δικαίωμα στην
πρόσβαση στην θάλασσα και στην θερινή διασκέδαση.
Επειδή η σιωπή μας είναι πλέον συνενοχή.
Επειδή θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε
στην ερώτηση των παιδιών μας ‘’ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ;’
Επειδή η εκμετάλλευση του χώρου, περίπου 70
στρεμμάτων, από το Δήμο είναι ο μόνος επωφελής
τρόπος αξιοποίησής του. Με ελεύθερη πλαζ για τους
δημότες, αθλητικές εγκαταστάσεις, θερινό κινηματογράφο και χώρους αναψυχής.

Να γίνει σεβαστό από κάθε πλευρά ότι η παραλία
και η θάλασσα είναι κοινόχρηστα αγαθά και ότι κάθε απαγόρευση πρόσβασης σε αυτά είναι αντίθετη
με τους Νόμους και το Σύνταγμα της χώρας μας.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ελάτε και στη Βούλα να αγωνιστούμε μαζί για ελεύθερες παραλίες.
Όλοι μαζί μπορούμε._»

Ο Α. Κάσδαγλης κατά τη διάρκεια της ομιλία του, πλαισιωμένος
από υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του.

Το συρματόπλεγμα έκλεινε παντελώς την παραλία.

φερόμαστε σ’ ένα από τα ομορφότερα τμήματα αμμώδους ακτής που εκτείνεται μέσα από ένα εγκαταλελειμένο περιβάλλον πρασίνου, μέχρι την παραλιακή λεωφόρο.
Επιπροσθέτως, πλην της συμβολικής κοπής αρχικά
του πλέγματος από τους αρχηγούς των συνδυασμών και την εν συνεχεία κατακρήμνισή του από τον
προωθητήρα, έγινε και ένας αρχικός καθαρισμός του
χώρου με ειδικά μηχανήματα.
Το όλο εγχείρημα έγινε με τη διακριτική παρουσία
αστυνομικού οχήματος. Δεν υπήρξαν – ευτυχώς –
αντιδράσεις κάποιου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα.
Παρέστη ακόμη και ο ανεξάρτητος βουλευτής της
περιφέρειας Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος, οφείλουμε να επισημάνουνε, συμπαρίσταται πάντοτε
στους διεκδικητικούς αγώνες των κατοίκων και των
φορέων της εκλογικής του περιφέρειας.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Κάσδαγλης, που
είχε και την πρωτοβουλία, όπως αναφέρθηκε ήδη, με
κύριο σύνθημα «Θέλουμε ελεύθερες τις ακτές μας.
Η σιωπή είναι πλέον συνενοχή» στη σύντομη ομιλία
του, μεταξύ άλλων, τόνισε:

Επειδή δεν θέλουμε τίποτα για τον εαυτό μας, αλλά
επιδιώκουμε τη βελτίωση της ζωής των παιδιών μας.
Δώστε μας με την παρουσία σας σήμερα εδώ τη δυνατότητα να κάνουμε τα οράματα πράξη.

Κάλιο αργά παρά ποτέ

Τα συρματοπλέγματα κόβονται. Μπροστά ο Α. Κάσδαγλης και
παραμέσα ο Αγγ. Αποστολάτος και ο Γρ. Κωνσταντέλλος επί το
έργον.

Επειδή η παράταξή μας φιλοδοξεί να αποτελέσει το
καίριο ανάχωμα σε σχέδια ιδιωτικοποίησης της παραλίας.
Επειδή η ηρεμία, το υψηλό επίπεδο ζωής των κατοίκων μας και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος είναι
για εμάς πιο σημαντικά από την οποιαδήποτε κερδοφορία και εμπορευματοποίηση.
Επειδή θέλουμε να σας κοιτάζουμε στα μάτια.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Γ. Παναγόπουλος, δήλωσε στον Κ. Βενετσάνο, ότι έχει κάνει πρόταση στη Δημοτική Αρχή, να καταλάβουν τα κτίρια
του κάμπιγκ με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ένα ΚΑΠΗ έτσι ώστε να
αγκαλιαστεί η πρωτοβουλία από όλο τον κόσμο και να υπάρχει και παρατηρητήριο. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος Γ. Παναγαόπουλος αριστερά, ο
Κ. Βενετσάνος και ο πρόεδρος του Πανοράματος Α. Αγγελιδάκης.

