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την οικονομική κατάρρευση,
είναι η πνευματική κατάρρευση».
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Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων χορευτών

Νά τα λεφτά!…

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η “ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ”
στην ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πραγματική και παραγωγική
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Η ψυχολογική προετοιμασία της ελληνικής κοινωνίας για να αποδεχθεί
ως αναπόφευκτη συνέπεια το ξεπούλημα – ή την «αξιοποίηση»,
όπως την ονομάζουν κατ’ ευφημισμόν – της δημόσιας περιουσίας,
συνεχίζεται εντατικά και μεθοδικά.
Η απόφαση για τις
πωλήσεις, τις αποκρατικοποιήσεις, τις ιδιωτικοποιή- σεις – πέστε
τες όπως θέλετε,
αφού οι λέξεις έχουν
χάσει το νόημά τους –
είναι ειλημμένη και
επ’ αυτού συμφωνεί
του Κώστα
και η αξιωματική αντιΒενετσάνου* πολίτευση, έστω με
βελτιωμένες τροποποιήσεις. Σκοπός

η άντληση 50 δις. ευρώ, για την ικανοποίηση των πιστωτών, με το εν
έβδομον (1/7) του δημοσίου χρέους.

τα πληρώσουν για να τα κρατήσουν
και να ‘ναι ευχαριστημένοι, αν δεν
τους ζητηθεί πρόστιμο.

Πόσο αποτιμάται η δημόσια
ακίνητη περιουσία;

Σε τι συνίσταται, σε πρώτη
φάση, η Δημόσια Α.Π. που
πάει για «αξιοποίηση»;

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Υπουργός Αμύνης, κορυφαίο κυβερνητικό
στέλεχος, Ευάγγελος Βενιζέλος, η
Δημόσια Ακίνητη Περιουσία (Α.Π.)
αποτιμάται στο 300% περίπου του
Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος
(ΑΕΠ). Δηλαδή περί τα 750 δισ ευρώ.
(Η ιδιωτική Α.Π. κατά τις ίδιες εκτιμήσεις ανέρχεται στα 1,05 τρισεκατομμύρια ευρώ1. Η δημόσια Α.Π. σύμφωνα
με μελέτη του ΙΣΤΑΜΕ είναι καταπατημένη στο 40%.2 . Οι καταπατητές να

Εκτός
των
πλουτοπαραγωγικών
πηγών συμμετοχής του Δημοσίου,
όπως ΟΠΑΠ, Κρατικά Λαχεία, ΟΔΙΕ
(Οργανισμός ιπποδρόμων), Ελλην.
Βιομηχ. Οχημάτων (ΕΒΟ), Ελληνικοί
Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε., Κοιτάσματα
Φυσικού Αερίου, Φάσμα Συχνοτήτων
(τηλεοπτικών – ραδιοφωνικών), δηλαδή κερδοφόρων τομέων από τους
οποίους το Δημόσιο αντλεί καθαρά και

Δήμαρχος, Σωτήρης Μεθενίτης

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο τ. Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέραλης
πούλαγε δημοτική περιουσία αφειδώς

Σελίδα 24

Διαπλέοντας τον Ισθμό

Την πρώτη τετραετία, ο τότε Δήμαρχος Αναβύσσου Σάββας Γκέραλης,
πούλησε ακίνητη περιουσία του
Δήμου ύψους 7 εκατομμυρίως ευρώ.
Ποιά είναι τα έργα ίσης αξίας που
Σελιδα 7
έκανε;

Ελεύθερες ακτές στα 3Β;
Ναι μεν αλλά..
Σελίδα 13

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: “Θα αποδοθούν ευθύνες προς κάθε
κατεύθυνση”

Ναί, πούλαγα, αλλά νόμιμα!

Σελίδα 12
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Νάτα τα λεφτά: Πραγματική και παραγωγική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Συνεχεια από τη σελ. 1

ικανά έσοδα, αλλά και κάποιες μη κερδοφόρες ίσως, αλλά
οπωσδήποτε στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις όπως, ο
ΟΣΕ, η Δημόσια Ειχείρηση Αερίου, τα Ελλ. Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
του οπωσδήποτε κερδοφόρου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – ότι μας έχει απομείνει, δρομολογούνται και οι «εκποιήσεις» – αξιοποιήσεις Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας
που διαχειρίζεται η ΚΕΔ, τα ΕΤΑ, τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,
ΤΕΘΑ κλπ., με πρόταξη του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού – παρ’ όλο που υφίσταται νομική δέσμευση για μετατροπή του κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σε
Μητροπολιτικό Πάρκο3, με τη διαδικασία fast-track (γρήγορες – συνοπτικές διαδικασίες).
Ακολουθούν τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι
παραλίες και πάει λέγοντας, κατά τις ορέξεις των ορνέων
που καιροφυλακτούν να κατασπαράξουν τις σάρκες και να
ρουφήξουν το αίμα αυτού του δύσμοιρου τόπου και του ταλαίπωρου λαού μας – θύματα των ανίκανων και ανεύθυνων ταγών του.
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για όλα τα παραπάνω ορίστηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδ/σεων και αποκρατικοποιήσεων εκπρόσωποι ευρέος φάσματος Τραπεζών!

Τόλμη και φαντασία!
Αντί όλων αυτών των εκποιήσεων πλουτοπαραγωγικών
πηγών, αλλά και στραγηγικής σημασίας, όπως των παραπάνω, που θα στερήσουν το Δημόσιο από σοβαρά έσοδα,
υπάρχει η δυνατότητα πραγματικής αξιοποίησης ανεκμετάλευτων πηγών, που θ’ αποφέρουν έσοδα στο Δημόσιο
και πρωτογενώς και δευτερογενώς με την κάλυψη της
ανεργίας και την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, ειδικών εκμεταλλεύσεων κλπ).

Αγροτικές εκτάσεις σε άνεργους
όχι στα λαμόγια…
Σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ4 στις 18 Απριλίου για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογεννούς τομέα (γεωργία κλπ), ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης ανέφερε
ότι στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Α.Α. περιλαμβάνονται
11,5 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης που παραμένουν ανεκμετάλευτα και ως εκ τούτου, χέρσα. Πρόσθεσε
δε ότι και άλλα Υπουργεία διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις.
Αν διαιρέσουμε τα 11,5 εκατομμύρια στρέμματα με το
1.000.000 περίπου που είναι οι άνεργοι, αναλογούν 11,5
στρέμματα στον καθ’ έναν. Αν δεν ενδιαφερθούνε όλοι ή

Συνεδριάζει το Δημ. Σ. στα 3Β
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει σε ειδική την
11/2011 Δημόσια Ανοικτή Eιδική Συνεδρίασή του, την
23η Mαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα:
- Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, για το oικονομικό έτος 2011.

αν δεχθούμε τον επίσημο αριθμό ανέργων των 700.000,
τότε αναλογούν 16,4 στρέμματα στον καθ’ ένα. Αυτά δεν
παραχωρούνται δωρεάν, ούτε μισθώνονται, όπως είπε ο
Υπουργός σε όμορους και λοιπούς αγρότες. Πωλούνται, με
ειδικούς προνομιακούς όρους, αλλά και περιορισμούς και
προϋποθέσεις, για γεωργική εκμετάλλευση:
― Τριετή ή και πενταετή αποπληρωμή.
― Δυνατότητα κατασκευής αγροικίας, υπερυψωμένου μονόροφου κτίσματος μέχρι του ενός εκατοστού (1/100) της
εκτάσεως του κτήματος. Δηλαδή 100 έως 150τ.μ.
― Απαλλαγή φορολογίας εισοδήματος κατά τη διάρκεια
της αποπληρωμής.
Και για να εξασφαλίσουμε ότι θα πάνε για πρωτογενή γεωργική εκμετάλευση και όχι για real estate και μεταπρατική
ρευστοποίηση, βάζουμε τον περιορισμό ότι ο κάτοχος –
αγοραστής δεν μπορεί να το μεταβιβάσει μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
Επιπλέον, μετά την αποπληρωμή, όπου λήγει η περίοδος
φορολογικής χάριτος, φορολογούμε με ετήσιο τεκμαρτό
φόρο εισοδήματος της τάξεως των 1.000 ευρώ ε.π.
Άρα, όποιος συμμετέχει στο πρόγραμμα αξιοποίησης γεωργικής γης, πρωτογεννούς ανάπτυξης και μείωσης της
ανεργίας, γίνεται παραγωγός και δεν το παίρνει ο …γιατρός για εξοχικό.
Αν δεν το πάρουν οι άνεργοι και οι αγρότες, ας το πάρουν
όποιοι θέλουν για τον ίδιο σκοπό. Εξυπακούεται, Ελληνες
και χωρίς πλειστηριασμούς.
Μ’ αυτό το πρόγραμμα επιτυγχάνεται κι ένας άλλος πολύ
σημαντικός σκοπός:
Το κυνήγι και η νομαδική κτηνοτροφία στους πρωτόγονους
λαούς δημιούργησαν νομάδες – άρπαγες, χωρίς πατρίδα
και δίχως πατριωτικά αισθήματα κλπ. Αντίθετα, η καλλιέργεια της γης, «έδενε» τον αγρότη με το χώμα. Ο αγρότης
αγαπούσε τη γη, γεννιότανε και αναγεννιότανε μαζί της και
την υπερασπιζόταν συχνά με αυτοθυσία.
Όταν πέθαινε τον έπαιρνε στην αγκαλιά της. Αυτά όλα δημιούργησαν τον πατριωτισμό, τους θεσμούς, την κοινότητα
και τους νόμους της που ήταν ιεροί και σεβαστοί γιατί δεν
ήσανε φτιαχτοί, αλλά «ώριμα τέκνα της ανάγκης».
Ας γυρίσουμε πάλι στα τεχνοκρατικά, που συνήθως τ’ αποφεύγω, αλλά τώρα για την ανάγκη της πρότασης, αναφέρω
δυο- τρια ενδεικτικά:
- Τιμή πώλησης, με διακανονισμό, 3.000 € ανά στρέμμα
Να ‘τα λοιπόν τα λεφτά: 11,5 εκατομμύρια στρέμματα επί
3.000 €, ίσον 34,5 δις ευρώ πρωτογενώς.
Συν 11,5 δις τεκμαρτό φόρο εισοδήματος κατ’ έτος, μετά
τον πέμπτο έστω, χρόνο (5χ11,5) ίσον 57,5 δισ. σε 10 χρόνια.
Αθροιζόμενα μας κάνουν 92 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα ωφέλη και οι τρόποι ανάπτυξης του προγράμματος δε
χωράνε στην έκταση ενός άρθρου.
Απαντώ σε δυο-τρια ερωτήματα που αναμένω.
― Πώς θα γίνει αγρότης το παιδί της πόλης, που δεν ξέρει
πως φυτεύονται οι ντομάτες;
Κατά προτεραιότητα δίνω τις γεωργικές εκτάσεις, σε νέους
αγροτικών περιοχών ή παιδιά αγροτών.
― Προπαγανδίζω την ιδέα, αντί της τρομοκρατίας της πτώχευσης, της τρόικας, της ανεργίας...
― Προτείνω εναλλακτικές εκμεταλεύσεις – βιολογικά, μελισσοκομία, σαλιγκάρια κι ότι μπορείτε να φανταστείτε και
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(Διακριτικός τίτλος)