Συμπερασματικά, σχολιάζοντας επιγραμματικά και
αντικειμενικά το εγχείρημα καταλήγουμε:
― Το εγχείρημα, ασχέτως της περιόδου που επελέγη να πραγματοποιηθεί – προεκλογική περίοδος - είναι θετικό και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και σαν
τέτοιο, το χαιρετίζουμε.
― Η συμμετοχή του Δημάρχου και των άλλων υποψηφίων καθώς και συμβούλων τους, είναι επίσης θετική και οριοθετεί το πνεύμα συλλογικότητας που
πρέπει να πρυτανεύει στις τοπικές διεκδικήσεις.
Μεμψιμοιρίες δεν χωρούν. Εποικοδομητική κριτική,
ακόμη και ως υπόμνηση είναι επιτρεπτή.
― Η ανάγκη επίδειξης προθέσεων, δράσης και αγωνιστικότητας, για λόγους εκλογικών επιδιώξεων,
οροθετεί το διαρκές πλαίσιο στάσης και δράσης.
Το περιγράφει αλλά και δεσμεύει.
― Από το ίδιο το αποτέλεσμα αποδεικνύεται η λανθασμένη τακτική που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, τα τελευταία 12 χρόνια, για λόγους που δεν αναφέρουμε επί του παρόντος.
Το αποτέλεσμα μετράει κι αυτό λέει: κάλλιο αργά
παρά ποτέ. Στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα.
Δεν θα ‘χαμε χάσει το Α’ και Β’ αλίπεδα κλεισμένα
στα κάγκελα της ιδιωτικής διαπλεκόμενης εκμετάλλευσης αν ενεργούσαμε έτσι απ’ την αρχή.
Οι διεκδικήσεις δεν γίνονται σε «κλειστά γραφεία»,
με «μνημόνια» και δήθεν ανταλλάγματα ή άλλες συναλλαγές και ανταλλαγές, αλλά με διαυγή δράση
αγωνιστική, μεθοδικότητα και συλλογικότητα.
Κώστας Βενετσάνος

ΕΒΔΟΜΗ

Ελεύθερες παραλίες με
σωστές χρήσεις
Με αφορμή εκδηλώσεις
για ελεύθερη πρόσβαση
στις παραλίες, ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης
Καπετανέας επανέλαβε
την πάγια θέση της δηγια
μοτικής Αρχής
ελεύθερες και καθαρές
παραλίες με σωστές
χρήσεις, διευκρινίζοντας
ότι: «Διεκδικούμε το αυτονόητο. Ελεύθερες παραλίες με σωστές χρήσεις αλλά και με σωστές
χρήσεις των χρήσεων!»

έα γιατρός στην περιοχή της Βούλας, η ρευματολόγος Σπυριδούλα Καρόγιαννη, εγκαινίασε το ιατρείο
της στην οδό Βασ. Παύλου 82 (πλατεία Βούλας), την
περασμένη Τετάρτη, πλαισιωμένη από φίλους και συναδέλφους.
Η Σπυριδούλα Καρόγιαννη έχει τελειώσει το Αριστοτέλειο
Παν/μιο Θεσσαλονίκης, έχει θητεύσει κοντά στον καθηγη-

Ν
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Χορευτική συνάντηση στην Παλλήνη
Συνάντηση όλων των χορευτικών τμημάτων, Παραδοσιακών και Μοντέρνων χορών, του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Παλλήνης πραγματοποιήθηκε (30/5), στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.
Κατάμεστος ο αύλειος χώρος του σχολείου, άρτια παρουσίαση και έντονο κέφι από όλα τα παιδιά, τους εφήβους
και ενήλικες των χορευτικών ομάδων, αλλά και τους θεατές που πολλές στιγμές, συνόδευαν τη μουσική με το χειροκρότημα.
Ήταν μια Χορευτική Συνάντηση που κατά κοινή ομολογία
μάγεψε. Οι μύστες των παραδοσιακών χορών Ερη Κοντάρα-Νικητοπούλου και Ηλίας Νικητόπουλος, καθώς και
των Μοντέρνων χορών η Λένα Ντανώλα, έδειξαν ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Καίτη Γκόνου- Πετράκη, η οποία υπογράμμισε την
ωραία δουλειά που γίνεται μέσα στο Πνευματικό Κέντρο
και την άψογη συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς ευχαρίστησε τα μέλη
των χορευτικών τμημάτων για την ενεργό τους συμμετοχή και τους δασκάλους τους για την προσφορά τους και
απένειμε αναμνηστικές πλακέτες και επαίνους στους συμμετέχοντες.
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν διπλώματα σε
εφήβους των μοντέρνων χορών που είχαν δώσει εξετά-

σεις στην Ακαδημία IDTA, εξασφαλίζοντας την επάρκεια
στην Ρούμπα, χορό που είχαν διδαχθεί στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου.
Η εκδήλωση έκλεισε με έναν μεγάλο χορευτικό κύκλο που
τους χωρούσε όλους.

8ο ΜΕΣΟΓΕΙΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΠΗ
Μουσική περιπλάνηση από 230 χορωδούς στην Κεντρική Πλατεία Κερατέας

τή Μουτσόπουλο και έχει ασκήσει καθήκοντα στο Ασκληπιείο Βούλας κοντά στους πολύ καλούς συναδέλφους της
ρευματολόγους.
Στη φωτογραφία η Σπυριδούλα Καρόγιαννη πλαισιώμένη με τους
γιατρούς Γιάννη Μυριοκεφαλιτάκη δεξιά και Α. Αντωνόπουλο
αριστερά.

H κεντρική πλατεία της Κερατέας ξεχείλισε το περασμένο Σάββατο 12/6 από κόσμο και μουσικές φωνές από τις χορωδίες
έξι ΚΑΠΗ πόλεων των Μεσογείων: Λαύριο, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σπάτα, Αρτέμιδα – 2 χορωδίες – και Κερατέα.
«Τα Μεσόγεια είναι μια περιοχή με σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε δεμένοι και αποτελούμε μια μεγάλη οικογένεια. Δεμένοι στα πανηγύρια και στις ανταλλαγές προϊόντων και εργασίας από την εποχή που συνδεόμασταν μεταξύ μας με τις σούστες.
Σήμερα στην εποχή της ταχύτητας, που
μας απομακρύνει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργούνται ευκαιρίες σαν την
αποψινή που μας ενώνουν πάλι και μας
φέρνουν κοντά!», τόνισε μεταξύ άλλων
στο χαιρετισμό της η πρόεδρος του ΚΑΠΗ
Κερατέας, Σοφία Παπαγιάννη.
Ανέφερε επίσης ότι με το νέο κτίριο ΚΑΠΗ που χτίζει ο δωρητής Πρίφτης Κώστας θα έχουν και κτιριακά τη δυνατότητα να δημιουργούν ανάλογες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Η βραδιά έκλεισε με 230 χορωδούς στα
σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου τραγουδώντας όλοι μαζί με συνοδεία του μεγάλο ακορντεονίστα Γιώργο
Μπελώνη “Το μινόρε της Αυγής”.

ΕΒΔΟΜΗ
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Εφαρμόστε το νόμο
ή παραιτηθείτε
Πολύς λόγος έγινε το τελευταίο διάστημα για τα
δύο ξένα φορτηγά πλοία, που παρέμειναν δέσμια
των ναυτεργατών και αριστερών συνδικαλιστών
στο λιμάνι της Κορίνθου. Το δικαστήριο κήρυξε
παράνομη την απαγόρευση απόπλου, που επέβαλαν οι διαδηλωτές, αλλά οι ναυτεργάτες συνέχισαν απτόητοι την κατάληψη. Η κυβέρνηση δεν
έσπευσε να κινητοποιήσει τις δυνάμεις επιβολής
του νόμου: αντί για αυτό, κάλεσε τους απεργούς
σε διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά έγιναν την ώρα
που η διεθνής κοινότητα έχει βάλει την οικονομία
μας στο μικροσκόπιο, περιμένοντας να δει αν
υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση, που θα βγάλει την Ελλάδα από τα οικονομικά αδιέξοδα.

Επαγγελματικές
Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
Γεωργικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και
Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ.)
Από την Διεύθυνση Γεωργίας
της Νομαρχίας ανακοινώνεται
ότι οι Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ.)
του
Οργανισμού
Γεωργικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ.)
«ΔΗΜΗΤΡΑ», που λειτουργεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, θα λειτουργήσουν και
κατά το σχολικό έτος 20102011.
Η φοίτηση είναι διετής και παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση. Οι αιτήσεις για εγγραφή των
μαθητών υποβάλλονται στις
έδρες των ΕΠΑ.Σ. από 1 έως 30
Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου. Οι απόφοιτοι των
ΕΠΑ.Σ. παίρνουν πτυχίο επιπέδου 3 το οποίο τους επιτρέπει να
λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται
στα ΙΕΚ.
Πληροφορίες κα Αλεξανδρή
τηλ 2132005363 και fax
2106031786.
Στο επόμενο αναλυτικά οι σχολές.

Οι αριστεροί συνδικαλιστές ήταν φυσικό να πρωτοστατήσουν στα γεγονότα της Κορίνθου, αφού
έχουν επενδύσει πολιτικά στη χρεοκοπία της Ελλάδας, που θα χρεωθεί στα δύο κόμματα εξουσίας
και θα στρέψει ψηφοφόρους προς τα κόμματα της
αριστεράς. Οι ναυτεργάτες τήρησαν σκληρή στάση καθοδηγούμενοι από το παράδειγμα των λιμενεργατών του Πειραιά, που απήργησαν αμέσως
μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου και πέτυχαν την
ικανοποίηση των αιτημάτων τους από τη σημερινή
κυβέρνηση.
Οι κυβερνώντες προτίμησαν να μη δυσαρεστήσουν τους ναυτεργάτες, βάζοντας το πολιτικό κόστος πάνω από την εφαρμογή του νόμου και των
δικαστικών αποφάσεων, αδιαφορώντας για την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς. Όσο για το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ψηφοφόροι δεν
χρειάζονται ανακοινώσεις, αφού θυμούνται ακριβώς πώς υπέκυψε στους απεργούς αγρότες πέρυσι το καλοκαίρι με την προσφορά Χατζηγάκη των
500 εκατομμυρίων.
Η κρίσιμη κατάσταση της οικονομίας απαιτεί από
την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους μικροκομμα-