στη συνέχεια κάνω σεμινάρια.
Τέλος, πρέπει να ξεχάσουμε την άσχημη εικόνα που
έχουμε για τον Αγρότη. Αυτός ο αγρότης θα είναι επί το
πλείστον μορφωμένος με ανοιχτές και μοντέρνες ιδέες, με
στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, με πολλούς γεωπόνους
– συμβούλους των αγροτών.
Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος έχει
πρωτίστως τρεις βασικές ανάγκες: Τη διατροφή, την στέγαση, την ένδυση. Την πρώτη ανάγκη την καλύπτει η πρωτογενής παραγωγή: Να ξαναγίνουμε αγρότες, ανώτερου
επιπέδου. Εγώ, τρεις γεννιές Αθηναίος, το βλέπω πολύ ειδυλιακό, γόνιμο, πρακτικό και ωφέλιμο, γι’ αυτό και θα επανέλθω.
―――――――――――
1. 13/3/2011 (NOOZ.gr) “οικονομία”
2. ΙΣΤΑΜΕ τεύχος 9 Νοεμβρίου 2010 σ.5
3. κυρωτικός νόμος της Σύμβασης του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»
4. ΙΟΒΕ: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
* Ο Κ. Β. Εχει δατελέσει μέλος της Εταιρίας Ερευνών Επαρχιακής Οικονομίας.
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Γρηγόρης Ρώντας
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Η Δίκη του Σωκράτη!
Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ· Προϋπόθεση Δημοκρατίας
Δευτέρα, 16 Μαΐου, Δημοτική Πινακοθήκη
Πειραιά. Παρουσίαση βιβλίου του βουλευτή
Γεωργ. Σούρλα, πρώην Υπουργού και Αντιπρόεδρου της Βουλής με τίτλο «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»
και
υπότιτλο
«προϋπόθεση
Δημοκρατίας».
Πήγα στην παρουσίαση περισσότερο για ν’
ακούσω τους καθηγητές Γιωρ. Κασιμάτη και
Κώστα Μπέη, αλλά και να τιμήσω τον συντονιστή δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη
που μόνος και πρώτος αυτός, από τα μεγάλα ΜΜΕ, και δη τα τηλεοπτικά, «τόλμησε» να παρουσιάσει τον Μίκη
Θεοδωράκη, που άναψε την πρώτη ΣΠΙΘΑ
για το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, ενάντια στο περηβόητο Μνημόνιο υποθήκευσης
και εξάρτησης της χώρας.
(Όπως έχει γίνει αντιληπτό, άλλες εκπομπές
και άλλα «κανάλια» τηρούν ένοχη «σιγήν ιχθύος», ή ορθότερα σουπιάς, διατυμπανίζοντας αντίθετα την μονοδρομικότητα της
κυβερνητικής πολιτικής του «Μνημονίου» και
των συνδρόμων του και τρομοκρατώντας
ψευδώς τους πολίτες, ότι το δημόσιο δεν θα
είχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, αν
δεν αποδεχόμαστε τις δεσμεύσεις, την εξάρτηση και την μείωση της εθνικής κυριαρχίας,
που μας επέβαλε η Τρόϊκα κι αν δεν επιστρέψουμε στις «αγορές», δηλαδή στα τοκογλυφικά δάνεια).

Όπως πολύ σωστά επισήμανε ο καθηγητής
του Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κασιμάτης,
παρουσιάζοντας το βιβλίο του Γ. Σούρλα –
απόλυτα σχετικό με τα αίτια που μας οδήσηγησαν στην εξάρτηση της Δανειακής
Σύμβασης – «τέτοιους όρους παραίτησης
από την κρατική ασυλία και την εθνική κυριαρχία, δεν υπογράφεις ούτε με το πιστόλι

κών συμφερόντων και πολιτικών, της διαφθοράς του συστήματος και των φορέων
του, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, της
ανάγκης τέλος, ως ίαμα, αλλαγής δομών
και αντιλήψεων και παιδείας των πολιτών
και εξοπλισμού της Δημοκρατίας, για την
επιβίωσή της, με πραγματική, καθολική και
απρόσκοπτη Διαφάνεια.

Ομιλητής ο Γ. Κασιμάτης.
Στο πάνελ ο συντονιστής Γ.
Παπαδάκης, ο συγγραφέας
- Βουλευτής Γ. Σούρλας, ο
καθηγητής Κ. Μπέης και ο
Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος

στον κρόταφο»!
Εύστοχα ο Γ. Σούρλας επεσήμανε ότι ο Γ.
Παπαδάκης» έχει εργοδότες, αλλά δεν έχει
αφεντικά»!
Το βιβλίο αυτό καθ’ αυτό, είναι ένα πόνημα
ανάλυσης της παθογένειας του πολιτικού
μας συστήματος. Της διαπλοκής οικονομι-

Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος ο συγγραφέας στο κόστος της διαφάνειας, λέει στο
εικοστό κεφάλαιο (σελ. 78) «κάθε χρόνο,
- η παραοικονομία ανέρχεται σε 60 δισ.
ευρώ,
- η φοροδιαφυγή σε 30 δισ. ευρώ,
- η εισφοροδιαφυγή σε 10 δισ. ευρώ,

10ο Φεστιβάλ Χορού
90 Έλληνες χορογράφοι παρουσιάζουν τα έργα τους
Το 10ο φεστιβάλ χορού έρχεται σε μια εποχή που χρειάζεται όσο
τίποτε την πολιτιστική ποιότητα.
90 Έλληνες χορογράφοι και 73 χορευτικές ομάδες παρουσιάζουν
τα έργα τους σε 4 θέατρα της Αθήνας (Ροές, ΠΚ, Αργώ, Olvio).
Απ’ τις 18 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου το σύγχρονο τοπίο του χορού
στην Ελλάδα αποκαλύπτεται.
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων για το 10 φεστιβάλ χορού, την Δευτέρα 16/5, παρουσίασαν σε συντομία τον σκελετό του φεστιβάλ.

Marotte
Αυτό όμως που τελικά συζητήθηκε από τους διοργανωτές, τους
χορευτές και τους χορογράφους – και έδειξε να τους απασχολεί
ιδιαίτερα – είναι η «χειμερία νάρκη» της δημιουργίας που τους
αναγκάζει η πολιτεία να πέσουν.
Προτάθηκαν τα οικονομικά προβλήματα των καλλιτεχνών του
χώρου, αλλά και η απαξίωση της τέχνης από κάποιους που επιχειρούν να πείσουν την κοινωνία ότι η τέχνη είναι μια άχρηστη

πολυτέλεια. Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, Πέτρος Γάλλιας, «μεγαλύτερος
κίνδυνος από την οικονομική κατάρρευση, είναι η πνευματική».
Σε μια χώρα που οι αρχαίοι δίδαξαν το «νους υγιής εν σώματι
υγιεί» και που ο χορός έπαιξε σημαντικό ρόλο σε θέατρα και τραγωδίες, τώρα ζει τον καλλιτεχνικό μαρασμό. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης, αφού η πολιτεία τόσα χρόνια δεν έχει
μεριμνήσει για την κατασκευή ενός χώρου στέγασης του χορού
και των δημιουργιών των καλλιτεχνών του.
Το φεστιβάλ αυτό δίνει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους
χορογράφους που θέλουν να δείξουν το έργο τους, να το παρουσιάσουν χωρίς κόστος.
Παράλληλα με το φεστιβάλ, για πρώτη χρονιά φέτος, θα πραγματοποιηθεί το ATHENS DANCE WEEK. Η εβδομάδα 22 με 28
Μαΐου, στην καρδιά του Φεστιβάλ, εμπλουτίζεται με τις “Εκτός
σκηνής” εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους της Αθήνας, σε στούντιο χορού, εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.
Το 10ο Φεστιβάλ μας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, υπό την Αιγίδα του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου της Αθήνας, την συνεργασία του
Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID UNESCO, του προγράμματος ATHENS EVERY WEEK, του Μουσείου
της Ακρόπολης, του Μουσείου Μπενάκη, του Μουσείου Ισλαμικής
Τέχνης, του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη και τη συμμετοχή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Το σώμα έχει την δικιά του γλώσσα. Έχουμε ανάγκη από επικοινωνία· ακούστε το.
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα βρείτε στο site www.choreograΗλέκτρα Βενετσάνου
phers.gr.