τικούς υπολογισμούς και να επικεντρωθεί άμεσα
στις δύο προϋποθέσεις, που μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση: την εφαρμογή του νόμου
ακριβοδίκαια και προς όλους, αλλά και τη λήψη
επιτέλους αναπτυξιακών μέτρων.
Η κοινωνία των πολιτών παρακολουθεί με αγανάκτηση τους κυβερνώντες να παραμελούν την υλοποίηση μέτρων για την ανάπτυξη και να χαρίζονται σε μια ομάδα, που βάζει τα συντεχνιακά αιτήματα πάνω από το συμφέρον της χώρας.
Αν η κυβέρνηση εξακολουθήσει να πορεύεται με
βάση το πολιτικό κόστος και να μη θίγει συμφέροντα ισχυρών κοινωνικών ομάδων, είναι σίγουρο
ότι θα οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία, αφού δεν
θα μπορέσει να εφαρμόσει στην πράξη κανένα μέτρο του προγράμματος σταθεροποίησης, που
απαιτούν οι δανειστές μας για να συνεχίσουν να
εκταμιεύουν τις επόμενες δόσεις του δανείου.
Οι δούλοι του πολιτικού κόστους δεν έχουν θέση
στην ελληνική κυβέρνηση σε περίοδο κρίσης και
είναι καλύτερα να παραιτηθούν για να μη διασυρθούν, όπως οι προκάτοχοί τους.
Ν. Δημητρίου

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκλεισε το Κέντρο τυφλών παιδιών γιατί κόπηκε η χρηματοδότηση!
Ερώτηση - παρέμβαση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
Το θέμα της παύσης λει-

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευ-

τουργίας του κέντρου «Ίρι-

ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

δα» για τυφλά πολυανάπη-

Ν. Χουντής ζητώντας την

ρα παιδιά φέρνει με ερώτη-

χρηματοδότηση

ση – παρέμβασή του στην

ντρου από το Ευρωπαϊκό

του

κέ-

Κοινωνικό Ταμείο.

«Η «Ίριδα», είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα
που παρέχει υπηρεσίες σε

άτομα με προβλήματα όρασης -ολική ή μερική απώλεια- και πρόσθετες αναπηρίες -νοητική υστέρηση,
διάχυτη αναπτυξιακή διατα-

ραχή, σύνδρομα, νευρολογικές διαταραχές και κινητικά προβλήματα, όπως επισημαίνει ο ευρωβουλευτής
και σταμάτησε την λειτουρ-

γία του καθώς διακόπηκε η
ετήσια χρηματοδότηση που
λάμβανε από το ελληνικό
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αφήνοντας στην τύχη τους τα
38 παιδιά που φιλοξενούσε
και άλλα 12 παιδιά προσχολικής ηλικίας, που τους παρείχε κατ’ οίκον εκπαίδευση.»
Ζητάει δε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη
και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον τομέα της κοινωνικής ένταξης» να απαντήσει αν «Το
κέντρο «Ίριδα» είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.»

Διεύρυνση της
φτώχειας και
του κοινωνικού
αποκλεισμού
Παρέμβαση του
ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ
Νίκου Χουντή στην
Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, με αφορμή τη
συζήτηση για τη Σύνοδο
του Συμβουλίου της ΕΕ
στις 17 Ιουνίου.
Στην παρέμβασή του ο ευρωβουλευτής, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Κύριε Μπαρόζο,
κύριε
Πρόεδρε σας άκουσα και
χτες, σας ακούω και σήμερα να φλυαρείτε για την
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Κύριε Λόπεζ, σας άκουσα
να μιλάτε για ιστορικά βήματα. Έχω την εντύπωση
πως έχετε χάσει την αίσθηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πραγματικότητας ή,
ακόμα χειρότερα, αδιαφορείτε συνειδητά γι’ αυτήν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 14/6/2010
Αριθ. Πρωτ.: 10233
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.
2286/95, για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση εφθαρμένων
εξαρτημάτων ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας στο ΕΠΑΛ
Κορωπίου».
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
22.310,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010
και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία του
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο τηλ. 210-6625682 εσωτ.
163.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 17/6/2010
Αριθ. Πρωτ.: 29
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του
Ν.2286/95, για την «Προμήθεια βιβλίων».
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
28.499,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
μέχρι την 29η Ιουνίου 2010 και
ώρα 10:30 με 11:00π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο τηλ. 210-6628402
εσωτ.1, κα Γεωργάκη.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Χρήστου