- το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε 5 δισ.
ευρώ,
- τα πάσης φύσεως «φακελάκια», «μίζες»
και «γρηγορόσημα» σε 5 δισ. ευρώ».
Είναι μια πραγματιστική φιλοσοφικο-πολιτική έκθεση των φαινομένων που μας οδήγησαν στη σημερινή οικτρή κατάσταση, με
συγκεκριμένες προτάσεις ίασης και ανάταξης της πολιτικής, του οικονομικού-πολιτικού συστήματος, της Δημοκρατίας.
Είναι συνάμα μια ανάλυση, μια διάγνωση
και μια πρόταση στα πλαίσια της κομματικής του αρμοδιότητας ως Συμβούλου του
Προέδρου της Ν.Δ. Αντ. Σαμαρά, για θέματα Διαφάνειας.

Παρουσίαση: Κώστας Βενετσάνος

Επιλεγμένες παραστάσεις της εβδομάδας
ΘΕΑΤΡΟ OLVIO
Ομάδα Κιναίσθηση
Έργο: Dreaming in Colour
22 Μαΐου στις 22:30
23 Μαΐου στις 21:00

μασία της Παρατήρησης
25 Μαΐου στις 19:00
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
Danceetc On/Off
On Ice

ΘΕΑΤΡΟ ΠΚ
23 Μαΐου στις 21:00
24 Μαΐου 22:30
Ομάδα Theatre enCorps
Έργο: 45,46,47 The Unbearabl

25 Μαΐου στις 20:00
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών &
Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη
Χοροθέατρο Ήρoς Άγγελος
the forBIDDEN city

ΘΕΑΤΡΟ ΠΚ
23 Μαΐου στις 22:30
24 Μαΐου στις 21:00
Ομάδα Cie Nina Dipla
Έργο: Une Attraction Invisible
Μία Αόρατη Έλξη

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ
25 Μαΐου στις 21:00
26 Μαΐου στις 22:30
Ομάδα: Yelp danceco
Έργο: No end, then

ΘΕΑΤΡΟ ΠΚ
23 Μαΐου στις 21:00
24 Μαΐου στις 22:30
Χοροθέατρο Αλλού, Εδώ, Παντού
Mimic 38 10/12 Project

ΘΕΑΤΡΟ OLVIO
26 Μαΐου στις 22:30
27 Μαΐου στις 21:00
Ομάδα: Έλδωρ
Έργο: Duende

ΘΕΑΤΡΟ ΠΚ
23 Μαΐου στις 22:30
24 Μαΐου στις 21:00
Ομάδα: Ευαγγελία Κολύρα
Έργο: Not quite

ΘΕΑΤΡΟ ΠΚ
27 Μαΐου στις 22:30
28 Μαΐου στις 21:00
Ομάδα Σύγχρονου
Εκφραστικού Χορού Συν-Κίνηση
Έργο: Σώμα... το Άγνωστο

Εκτός σκηνής
14η μέρα
24 Μαΐου - 15:00 - 18:00
Master class με τη Νίνα Δίπλα
Η Εσωτερική Ακοή και η Ση-

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ
27 Μαΐου στις 22:30
28 Μαΐου στις 21:00
Ομάδα: Μinimal
Έργο: Έξοδος
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«ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ
ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ»
Ο Δήμος Λαυρεωτικής οργανώνει ημερίδα σε συνεργασία
με το ΚΕΑΝ, την Κυριακή 22 Μαϊου, ώρα 10.30 στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, με θέμα «ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ»
Θα μιλήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες:
Βλάδος Αναστάσιος, Πρόεδρος Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.). με θέμα Φοίνικες – στοιχείο της ιστορικής
φυσιογνωμίας του Λαυρίου.
Θυμάκης Νικόλαος, Γεωπόνος και Πρόεδρος στην Ελληνική
Εταιρεία φίλων των φοινικοειδών, με θέμα: Ο ρόλος των φοι-

νικοειδών στο αστικό πράσινο.
Ταμπουράκη Ελπίδα, Συνεργάτης του Γεωπονικού Παν/ίου
Αθηνών, με θέμα: Βιολογία Φοινικοειδών.

“Ο Αγώνας και η Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου”
Ο Σύλλογος Ποντίων Ωρωπού “Ο Εύξεινος Πόντος”
και ο Δήμος Ωρωπού οργανώνουν εκδήλωση την
Κυριακή 22 Μαϊου στις 7μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων Ωρωπού (Μικράς Ασίας 25 Ν. Παλάτια), με θεμα: “Ο Αγώνας και η Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου”.
(Σ.Σ. Σσσουτ, μη μας ακούσουν οι Τούρκοι και …θιγούν)

www.koinonoropion.org - info@koinonoropion.org
τηλ. 6944 696729

Η Δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Σαρωνικού, θα παρουσιάσει την βραβευμένη τρίτομη ποιητική συλλογή για παιδιά και εφήβους με τίτλους “Η χελιδονοφωλιά,
κουβεντούλα με το φεγγάρι, το χρυσάφι του κόσμου”, του
γιατρού καρδιολόγου Αριστογείτονα Χαραλαμπάκη.
Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 27 Μαϊου στις
20.30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Λ. Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια).

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Καλογεροπούλου Ε., Γεωπόνος φυτοϋγειονομικός ελεγκτής,
με θέμα: Λήψη Μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής
και της εξάπλωσης του R.F.(oliver) κατ’ εφαρμογή της
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007/365/Ε.Κ. και
των τροποποιήσεων αυτής – επικρατούσα κατάσταση
στην Αν. Αττικής περίπτωση Δήμου Λαυρεωτικής.
Μπέλλου Σπυριδούλα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου Καταγραφή – κατηγοριοποίησης της προσβολής των φοινικοειδών
από το έντομο R.F. του Δήμου Λαυρεωτικής, με θέμα: Υπάρ-

χουσα κατάσταση.
Κουρεμένου Ιωάννα, Εκπρόσωπος των εθελοντών.
DR. Κοντοδήμας Δημ., Εντομολόγος – Ερευνητής στο
Μ.Φ.Ι. Πρόεδρος Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, με
θέμα: Είναι δυνατόν να σωθούν τα φοινικοειδή στο Νομό
Αττικής;
Θα ακολουθήσει κύκλος ανταλλαγής απόψεων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Συμπόσιο Υγείας
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, Γλυφάδας – Βούλας οργανώνει ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ με θέμα, τελευταίες ιατρικές εξελίξεις στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, στη ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ και
στην ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, τη Δευτέρα 23 Μαϊου στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα
από το Δημαρχείο του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 17).
Ομιλητές είναι:
― Dr ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ, Πλαστικός Xειρουργός.
Θέμα: «Κακοήθες μελάνωμα, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης». Προβολή slides.
― Dr MΙΧΑΛΗΣ ΒΙΚΕΛΗΣ, Νευρολόγος
Θέμα: «Ημικρανίες, Σύγχρονες απόψεις και λύσεις». Προβολή slides.
― AΛΕΞΙΑ ΤΑΤΕΟΥ, Ψυχολόγος.
Θέμα: «Κατάθλιψη μία εσωτερική διαδρομή»

“Η χελιδονοφωλιά, κουβεντούλα με το
φεγγάρι, το χρυσάφι του κόσμου”

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού
Μουσείου Μαραθώνα με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας των Μουσείων διοργανώνουν δωρεάν ξενάγηση
στο Μουσείο Μαραθώνα
(Βρανά) την Κυριακή 22
Μαΐου
Συγκέντρωση στις 11 το
πρωί στην είσοδο του Μουσείου.
Δηλώσεις συμμετοχής στην
κ.
Λαμπρινή
Σουγιά
2294090546 και 6976864596.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Μυοσκελετικά προβλήματα
Η διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο “Φίλοι του
Ασκληπιείου Βούλας”, οργανώνουν επιστημονική ημερίδα, με
θέμα “Μυοσκελετικά προβλήματα”, την Κυριακή 22 Μαΐου στις
11:00 το πρωί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟ
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο