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Λ. Βραυρώνος 18, Αρτέμιδα Αττικής
Τηλ.& fax: 22940-45110
Πληρ: κα. Καραβασίλη Αγαθή
Άρτεμις 18/06/2009
Αριθ. πρωτ.: 82
Προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
Ανακοινώνεται ότι η Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος πρόκειται
να προμηθευτεί «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ»
με απευθείας ανάθεση. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι
3.240,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με
Φ.Π.Α. 21% 3.985,20€.
Τεσσάρων κλιματιστικών, όπου
τα υλικά θα πρέπει να πληρούν
τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και θα παραδοθούν
εγκατεστημένα στα σημεία που
θα υποδειχθούν σε κατάσταση
πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας. Αναλυτικά:
1. Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου
split επίτοιχο, 12.000 btu/h περίπου, ποσότης δύο (2) τιμή μονάδας 500,00€ σύνολο 1.000,00€.
2. Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου
split επίτοιχο, 24.000 Btu/h περίπου, ποσότης δύο (2) τιμή μονάδας
1.120,00€
σύνολο
2.240,00€.
Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να υποβάλλουν στην υπηρεσία του Δήμου, το αργότερο μέχρι 24/06/2010 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 έως 13:00 μ.μ. (ώρα
λήξης αποδοχής προσφορών από
την επιτροπή) σε σφραγισμένο
φάκελο στο γενικό πρωτόκολλο
της Φιλαρμονικής Αρτέμιδος Λ.
Βραυρώνος 18 ή μέσω FAX στο
22940-045110 προσφορά, η
οποία θα περιλαμβάνει:
Α. Τεχνική περιγραφή του είδους,
το οποίο πρέπει να συμφωνεί με
τις τεχνικές προδιαγραφές της
Φιλαρμονικής Αρτέμιδος.
Β. Οικονομική προσφορά.
Η προμήθεια θα ανατεθεί σε
όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον φυσικά το είδος
είναι εντός των προδιαγραφών
της Φιλαρμονικής. Η προμήθεια,
σε όλα τα στάδιά της διέπεται
από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
και του Ν. 3463/2006.
Η πρόεδρος
Μανίκα Μαρία

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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ
ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σαρωνίδας
Φορέας: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Προϋπ.: 34.883,00€ (με ΦΠΑ 21%)
Πηγή: ΘΗΣΕΑΣ
Χρήση: 2010
Σαρωνίδα, 18-06-2010
Αρ. Πρωτ.: 2130
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Κοινότητα Σαρωνίδας της Νομαρχίας Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα
της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.
609/85 καθώς και τις διατάξεις
του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν.2338/95, το
οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85
και το Ν. 2229/94, ως επίσης και
των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα
Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής
πλατείας Σαρωνίδας».
1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης
των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 34.883,00€ (με ΦΠΑ
21%).
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την
29η του μηνός Ιουνίου, ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των
προσφορών
την
10:00π.μ., στα γραφεία της ΤΥΔΚ
της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 65 Γέρακας Τ.Κ.
15344. Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.
3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι
και την 24-06-2010 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
577,00€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να
απευθύνεται προς την Κοινότητα
Σαρωνίδας και να βεβαιώνεται με

Συνέχεια στη διπλανή στήλη
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Συνέχεια από τη διπλανή στήλη
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω
εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν
προθεσμία ισχύος που όμως δε
θα είναι λιγότερη των διακοσίων
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Κοινότητας
Σαρωνίδας, από τον αρμόδιο
υπάλληλο Ευάγγελο Βιτώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες,
στα
τηλέφωνα
2291054444 & 2291054891.
Ο πρόεδρος
Α.Α. Ο αντιπρόεδρος
Γεώργιος Διαονυσόπουλος

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
ΠΕ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
Υπηρεσίες Τεχνική
Βασ. Κων/νου 25
Πληρ.: Μ. Σταματελάτου
Τηλ.: 213-2030426
Βάρη 18.06.2010
Αριθ.Πρωτ.: 7606
Ανακοίνωση Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η Ανάρτηση
των διαγραμμάτων της Β’
ανάρτησης της περιοχής
«Υπόλοιπο Ασυρμάτου
ΠΕ4» του Δήμου Βάρης
θα γίνει στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Βάρης (οδός Βασ. Κων/νου
25) από την 21 Ιουνίου
2010 έως 15 Ιουλίου 2010
(ώρες λειτουργίας 9:00 –
13:00 από Δευτέρα έως
Παρασκευή).
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας

ΑΓΓΕΛΙΑ
Νέα από Πολωνία,
με όλα τα νόμιμα
χαρτιά, γνωρίζει τη
γλώσσα και ζητάει
εργασία σε εργοστάσιο ή άλλη με
ασφάλεια.
Τηλ.: 6986130000