ΕΒΔΟΜΗ

21 ΜΑΪΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 5

Εφετινό Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
Ξεκινάει και φέτος το Φεστιβάλ
Αθηνών & Επιδαύρου με μια σειρά
εκδηλώσεις. Μειωμένος ο προϋπολογισμός εφέτος, με λιγότερες
παραστάσεις
αρχαίου
δράματος λόγω υψηλού κόστους
παραγωγής του συγκεκριμένου είδους θεάτρου.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει
Μουσική, Οπερα, Εικαστικά, Χορό.
Ετσι στις 3, 6 & 8 Ιουνίου έχει
αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη
(Πειραιώς 260).
Πολύπλευρη προσωπικότητα ο

Ιάννης Ξενάκης με διεθνή ακτινοβολία και αποδοχή. αρχιτέκτονας,
μαθηματικός και προ πάντων στοχαστής, ο Ιάννης Ξενάκης έγινε
παγκοσμίωςω γνωστός ως συνθέτης που εισήγαγε πρώτος τον επι-

στημονικό λογισμό στη μουσική
συνθετική διαδικασία.
Αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατό του.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τις συναυλίες του πολυβραβευμένου
Arditti Quarter (3/6), της London
Sinfonietta υπό τη διεύθυνση του
νεαρού Ryan Wigglesworth (6/6)
και τη μουσική παράσταση του
ανερχόμενου Ergon Ensemble με
μαέστρο τον Νίκο Τσούχλο (8/6).
Πληροφορίες
για
εισιτήρια
www.greekfestival.gr

Βοήθεια στους “Γιατρούς του Κόσμου”
Ο εξωραϊστικός σύλλογος “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” Κόρμπι
ΒΑΡΗΣ συγκεντρώνει αντικείμενα για δωρεά στους «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (http://www.mdmgreece.gr )
Τα πράγματα που χρειάζονται είναι:
➢ Φάρμακα (οτιδήποτε που δεν είναι ληγμένο)
➢ Τρόφιμα (σε μορφή «ξηράς τροφής» π.χ. μακαρόνια,
όσπρια κλπ)
➢ Χαρτική ύλη
➢ Ανδρικά ρούχα και παπούτσια, (καινούργια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση)
➢ Οδοντόβουρτσες – οδοντόκρεμες
➢ Οικονομική ενίσχυση (παραδίδεται απόδειξη δωρεάς)
Παραλαβές γίνονται στα γραφεία του συλλόγου από
Δευτέρα 30/05 έως Παρασκευή 03/06/2011 ώρες 6-8μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στα τηλέφωνα 6947449005 Α. Δρακόπουλος και
6972525820 Γ. Ντάρας.

“Η χώρα των μπαλονιών”
Την παρουσίαση του παιδικού της βιβλίου με τίτλο “Η
χώρα των μπαλονιών” θα πραγματοποιήσει η Κατερίνα
Καρτάλια, το Σάββατο 28 Μαϊου στις 12π.μ. στο Art
gallery cafe (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210

8958866).
Αφήγηση θα κάνει η ίδια η συγγραφέας και το
συντονισμό θα έχει ο εκδότης Κώστας Σπανός.
Το βιβλίο είναι των εκδόσεων Παρισιανού και
απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου.

«Φιλοξενία παιδιών από την
πρώην Γιουγκοσλαβία – Καλοκαίρι 2011»
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
για δέκατη όγδοη συνεχή χρονιά,
διοργανώνει σε συνεργασία με
τον Σερβικό Ερυθρό Σταυρό πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8-16 ετών σε ελληνικές
οικογένειες.

προς τη χώρα τους, θα γίνει με
λεωφορεία εταιρίας επιλογής του
Ερυθρού Σταυρού Σερβίας.

Για την περίοδο των καλοκαιρινών
διακοπών, οι ημερομηνίες κατά τις
οποίες θα πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα έχουν ορισθεί ως
εξής:

O Δήμος Κρωπίας συμμετέχει στο
Πρόγραμμα από το Πάσχα του
2003.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 10
Ιουνίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες,
για τις υποχρεώσεις των οικογενειών, και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσετε στα
τηλέφωνα του Δήμου Κρωπίας
210-662 23 24, (εσωτ. 138 κα
Μαρία Καζαντζή).

Στο Δήμο Κρωπίας

Βούλας, Βουλιαγμένης

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
για τη φιλοξενία παιδιών καθώς
και για περαιτέρω πληροφορίες
μπορούν να επικοινωνούν με το
τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου στο τηλέφωνο 2132020119, υπεύθυνη κα. Αδαμαντία Νικολάου.

Οι οικογένειες που επιθυμούν να

Η μετακίνηση των παιδιών από και

1/07/2011 (άφιξη) – 25/7/2011
(αναχώρηση)

Στο Δήμο Βάρης,

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

“Καβαλερία ρουστικάνα”
& “Παλιάτσοι”
Δύο έργα θα παρουσιάσει για δεύτερη χρονιά στο
Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η Εθνική Λυρική Σκηνή για
τους φίλους της όπερας, 1, 3, 4 & 5 Ιουνίου. Είναι οι
όπερες του Πιέτρο Μασκάνι με το έργο “Καβαλερία
ρουστικάνα” (αγροτικός ιπποτισμός) & του Ρουτζέρο
Λεονκαβάλο με το έργο “Παλιάτσοι”.
Η “Καβαλερία ρουστικάνα” είναι μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του Μασκάνι. Η υπόθεση εκτυλίσσεται το Πάσχα στην αγροτική Σικελία, όπου ο
νεαρός Τουρίντου επιστρέφει από τη στρατιωτική
του θητεία και βρίσκει την αγαπημένη του Λόλα παντρεμένη με τον πλούσιο Αλφιο. Για να εκδικηθεί, σμίγει με τη Σαντούτσα, αλλά η Λόλα ζηλεύει και...
Οι ‘Παλιάτσοι” είναι ένα δράμα όπου κυριαρχούν
πρόσωπα της Κομμέντια ντελ’Αρτε. Η σαγηνευτική
μουσική ξεκινά μόλις ο Τόνιο, μέλος ενός πλανόδιου
θιάσου, πληροφορεί τους θεατές ότι το έργο που θα
παρακολουθήσουν είναι βγαλμένο από την ίδια τη
ζωή...
Εχει ξεκινήσει η προπώληση εισιτηρίων, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσματζόγλου).
Πληροφορίες για εισιτήρια www.greekfestival.gr

Η χαρά απαιτεί εξάσκηση
και κατακτάται ως αποτέλεσμα
συνειδητής προσπάθειας
Σάββατο 28 Μαϊου
Η χαρά στις μέρες μας ερευνάται επιστημονικά ακριβώς
επειδή η ανθρωπότητα πλέον παρουσιάζει άμεση ανάγκη
χαράς κι ευτυχίας. Όλα τα επιστημονικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η χαρά απαιτεί εξάσκηση και κατακτάται ως αποτέλεσμα συνειδητής προσπάθειας. Συνεπώς
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πως θα ξαναβρούμε
αυτό το πολύτιμο συναίσθημα με το οποίο μας όπλισε η
φύση ώστε να απολαμβάνουμε το βίωμα της ίδιας της
ζωής το οποίο αποτελεί και τον πιο φυσικό τρόπο να
ζούμε τόσο πνευματικά όσο και σωματικα. Η χαρά είναι
απόφαση και τρόπος ζωής!
Αν αισθάνεστε πως χρειάζεστε κι εσείς λίγη βοήθεια για
να καλλιεργήσετε την ικανότητά σας να χαίρεστε, παρακολουθήστε την ημερίδα που οργανώνει το Εργαστήρι
της Χαράς το Σάββατο 28 Μαϊου 10:00πμ.-14:00μμ με
θέμα «Η Χαρά είναι Τέχνη – ας καλλιεργήσουμε το ταλέντο μας να χαιρόμαστε» με τις ψυχολόγους Σοφία Ανδρεοπούλου κ’ Μαργαρίτα Μπασακίδου. Πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στα τηλ 210 8946923,
210 8990808 και 6937 827405.
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”

Κατήγγειλε ο Αποστολάτος τη διγλωσσία για τις
χρήσεις γης στη Βούλα και στο Island

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΣ
O A. Αποστολάτος στη συνεδρίασης της Δημοτικής Αρχής
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενημερώνει ότι ο
Σύλλογος συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις "ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2011", που διοργανώνει η οργάνωση
"ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS" από 1η Μαΐου έως 31η Μαΐου, καλεί
όλα τα μέλη και τους φίλους του στην παραλία του Λαγονησίου στο Κιόσκι, την Κυριακή στις 29 Μαΐου και
ώρα 9.00 πμ. για να καθαρίσουν την παραλία. Θα ξεκινήσουν, όπως πάντα από την καντίνα στο Κιόσκι και θα
φθάσουν μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Διημερίδα για τη Διαχείριση
Αστικών Υγρών Αποβλήτων
στα Καλύβια
Ο Δήμος Σαρωνικού, πιστός στις θέσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής
ευαισθησίας των κατοίκων της περιοχής, οργανώνει, στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το διήμερο 4 και 5 Ιουνίου 2011 σειρά δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο την ενημέρωση αλλά
και τη συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
καθαρισμό ακτών – δασικών περιοχών του Δήμου Σαρωνικού
και αθλητικές δράσεις στο δάσος του Κουβαρά.
Επιπλέον, ο Δήμος Σαρωνικού θα διοργανώσει ημερίδα
με θέμα «Περιβαλλοντική διαχείριση των αστικών υγρών
αποβλήτων – νέες τεχνολογίες και προοπτικές» με τη
συμμετοχή ειδικών επιστημόνων.

των 3Β (11/5) επανήλθε σε δύο πολύ΄σοβαρά ερωτήματα
που τα έχουν θέσει κι άλλοι σύμβουλοι σε προηγούμενες
συνεδριάσεις χωρίς να πάρουν απάντηση. Είπε λοιπόν:

«Στη συνεδρίαση της 23/3 είχα ζητήσει να με ενημερώσετε
για τις δύο διαφορετικές
τοποθετήσεις της νομικής
υπηρεσίας, επί δικαστηρίων που αφορούσαν τις
χρήσεις γης.
Μέχρι σήμερα δεν το επράξατε, όπως επίσης δεν
επράξατε και στο ερώτημά
μου να μας δώσει η τεχνική
υπηρεσία και η πολεοδομία,
απάντηση αν το Αι λαντ
έχει νόμιμες άδειες. Θα πε-

Ο Α. Αποστολάτος ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ότι του έχει γίνει μήνυση καθώς και
άλλων συμβούλων, από τις Απολλώνιες Ακτές.
Απηύθυνε δριμύ κατηγορώ στον Δήμαρχο και στην υπηρεσία που δεν ενημερώθηκε και ζήτησε τα σχετικά στοιχεία.
Διαφώνησε στην άποψη να προσφύγει ο δικηγόρος του
Δήμου και για λογαριασμό του τονίζοντας:
«Δηλώνω προς το σώμα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη
στο νομικό σύμβουλο της Βούλας, γιατί, ότι αίσχος, ότι
παρατυπίες και παρανομίες γίνονται στη Β’ πλαζ τις
εγνώριζε και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και τώρα έρχονται αυτοί και ζητάνε από τους αιρετούς, από τον Δήμαρχο τον τότε, και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρακαλώ λοιπόν να μου παραδοθεί η μηνυτήρια αναφορά των Απολλωνιων Ακτών και εγώ, όπως έχει κάθε
πολίτης το δικαίωμα, θα ασκήσω αυτό που πρέπει, με το
δικό μου νομικό σύμβουλο, τον οποίον εμπιστεύομαι και
ξέρω να αποδείξω το αίσχος, την απάτη, την κομπίνα,
την αρπαχτή, την παρανομία που έγινε στη β’ πλαζ”.

Σ.Σ. Η διγλωσσία είναι ένα σοβαρότατο θέμα, οι δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του δικηγόρου του Δήμου, σε δύο
πανομοιότυπες υποθέσεις. Στη μία καλώς έχουν τα μαγαζιά, στην άλλη να κατεδαφιστούν... Αλλά τηρείται σιγή...

Εχει τις ευλογίες μου το Αϊλαντ!
Δήμαρχος: Δεν θέλετε να σας απαντήσουμε κύριε Αποστολάτε; Απαντάω:
«1. Οτι έχει σχέση με το Αϊλαντ, η απόφαση που έχει πάρει
το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τελείως νόμιμη. Και όχι μόνο
είναι νόμιμη, αλλά έχει και τις ευλογίες τις δικές μου.

Ο Δήμος έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δηλαδή όπου
υπάρχουν στέκια της νεολαίας τα οποία εξυπηρετούν τη
νεολαία και δεν ενοχλούν την πόλη, θα είμαστε κοντά
τους. Τελεία και παύλα».

ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ 3Β
Πολύωρη συζήτηση για αύξηση
στα τροφεία των νηπίων στους
παιδικούς σταθμους των 3Β, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση 15/5 και μάλιστα εκτάκτως
λόγω του επείγοντος.

Οι Απολλώνιες Ακτές
κατέθεσαν μηνύσεις
σε δημοτικούς συμβούλους
–––––
Ο Αποστολάτος αντεπιτίθεται

ριμένω μέχρι το επόμενο συμβούλιο».

Ο Αντιδήμαρχος Δημ. Δαβάκης,
εισηγήθηκε το θέμα, μέσω μελέτης που έγινε από την Υπηρεσία
για αύξηση στους σταθμούς της
Βούλας, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους παιδικούς
σταθμούς της Βάρης. Η Βουλιαγμένη δεν διαθέτει Παιδικό
σταθμό.
Σήμερα γονείς με εισόδημα
12.000 το χρόνο δίνουν 40 ευρώ
το μήνα για το παιδί τους, προκειμένου να πάει στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, αν βέβαια ανήκει
στα τυχερά που θα κληρωθούν.
Γιατί όπως επεσήμανε ο Κ. Πασακυριάκος πέρυσι υπήρχαν 120 αιτήσεις και πήραν 50 παιδιά!

Να καταργηθούν
τα τροφεία
Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας
Πασακυριάκος (Λαϊκή Συσπείρωση) απαντωντας στα επιχειρήματα του Αντιδημάρχου, ότι οι
αυξήσεις είναι μικρές, ότι είναι
πιο φτηνά τα τροφεία από τους
σταθμούς της Γλυφάδας και του
Αλίμου, ζήτησε ως ένα ελάχιστο
πρώτο μέτρο, να καταργηθεί η
πληρωμή για τροφεία σε οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 και
40.000 €, και να μη γινει καμια αυξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο Δήμαρχος βλέποντας την δυσφορία των συμβούλων όλων των
παρατάξεων πρότεινε να μείνουν
οι τιμές στα περυσινά επίπεδα,
αλλά ο . Αντιδήμαρχος είχε κολλήσει.
«Οχι, δεν το παίρνω πίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δεχόμαστε
την εισήγηση των υπηρεσιακών,
έχουν 30 χρόνια εμπειρία».

Κλειστοί δύο καινούργιοι
Παιδικοί Σταθμοί
Και ενώ τα παιδιά μένουν στο
σπίτι γιατί κληρώνονται, ποια θα
πάνε στον Παιδικό Σταθμό, δύο
ολοκαίνουργιοι - Παιδικοί Σταθμοί - στη Βούλα, παραμένουν
βουβοί από παιδιά εδώ και 3 χρόνια γιατί δεν υπάρχει προσωπικό
να τους λειτουργήσει.
Η ντροπή είναι πολύ ήπια λέξη.
Η τιμή λοιπόν που πληρώνουν οι
γονείς ανεβαίνει ανάλογα με το
εισόδημά τους.
60 ευρώ/μήνα για εισόδημα εως
20.000 το χρονο και ούτως καθεξής.

Κόλλησε ο ...Μανιάτης
Κωνσταντέλλος: Πώς εκφράζεται
σήμερα η Δημοτική αρχή, δια του
Δημάρχου ή δια του Αντιδημάρχου;
Δήμαρχος: δια της αντιπολιτεύσεως!
Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε δηλαδή ομόφωνα.
Δαβάκης: Εγώ μειοψηφώ.
Δήμαρχος: Δεν του αλλάζω το
μυαλό, είναι Μανιάτης ο άνθρωπος.
Τελικά υποχώρησε ο ...Μανιάτης
και το θέμα απεσύρθη.
Αννα Μπουζιάνη
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

Ο τ. Δήμαρχος Αναβύσσου πούλαγε
δημοτική περιουσία αφειδώς
Τον ισολογισμό του 2009 του πρώην Δήμου Αναβύσσου
συζήτησαν στο δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού την περασμένη Τετάρτη 18/5.
Το θέμα απασχόλησε επί πολύ τούς Δημοτικούς Συμβούλους, όχι τόσο για αυτό καθαυτό τον ισολογισμό,
αλλά για τα όσα έχουν συμβεί στην Ανάβυσσο επί θητείας του Δημάρχου Σάββα Γκέραλη, τα οποία βέβαια
φαίνονται με αριθμούς στον ισολογισμό.
Ο Γ. Μπιθυμήτρης επεσήμανε ότι έχουν πουληθεί πάρα
πολλά ακίνητα στην πρώτη θητεία του Σ. Γκέραλη.
Ο Γ. Τζιβίλογλου που την εποχή εκεινη ήταν στην αντιπολίτευση του Δ.Σ. της Αναβύσσου είπε ότι «από τους
πρώτους κιόλας μήνες άρχισε το “πουλάω”. Μέχρι το
2008 είχαν φτάσει τα 7 εκατομμύρια € οι πωλήσεις του.
Γίνανε κάποια έργα· είδαμε πολύ γκαζόν, είδαμε φοίνι-

κες. Αν αυτό το λέτε ανάπτυξη...»
Ο Α. Κωνσταντέλλος θεωρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι
αρχές της λογιστικής. Εγινε ένα τεράστιο άνοιγμα με
δυσδιάκριτα τα στοιχεία ανάπτυξης του και γι’ αυτό δήλωσε ότι θα το καταψηφίσει.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου αναφέρθηκε στα νούμερα του ισολογισμού:
έσοδα 3.501.000,00 - δάνεια 3.300.000,00

Εξήγησε ότι το χρέος της Αναβύσσου σήμερα είναι στο
94,61% και αν δεν ήταν ο “Καλλικράτης” η Ανάβυσσος
θα έμπαινε σε ειδική ρύθμηση χρέους, όπως πολλοί
άλλοι Δήμοι. Το χρέος στις άλλες πόλεις του Σαρωνικού
είναι στο 30 - 40%. Παρ’ όλα αυτά τόνισε πρέπει να ψηφιστεί ο ισολογισμός.
Ο Μ.Τσαλικίδης εξήγησε ότι συζητώντας το θέμα του
ισολογισμού «αποτυπώνουμε νούμερα και ψηφιζουμε αν
η αποτύπωση του ισολογισμού είναι σωστή», και όχι
αυτό καθ’ αυτό το περιεχόμενο.
Ο τ. δήμαρχος Σάββας Γκέραλης, ανήκει στην κατηγορία
των “εκσυγχρονιστών” προφανώς, αφού έσοδα έβγαζε
πουλώντας γη!
Απαντώντας δε σε όλες τις αιτιάσεις παραδέχτηκε ότι
πούλαγε, αλλά νόμιμα.