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 20, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 & ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6
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 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΓΓΙΝΑ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στo Κορωπί και η ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, το
γένος ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα
Αττικής και κατοικεί στο Αιγάλεω, θα έλθουν σε γάμο
που θα γίνει στους Αγιους Πάντες Κορωπίου.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Χωροπταξίας, Πολεοδομικών
και τοπογραφικών σχεδίων και
Εφαρμογών
Παλλήνη 17/6/2010
Αρ. Πρωτ. 7287
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Υπόλοιπο
Ασυρμάτου ΠΕ 4’ του Δήμου Βάρης
κατά τη ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτησή της.
Εχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877/Β/25.11.94) απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της περιοχής «Υπόλοιπο Ασυρμάτου Π.Ε. 4» του Δήμου Βάρης, να
προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας-Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα,
Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της πράξης
εφαρμογής της περιοχής «Υπόλοιπο Ασυρμάτου Π.Ε.4» του Δήμου
Βάρη που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα
Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας-Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα και στον Δήμο
Βάρης.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν
παρατηρήσεις επί των διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’
όψη στη διόρθωση των παραπάνω
διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/ 7188/ 15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν.2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται
όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω
νόμου για την ιδιοκτησία.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή από 09.30 έως 13.30.
Ο προϊστάμενος Ι. Καραϊσκος
Η Διευθύντρια Ε. Ξυνομηλάκη
Ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος

ΕΒΔΟΜΗ
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Αθλητική γιορτή στο Γέρακα
Κατάμεστο το 1ο Αθλητικό Κέντρο – Κλειστό Γήπεδο Μπασκετ του Γέρακα την Τετάρτη 9 Ιουνίου, από κόσμο που έσπευσε
να παρακολουθήσει την Τελετή λήξης της
Αθλητικής Άνοιξης και της Επίδειξης των
Αθλητικών Προγραμμάτων 2009-2010 του
Δήμου. Μια γιορτή, γεμάτη χρώματα και
ζωντάνια όπου διαπιστώθηκε για ακόμη
μια χρόνια η εξαιρετική δουλειά των γυμναστών και των παιδιών της Πόλης, πά-

Ρυθμική και ενόργανη στην Παλλήνη
Γιορτή της Ενόργανης-Ρυθμικής Γυμναστικής στήθηκε στην Παλλήνη, από τον Αθλητικό
Οργανισμό του δήμου σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΔΑΠ), όπου οι μικροί αθλητές έδειξαν τις δεξιότητές τους.
Οι αγώνες επίδειξης έγιναν στο νέο Κλειστό Γυμναστήριο της Κάντζας, που γέμισε
ασφυκτικά από αθλητές, γονείς και φίλους.
Τίτλος της γιορτής ήταν «Παιδιά όλου του κόσμου» με πολλαπλά μηνύματα αγάπης και
συναδέλφωσης.

Ο Δήμαρχος βραβεύει αθλητή.

ντα μέσα σε ένα πνεύμα αφοσίωσης και
μύησης στο Αθλητικό πνεύμα.
Με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 500
παιδιών, και με την καθοδήγηση των Γυμναστών τους, μικροί και μεγάλοι, έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε: παραδοσιακούς χορούς,
ενόργανη και ρυθμική γυμναστική και ΤΑΕ
ΚWΟΝ DΟ.

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθανάσιος Ζούτσος
βαθιά συγκινημένος δήλωσε: «...για ακόμα
μια φορά επιβεβαιώνεται ότι όταν κτίζεις
κάτι, τα θεμέλια είναι το πιο σημαντικό
στοιχείο για την σωστή ολοκλήρωσή του.
Η αθλητική μύηση είναι η βάση, το θεμέλιο
του αθλητικού οικοδομήματος….. Ως πολίτης οραματίζομαι και ως Δήμαρχος εργάζομαι για την ανάδειξη μιας καινούριας
διάστασης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης».
Πέραν από τις βραβεύσεις των συμμετεχόντων στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου και στην Αθλητική Άνοιξη, απονεμήθηκαν έπαθλα και στις τοπικές ομάδες που
διακρίθηκαν επιτυχώς, με ιδιαίτερα καλές
αποδόσεις στην φετινή αθλητική χρονιά.