«Είναι γεγονός ότι υπήρχε η πολιτική του πουλάω. Οι
πωλήσεις ήταν καθ’ όλα νόμιμες και έγιναν έργα στην
Ανάβυσσο που φαίνονται. Ενα μεγάλο ποσο των 3 εκατομμυρίων € πήγε για τα σχέδια πόλης που θα αποδώσουν», εξήγησε.

Αύξηση τελών στις Κοινότητες
Φώκαιας και Αναβύσσου
Στάσιμα στα Καλύβια
Η πρώταση της πλειοψηφίας ηταν να παραμείνουν τα
τέλη των Καλυβίων στάσιμα και να ανέβουν κατά τι
των άλλων Κοινοτήτων που είναι πάρα πολύ χαμηλά.
Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Χρ.
Χριστοφακη ήταν: «Μηδενική αύξηση των τελών χρήσεως για τουλάχιστον δύο χρόνια. Μείωση των τελών στα
Καλύβια, διότι οι τιμές είναι ήδη ιδιαιτέρως υψηλές. Εξαίρεση του Κουβαρά από την επιβολή τελών, αφού δε διαθέτει κοινόχρηστους χώρους. Και άμεση δημιουργία
επιτροπής ζωνών εμπορικότητας, η οποία θα προβεί σε μια
ολοκληρωμένη μελέτη για την αρτιότερη επιβολή τελών και
την εξομάλυνση αυτών.».
Αννα Μπουζιάνη

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Εξώδικο για τον ποδηλατόδρομο
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις από τα
προ ημερησίας του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Τετάρτη 11/5. Βέβαια ο Δήμαρχος μας εξέπληξε γιατί μέσα σε δύο

Αυτοί οι κύριοι που κάνανε αυτό το έγγραφο εδώ, πού ήταν τον καιρό εκείνο,
που γίνανε όλες οι διαδικασίες του νόμου.
Ενστάσεων, παραστάσεων και το ένα και
το άλλο. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται
τώρα. Ο Δήμος θα συνεχίσει να το κάνει
το έργο, όπως και να έχει . Και αν αποδειχθεί ότι είναι λάθος, θα κάνει διορθώσεις».

εβδομάδες έχει συνεδριάσει τρεις φορές! Και έχει και την προσεχή Δευτέρα
23/5 συνεδρίαση για τον πολυπόθητο προϋπολογισμό.
Ο Πρόεδρος λοιπόν του Δ. Συμβουλίου
Δημήτρης Αναστασίου, διάβασε εξώδικο
που είχαν αποστείλει κάτοικοι των οδών
που κατασκευάζεται ο ποδηλατόδρομος,
διαμαρτυρόμενοι, για την κακοτεχνία, την
επικινδυνότητα και την παντελή απουσία
μέριμνας για ένα άρτιο και ωφέλιμο έργο
για την πόλη.
Ενα έργο που στενεύει επικίνδυνα τους
δρόμους, αφαιρεί τις μισές θέσεις στάθμευσης, ένα έργο που θα το ξαναπληρώσουμε για ν’αποκατασταθεί η απρόσκοπτη
κυκλοφορία στην πόλη, απαλείφοντας και
τους κυκλοφοριακούς κινδύνους που αυτό
το έργο εγκυμονεί.

Αλλά, ας μας απαντήσει ο Δήμαρχος, για
παράδειγμα, πόσες διαβουλεύσεις έκανε
για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βουλιαγμένη, που πολλές φορές παρεμβαίνουν εις βάρος του πολίτη;
Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των οδών που
περνάει ο ποδηλατόδρομος, ότι εκεί θα
γίνει αυτό το έργο και θα θέλαμε τις θέσεις σας;

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με αφορμή
λοιπόν το εξώδικο υπεραμύνθηκε με σθένος το έργο του Μάντεση, που συνεχίζει
ως υπεύθυνη πλέον η νέα Δημοτική Αρχή,
επισημαίνοντας ότι σύμβουλοι της πλειοψηφίας το είχαν ψηφίσει κατ’ επανάληψιν (Τσιριγώτη, Καραγιάν).
Ο δε
Δήμαρχος, διακόπτοντας τις συμβούλους
που θέλησαν να απαντήσουν είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν πρόκειται ο Δήμος να πέσει σε περιπέτεια. Θα εκτελέσει τις αποφάσεις του
Δημοτικού συμβουλίου. Αν ήταν λάθος οι
αποφάσεις θα το κρίνει η ιστορία. Δεν
μπορεί ο Δήμος να ρισκάρει με τίποτα.

πολίτη πριν γίνουν. Φθάνουν την ώρα που
έρχεται η μπουλντόζα και σπάζει. Ασε που
δεν έχει ούτε μελέτη εφαρμογής, και
έχουν γίνει δεκάδες τροποποιήσεις...

Σιγά να μη τους ρωτήσουμε κιόλας!!!

Σ.Σ. Πρέπει να απαντήσουμε στο Δήμαρχο, ότι τα έργα – όπως εξ ιδίων γνωρίζει πολύ καλά – δεν φθάνουν ποτέ στον

Κατά του ποδηλατόδρομου τάχθηκε και ο
δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας
Κυριάκος Κικίλιας, επισημαίνοντας εξ αντιδιαστολής ότι υπάρχουν καυτά προβλήματα στην πόλη, τονίζοντας «είμαι από
την αρχή κάθετα αντίθετος με το ποδηλατόδρομο. Αν πάει κανείς να δει το 1ο Γυμνάσιο ούτε πόρτα ούτε παράθυρο
κλείνουν».
Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο

Εξαργυρώνονται ...επιταγές

Αννα Μπουζιάνη
Ενα καλό που έκανε ο “Καλλικράτης” μέσα στα
πολλά κακά, είναι η “Διαύγεια”, όπου αναρτώνται
υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις των Δήμων.

Η ...Δαλιδά
Τελικά, όλοι οι μεγάλοι άντρες την πατάνε από μία
...Δαλιδά. Ετσι και ο μέχρι χθες μεγάλος ανήρ, πανίσχυρος διευθυντής του ΔΝΤ, που μας δένει κάθε ημέρα
και πιο σφιχτά, βρέθηκε στης φυλακής τα σίδερα από
μία γυναίκα, που προσπάθησε(!) να την βιάσει.
Αν δεν άκουγε κανείς τα λόγια και έβλεπε την εικόνα, που περιφέρουν όλα τα κανάλια όλα τα εικοσιτετράωρα θα νόμιζε ότι είναι κάποιος ειδεχθής
εγκληματιας.
Εμείς στην χώρα μας δεν τολμάμε να πούμε ούτε το
όνομα του πιο ανόσιου ένοχου εγκληματία, πριν καταδικαστεί, γιατί έχει το τεκμήριο της αθωότητος.
Και για να πούμε αυτό που λέει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, “του τη φέρανε” του Στρος Καν.

Ετσι εκεί μπορείς να βρεις μπουμπούκια των Δημάρχων που ένας - ένας εξαργυρώνει προεκλογικές επιταγές με ...καρέκλες.
Βέβαια πολλές φορές, θέλει λίγο ψάξιμο, γιατί
μπορεί να είναι ανηψιός, θείος και να μην είναι
άμεσα ορατό.
Κι ενώ έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού,
αυτοί συνεχίζουν να διορίζουν ειδικούς συμβούλους, να παρατείνουν μισθώματα καντινών χωρίς
να το φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μισθώνουν καντίνες με απευθείας αναθέσεις και
άλλα τινά.

Τελικά δικαιώνεται ο Μάντεσης.
Είναι πολύ σάπιο το βασίλειο της Δανιμαρκίας!!!