Με ένα χρυσό και ένα χάλκινο κλείνει
η αγωνιστική χρονιά για τους αθλητές
του Πινγκ-Πονγκ στη Βούλα
Η Στέλλα Πατεράκη συνέχισε την παράδοση που
έχουν δημιουργήσει στις
συνεχόμενες πρωτιές στα
Τερζάκεια. Tα κορίτσια
από τον Αρη Βούλας και
μετά το Πέρα, κατέκτησαν την πρώτη θέση σχετικά εύκολα, χάνοντας
μόνο ένα σετ. Εξαιρετική
εμφάνιση έκανε η Φοίβη
Πεχλιβανίδη που κατέκτησε την τρίτη θέση, η
Πηνελόπη Τριανταφύλ-

λου, που μπήκε στην
οχτάδα και έφτασε κοντά

σε μετάλλιο και ο
Κων/νος Καρνέσης, που
με πολύ καλές εμφανίσεις έφτασε στην δεκαεξάδα.
Πολλές και σ’ αυτό το
τουρνουά οι ελπιδοφόρες εμφανίσεις από
τους μικρούς αθλητές,
ενώ σημαντική ήταν η
απουσία της Ιφιγένειας
Ισαμπάλογλου η οποία
δεν κατάφερε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Με ατομικά και ομαδικά προγράμματα, μουσική και χορογραφίες, τα παιδιά έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους.
Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Έφη Μπλέτσα, η βοηθός γυμνάστρια κα Μουρτετζίκογλου και η γυμνάστρια των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Γεωργία Γκορόγια
Με σύνθημα: «Όλα τα παιδιά είναι ίδια», τα παιδιά με ειδικές ανάγκες του ΚΕΔΑΠ παρουσίασαν το δικό τους ξεχωριστό πρόγραμμα.

ΕΒΔΟΜΗ

Επίλεκτο τμήμα
της Ρυθμικής
και Ενόργανης
Γυμναστικής
του Δήμου
Παλλήνης
σε Αυστρία
και Ελβετία
Ενα επίλεκτο τμήμα των τμημάτων της Γυμναστικής του
Αθλητικού Οργανισμού του
Δήμου Παλλήνης θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Γυμναστικής
που θα πραγματοποιηθεί
στην Δανία, από τις 10-16
Ιουλίου, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
Εκεί τα παιδιά της Παλλήνης
θα έχουν την δυνατότητα να
ξεδιπλώσουν το ταλέντο
τους και τις δεξιότητές τους
αποκομίζοντας
χρήσιμες
εμπειρίες.
Τέλος, του χρόνου αντίστοιχο επίλεκτο τμήμα του Αθλητικού Οργανισμού θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής που θα
γίνει στην Ελβετία.
Τα έξοδα των αποστολών θα
καλύψει ο Δήμος Παλλήνης.

Μεταγραφές και
συνεργασίες
στον ΚΥΑΝΟ
ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ
Ο Κυανός Αστέρας Βάρης
απέκτησε τον 20χρονο Συμεωνίδη Γιώργο (άριστο
χαφ) από τον Άγιο Δημήτριο
Αθηνών. Ο παίκτης ξεκίνησε
την καριέρα του από το Γ.Σ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Το 2005
μετεγράφη στον Άγιο Δημήτριο. Το 2008 τον απέκτησε
ο Εθνικός Πειραιά και το
2009 επέστρεψε στον Άγιο
Δημήτριο. Μέσα στους στόχους της ομάδας είναι η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής με ένα αναγνωρισμένης
αξίας σέντερ φορ.
Ανανεώθηκε η συνεργασία
με τον εργοφυσιολόγο - γυμναστή της ομάδος Δρακογιαννόπουλο Νίκο. Ο τελευταίος θα εκτελεί και χρέη
βοηθού προπονητή.
Επίσης ανανεώθηκε η συνεργασία με τον προπονητή
τερματοφυλάκων Ράπτη Δημήτριο και τον επιθετικό
Σκουρλα Παναγιώτη.
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Πελάτες τους, το Δημόσιο αλλά και ο ιδιωτικός τομέας
(π.χ. Εμπορικό και Πολεμικό Ναυτικό, Ναυπηγεία κλπ.).
Και τα τρία παιδιά, έριξαν από την αρχή το βάρος τους,
πέρα από την ειξειδίκευση, στην ποιότητα των προϊόντων τους και στην παροχή υπηρεσιών.
Την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στο παλιό αεροδρόμιο, στην διεθνή έκθεση Posidonia 2010. Ενας τεράστιος χώρος που για να τον περπατήσεις ήθελες αρκετή
ώρα. Εκθέτες από πολλές χώρες με εκθέματα για υψηλά
βαλάντια.
Στην διάρκεια της επίσκεψής μας, συναντήσαμε και το περίπτερο της επιχείρησης “Alkyonis”, των αδελφών Κουρεμέτη από τη Βούλα. Ο Γιάννης, ο Σταύρος και ο Μανώλης.
Γνωριμία από παλιά, με τους γονείς και σήμερα με το
Γιάννη ιδιαίτερα. Μας καλωσόρισε και προσπάθησε να
μας μυήσει στο επάγγελμά τους.