Ιστορίες του Μοριά

Τάνταλος και Πέλοψ
Δεν ξέρω πόσοι από εμάς μάθαμε στα σχολειά μας τη μυθολογία των προγόνων μας
και την αλληγορική της σημασία. Οι δάσκαλοί μας, αφοσιωμένοι στο να μας μαθαίνουνε οτιδήποτε εβραϊκό, παραμέλησαν ή
αδιαφόρησαν για την ιστορία των πατεράδων μας, συμβαδίζοντες σε εκείνα τα βυζαντινά δολοφονικά πρότυπα του κάθε τι
ελληνικού. (σημ. Άς θυμηθούμε το βυζαντινό πογκρόμ κατά των αρχαίων φιλοσοφικών σχολών στην Αθήνα και των ανά
τετραετίαν πανελλήνιων αγώνων στη
Ολυμπία.)
Η αρχαία ελληνική μυθολογία με την αλληγορία της, που έχει ταυτισθεί με τους κάμπους και τα βουνά μας, τις θάλασσες και
τον ουρανό μας, θα έπρεπε να κατέχει την
πρωτίστη θέση στα μαθητικά μας θρανία.
Τέλος πάντων, δεν είναι κακό να μαθαίνομε
και για τους Εβραίους και τα περί αυτών και
βεβαίως για τη νεώτερη θρησκεία, που μας
έδωσαν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ,
πως πρώτα από όλα είμαστε Έλληνες και
σαν Έλληνες πρωτίστως λευτέρωσαν οι
κατοπινοί, την πατρίδα μας.
Μοριάς. Τον τόπο αυτόν λέγεται ότι τον βάφτισε έτσι, το δέντρο μουριά ή μωρέα, που
ήταν το κυριότερο εισόδημα της περιοχής.
Στους προγονικούς μας μύθους, το είπανε
νησί του Πέλοπα και για συντομία Πελοπόννησο, μιάς και ο Πέλοπας ή κατά το αρχαιότερο ο Πέλοψ, ήταν ο βασιλιάς του.
Στο νησί του Πέλοπα φάνταζε ένα πεντακόρυφο, πεντάμορφο μεγάλο βουνό, ο
Ταϋγετος*. Οι Φράγκοι στα μετέπειτα χρόνια τό ‘παν και Πενταδάκτυλο. Προφανώς
για ευκολία, γιατί έτσι τους βόλευε.
Στις χιονισμένες του κορυφές, τα βράδια

Ο ΛΙΛΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ειδικός
σύμβουλος του Δημάρχου 3Β

οι ντόπιοι αγέρηδες παντρεύονταν σε μυστικές συμφωνίες με τους αγέρηδες των
γύρω βουνών, και ακούγονταν ιστορίες για
βασιλιάδες και θεούς, ανθρώπους άρχοντες
και δούλους,
Ο Δίας είχε γιό τον Τάνταλο. Ο Τάνταλος,
βασιλιάς κληρονομικώ δικαιώματι από
Μοριά μέχρι Κρήτη, είχε παντρευτεί τη
Διόνη, κόρη του ΄Ατλαντα Πακτωλού**. Από
αυτούς βγήκανε πολλά παιδιά. Ανάμεσα σε
αυτά η Νιόβη και ο Πέλοψ. Γρήγορα ο Τάνταλος μπήκε στη αυλή του Δία και έγινε
ο΄”κολλητός” του στις βρωμοδουλιές.
Εκλεβε τα μυστικα των θεών και τα έδινε
στους ανθρώπους. Εκλεβε νέκταρ και αμβροσια, προφανώς για το κελάρι του. Όταν
μάλιστα τον βοήθησε να κλέψει και το
όμορφο παιδί, εκείνον τον Γανυμήδη, που
είχε σφόδρα ερωτευθεί ο θεός, οι σχέσεις
τους έγιναν πιο στενές, Τόσο που ο Τάνταλος, κατά τα ειωθότα συμβούλων και παρακοιμωμένων, άρχισε να απλώνει το χέρι του
και να κλέβει ασύστολα. Έβαλε στο κόλπο
και τον Πανδάρεω το φίλο του, μεγάλος
κλέφτης και αυτός· κλέψανε ομού και οι
δύο μαζί, το χρυσό σκυλί του Δία, του
Ολύμπιου θεού, του μεγάλου θεού που δεν
συγχωρεί εύκολα. Και ο Δίας δεν τον συγχώρεσε.
Εστειλε τον Ερμή και τον κάλεσε σε απολογία. Ο Τάνταλος για να τον εξευμενίσει,
τον κάλεσε σε τραπέζι να το συζητήσουν
το θέμα και για έναν αλλο σκοπό· ήθελε να
εξευτελίσει το Δία, τη θεότητά του και να
αμφισβητήσει την πανσοφία του. Ετσι λοιπόν ο Τάνταλος, έσφαξε τον γιό του τον
Πέλοπα, τον έκοψε σε μικρά κομματάκια,
τον μαγείρεψε και τον έβαλε στο τραπέζι
να ταϊσει το θεό. Ο Δίας όμως, τι θεός θα

Την παραπάνω απόφαση κατεβάσαμε από το triavita.gr, γιατί παρʼ όλο
που ψάψαμε πολύ στο “Διαύγεια” του Δήμου 3Β δεν το βρήκαμε!;;

ήταν άν δεν αντιλαμβανόταν την απάτη με
το ανθρώπινο κρέας. Αμέσως αηδίασε, φρικίασε από το αποτρόπαιο έγκλημα και την
ειδεχθή σκέψη και πρόθεση εξευτελισμού
του και εν τω άμα συνέλαβε τον Τάνταλο.
Τον Πέλοπα όμως τον συμπάθησε, γι΄αυτό
αποφάσισε να τον αναστήσει. ΄Εβαλε τους
υποτακτικούς του να μαζέψουν τα κομματάκια του, να τον ανασυνθέσουν και να τον
ξαναζωντάνεψουν. Αλλά ο ένας ώμος του
δεν βρέθηκε, (το είχε φάει η Δήμητρα χωρίς
να το γνωριζει), οπότε ο Δίας του τον αντικατέστησε με ελεφαντοστούν. Έτσι για
πρώτη φορά στον κόσμο, ο θεός υπέδειξε
στον άνθρωπο τον δρόμο των μετέπειτα
αρθροπλαστικών, που επέσυραν πολλές
αμαρτίες.

Μόλις ο θεός τέλειωσε με τον Πέλοπα, προχώρησε στην τιμωρία του Ταντάλου. Τον
έστειλε στον Άδη, με την κατάρα να διψά
και να πεινά, σε όλη του τη ζωή. Εκεί σε
μια λίμνη με νερό, τον βύθισε όρθιο μέχρι
τον λαιμό, για να υποστεί το μαρτύριό του.
Μόλις έσκυβε ο Τάνταλος να πιεί, το γύρω
του νερό κατέβαινε. Μόλις άπλωνε να
κόψει τους καρπούς από τα κλαδιά του δένδρου, που ήταν πάνω από το κεφάλι του, τα
κλαδιά απομακρύνονταν. Από τότε με
τρόμο μιλάμε για το “μαρτύριο του Ταντάλου”.
Τον Τάνταλο με το μαρτυριό του, λέγεται
ότι τον συνάντησε ο Οδυσσέας, όταν κατέβηκε στον Αδη.

Τι ήταν τελικά ο Τάνταλος; Ήταν ένας κλέφτης, που εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη
του κυρίου και ευεργέτη του ή ένας αμφισβητίας, αναρχικός, επαναστάτης, αντιεξουσιαστής, που για να ανατρέψει το κύρος
και την αίγλη της υπερτάτης αρχής, θυσιάζει ακόμα και το παιδί του και τελικά τιμωρείται;
Ο Δίας, ήταν ένας δίκαιος θεός, που ήθελε
να επαναφέρει την ευταξία στον κόσμο με
μια παραδειγματική τιμωρία του ποινικού
παραβάτη, ή ένας εκπρόσωπος της καθεστηκυίας τάξης με όλες τις συμπαρομαρτούσες αμαρτίες της και που μοναδικό
σκοπό είχε να μη χάσει την θρονική του καρέκλα;
Ιδού τα αναπάντητα ερωτήματα.
Μήπως όμως πάλι, αλληγορικά ο Τάνταλος
είναι ο ήλιος, που θυσιάζει καίοντας με τη
ζέστη ακόμα και τα παιδιά του, συμπόσιο
ανόσιο στο μεγάλο θεό του: Ζέστη ξηρασία, κάψιμο των σπαρτών, πείνα, δίψα;
Τελικά ο Πέλοπας, θεϊκά αναστημένος και
ανασυντεθειμένος, αλλά με τον αρθροπλαστικό ώμο, έρχεται στην Ηλεία, και δη
στην Πίσσα, όπου και παντρεύεται την κόρη
του βασιλιά Οινομάου.
«Πέλοψ ες Πίσσαν μολών Οινομάου γαμεί
κόρην». Και εδώ η παντριά στην αρχαία της
εκφραστική λέξη, προκαλούσε χαρούμενα
πονηρά τιτιβίσματα. Και η οποία τελικά,
ήταν η μόνη νοσταλγική πρόταση, που μας
είχε απομείνει στο μυαλό, από το πέρασμα
στο μάθημα των “αρχαίων”. Αλλά έχομε και
συνέχεια...
γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Ταϋγετος: Η Ταϋγέτη ήταν γυναίκα του Δία και
έδωσε το όνομά της στο βουνό.
** Πακτωλός: ονομάζεται έτσι και ποταμός της
Λυδίας, που στην κοίτη του υπήρχε άφθονο χρυσάφι· εξ’ ου και η φράση “πακτωλός χρημάτων”.
Βοηθήματα
1) D. Page “Ελληνική Μυθολογία” Εκδοτική Αθηνών
2) Ν. Τσιφόρου, “Ελληνική Μυθολογία”.
3) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Καρακωτσόγλου
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Το καλλιτεχνικό
Σχολείο Γέρακα
σε Διεθνές Φεστιβάλ
Μαθητές και εκπαιδευτικοί τριών ελληνικών καλλιτεχνικών σχολείων θα κηρύξουν, φέτος, την
έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
Νέων στις Συρακούσες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας
της Υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου,
για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.
Η Υπουργός Παιδείας συναντήθηκε, 05/2011, με
τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Instituto Nazionale
del Dramma Antico (INDA),Fernando Balestra, τον
Πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Καλλιτεχνικών Σχολείων, Θεόδωρο Αγγελόπουλο, τον
σκηνοθέτη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Καλλιτεχνικών Σχολείων,Τάκη Τζαμαργιά, μαθητές του
Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα και τον υπεύθυνο
καθηγητή της παράστασης, Κωνσταντίνο Μίχο.