λας, αφού έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και είναι
και υποψήφιος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Είναι από τους ανθρώπους που θα προσφέρουν, ιδιαίτερα
στις απαιτήσεις, που θα έχει η νέα δομή του «Καλλικράτη».
Πρόσφατα η εταιρία, όπως μας ενημέρωσαν, αναζητώντας νέες μεθόδους και υλικά, έγινε αντιπρόσωπος σε
πρωτοποριακά υλικά, όπως τη μόνωση ψεκασμού SpreFix
της Ovacon ΑΒ Σουηδίας και των μονωτικών επιστρώσεων - βαφών της Mascoat Products Αμερικής.
Το SpreFix είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος μόνωσης
ψεκασμού, η οποία έχει εφαρμογή σε πλοία και εξέδρες
ανοιχτής θαλάσσης, βαγόνια τρένων, κτίρια αλλά και για
εξοχικά πάνω στη θάλασσα. Είναι μία πολυλειτουργική
μόνωση που καταπολεμά τη φωτιά, το θόρυβο, το κρύο
και την υγρασία.

Ο Γιάννης Κουρεμέτης με τον Robert Creech, ιδιοκτήτη της Αμερικάνικης εταιρίας μονωτικών επιστρώσεων Mascoat Products.

Η ποιότητα των προϊόντων, όπως μας ενημέρωσε ο Γιάννης Κουρεμέτης, είναι πολύ υψηλή και οι δραστηριότητες είναι εναρμονισμένες και σύμφωνα με όλους τους
νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις.
Χαρήκαμε πολύ που τρία νέα παιδιά, έχουν τόση όρεξη
και αγάπη για τη δουλειά τους.
Ο Γιάννης μάλιστα ασχολείται και με τα κοινά της Βού-

Ο πατέρας Νικόλαος Κουρεμέτης ιδιοκτήτης επισκευαστικής εταιρίας από το 1959, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να μπουν στο πνεύμα της δουλειάς τα τρία αγόρια του, αφού σπούδασαν, ο μεν Γιάννης μηχανολόγοςμηχανικός, οι δε Σταύρος και Μανώλης οικονομολόγοι.
Ετσι ίδρυσαν την εταιρία Αλκυονίς Αφοι Κουρεμέτη Ο.Ε,
το 1993. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στο χώρο των
πλοίων και σκαφών αναψυχής, με κύριες δραστηριότητες
― Μονωτικές εργασίες και εμπορία μονωτικών υλικών
― Επίστρωση & Αδιαβροχοποίηση δαπέδων,
― Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων,
― Ελασματουργικά,
― Σωληνουργικά, Υδραυλικά
― Θέρμανση - Ψύξη

Η μόνωση ψεκάζεται εύκολα και γρήγορα κατευθείαν σε
ξύλο, λαμαρίνα, τσιμέντο, τούβλα.
Οι μονωτικές βαφές της Mascoat Products εφαρμόζονται
τάχιστα και παρέχουν θερμική μόνωση, προστασία του
προσωπικού, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από
τη διάβρωση. Η θερμομονωτική βαφή Weatherbloc, ένα
από τα προϊόντα της Mascoat, είναι ειδικά σχεδιασμένη
για εφαρμογή σε ταράτσες και τοίχους εμπορικών κτιρίων και κατοικιών.

Το πλοίο “Νήσος Χίος” καθελκύεται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Η εταιρία “Alkyonis Co” έχει συμβάλλει σε σημαντικό μέρος της
ολοκλήρωσής του, με μονώσεις επιφανειών και δικτύων.

Απονομές με τις σημαίες του ΝΑΟΒ
Απονομές κυπέλων στους νικητές των διαφόρων ιστιοπλοϊκών αγώνων της περασμένης περιόδου πραγματοποίησε κι εφέτος ο Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) την Τετάρτη το βράδυ στις εγκαταστάσεις του.
Ενα “σπάσιμο” του καύσωνα από τη θαλάσσια αύρα, τα ξάρτια των ιστιοφόρων, οι σημαίες του ΝΑΟΒ ν’ ανεμίζουν, το πλήθος των προσκαλεσμένων και των
αθλητών, τ’ απαστράπτοντα κύπελα που απενεμήθησαν στους νικητές, σύντομοι λόγοι, ευχάριστη
ατμόσφαιρα.
Παρόντες ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δ.Σ., αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι, ο Υποπλοίαρχος Ανδρ.
Δασκαλόπουλος, ο Λιμενάρχης Γλυφάδας Αντιπλοίαρχος Θωμ. Λεκάκος, ο άξιος πρόεδρος του
ομίλου Κώστας Κωνσταντόπουλος που άνοιξε την
εκδήλωση.
Την Παρασκευή το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις με την καθιερωμένη χοροεσπερίδα του
Ομίλου, στο ειδυλλιακό περιβάλλον των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΒ.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις
ιστοσελίδες www.sprefix.gr, www.mascoathellas.gr και
στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.alkyonis.com.gr
Η εταιρία Αλκυονίς έχει έδρα τη Γλυφάδα.