Yποτροφίες για εκμάθηση αγγλικής γλώσσας
από το Ίδρυμα «Μιχαήλ Λάσκαρη»
Αιτήσεις ως 27 Μαΐου 2011
Το Ιδρύμα Υποτροφιών «Μιχαήλ
Λάσκαρη» (Μη κερδοσκοπικό
ίδρυμα Υποτροφιών) χορηγεί για
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012,
120 υποτροφίες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε
απόρους νέους (να έχουν συμπληρώσει το 12 έτος ηλικίας
χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας, να
είναι ελληνικής καταγωγής κα.)
και γενικότερα σε όσους δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα
για την εκμάθησή της. Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα
δίδακτρα αλλά και το διδακτικό
υλικό διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για τα επό-

μενα έτη υπό κάποιες προϋποθέσεις (συνέπεια-επιμέλεια). Καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκμάθησης
της αγγλικής γλώσσας (αρχάριους έως Proficiency). Τα μαθήματα
θα διεξαχθούν σε δύο εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτήρια στην Νέα
Σμύρνη και στη Βούλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα:
210-72 99 171 -172, στην ιστοσελίδα www.lascaristrust.gr, στο email: info@ lascaristrust.gr , στο
fax: 210-72 99 170 ή στην διεύθυνση: Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη, Βασ. Σοφίας 27,
Αθήνα 106 74.

O Δήμος Κρωπίας φρόντισε και
ενημέρωσε με επιστολή τα σχολεία της πόλης του.

Αιτήσεις υποβάλλονται
ως 27 Μαΐου
Ο ευεργέτης Μιχαήλ Λάσκαρης γεννήθηκε
στην Σμύρνη Mικράς Ασίας το 1903 και απεβίωσε στην ΗΠΑ το 1991. Παραχώρησε ένα
μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο
Ίδρυμα διότι θεωρούσε ότι η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητο εφόδιο για την
επαγγελματική αποκατάσταση, αφού είχε
βοηθήσει σημαντικά και τον ίδιο. Το ίδρυμα
ιδρύθηκε για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία τον ευεργέτη να δοθεί σε όλα τα ελληνόπουλα αλλά ιδιαίτερα σε αυτά που δεν
έχουν οικονομική δυνατότητα, η ευκαιρία
για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Μαινόμενοι Απανθρωποποιημένοι Ταγματασφαλίτες
ή, εν συντομία, Μ.Α.Τ.
Έχω αναγκαστεί κι άλλες φορές στο παρελθόν να γράψω για
τα Μ.Α.Τ., όπως άλλωστε έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί με
τα «ανδραγαθήματά» τους το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Το φαινόμενό τους –διότι περί διαστροφικού φαινομένου πρόκειται- χρήζει τόσο ψυχολογικής
προσεγγίσεως, όσο και μιάς ευρύτερης κοινωνιολογικής έρευνας, αναγκαίας να εντοπίσει και προβάλλει τα αίτια μιάς προϊούσας κοινωνικής σήψεως, που μεταλλάσσουν έναν νέο
Έλληνα από άνθρωπο σε ανθρωποειδές.
Όμως και αυτή τη φορά, όπως και τις προηγούμενες που ασχολήθηκα μαζί τους, δεν προτίθεμαι να προβώ σε κάποια ανάλυση του ανησυχητικού και ντροπιαστικού καταντήματός τους.
Παρ’ όλο που καταφανέστατα ορισμένοι εξ’ αυτών έχουν
πάρει διαζύγιο από την έννοια του άντρα, θα τους μιλήσω με
ανοιχτή επιστολή –και αυτή τη φορά- ελπίζοντας στην ψυχικά
υγιή αντίδραση εκείνων που ακόμα διαθέτουν φιλότιμο και ως
εκ τούτου ασφυκτιούν και στιγματίζονται από τις επονείδιστες
πράξεις των συναδέλφων τους. Τα ποσοστά ανθρώπων και ανθρωποειδών στις διμοιρίες των Μ.Α.Τ. δεν είμαι σε θέση να τα
γνωρίζω. Τα γνωρίζουν οι ίδιοι και γι’ αυτό οι όσοι ακόμα έντιμοι άντρες, οφείλουν ξεκάθαρα να διαχωρίσουν τη θέση τους
από τα ντροπιάσματα του ανδρικού φύλου και να το κάνουν
ΤΩΡΑ, πριν κοντά στα ξερά καούν και τα χλωρά.
Εσείς λοιπόν οι διαβόητοι κεφαλοθραύστες, που μεθάτε με την
κτηνώδη αίσθηση της δύναμης που σας δίνει ο αριθμός κι ο
εξοπλισμός σας, αυτό το αποκρουστικό θέαμα των πεντέξη
από σας να σακατεύουν έναν πεσμένο και άοπλο διαδηλωτή,
το θεωρείτε αντρίκιο φέρσιμο; Δεν είναι.
Όπως δεν είναι άντρας όποιος χτυπάει γυναίκα. Δεν είναι καν
γουρούνι. Είναι κοπριά γουρουνιού. Μάνα σάς γέννησε, γυναίκα. Κι αδερφές έχετε και φιλενάδες και βέβαια κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα ‘χετε και γυναίκες και κόρες. Αυτό που
δεν ξέρω, είναι τι έχετε στη θέση που οι άνθρωποι έχουν την
ψυχή. Σκατά μήπως; Μα δεν σας φύτεψαν τέτοια στην ψυχή
σας οι γονείς σας. Με αγάπη σάς μεγάλωσαν, με συμβουλές
και διδάγματα κι αξίες προγονικές πανάρχαιες. Ούτε ο πατέρας σας, ούτε η μάνα σας παινέψανε ποτέ τις ντροπές σας.
Ποτέ δεν σας είπαν: «Μπράβο παιδί μου, που χτυπάς γυναίκες και ματώνεις τ’ άσπρα μαλλιά των γερόντων». Παππούδες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
και γιαγιάδες σάς κράτησαν στην αγκαλιά τους. Πως πέσατε
τόσο χαμηλά; Πως διάολο καταντήσατε έτσι;
Χίλιες φορές προτιμότερη η τίμια και κοινωνικά πολύτιμη εργασία του εργάτη καθαριότητας, από αυτόν τον ηθικό ξεπεσμό που έχετε για επάγγελμα. Ο ανδρισμός, ρε ντροπές των

Δεν είναι άντρας όποιος χτυπάει γυναίκα.
Δεν είναι καν γουρούνι. Είναι κοπριά γουρουνιού.
ανδρών, δεν είναι αυτό που κρέμεται στα σκέλια μας. Αυτό το
‘χει κι ο σκύλος και το γουρούνι. Ανδρισμός είναι το φιλότιμο
ρε, η λεβεντιά και η περηφάνεια! Είναι η αλέκιαστη ψυχή που
δεν υπακούει σε άτιμες διαταγές. Δεν γίνεται, άντρες να λέμε
τα παλληκάρια που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την Ελλάδα, άντρες να πούμε κι εσάς που ντροπιάζετε ότι ιερό και
όσιο έχουμε ως έθνος. Οι αληθινοί άντρες δεν χτυπούν γυναίκες και γέροντες. Πεθαίνουν για να τους προστατέψουν.
Άντρες, λοιπόν, δεν είστε κι όσοι από σας θιγούν από τα λόγια
μου ας με μηνύσουν, αν έχουν άντερα, να γελάσει το πικραμένο πανελλήνιο. Αλλά δεν είστε ούτε Έλληνες αστυνομικοί,
σας το ‘χω ξαναπεί και παλιότερα αυτό. Αφού αποκαλούμε με
τον τίτλο τιμής ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, αυτούς που τρώνε
σφαίρες για να μας προστατέψουν από τους εγκληματίες, δεν
γίνεται να ονομάσουμε κι εσάς Έλληνες αστυνομικούς, διότι

αποτελείτε όνειδος για την Ελληνική Αστυνομία και προσβολή
για κάθε έντιμο, μαχόμενο αστυνομικό.
Τι είστε, λοιπόν; Θα μπορούσατε κάλλιστα, με αυτά που διαθέτετε αντί για ψυχή, να είστε ιδιωτικοί μπράβοι. Σας έλαχε η
κακοπληρωμένη «αίγλη» να είστε κυβερνητικοί μπράβοι. (Ούτε
καν κρατικοί, στην πραγματικότητα). Ταγματασφαλίτες είστε,
εκείνων των δοσιλόγων πολιτικών που παρέδωσαν την ψυχή
τους στον διάβολο και την Ελλάδα σε ξένους κατακτητές κι
ενώ δεν διαθέτουν χρήματα για καινούργια περιπολικά και καλύτερη αστυνόμευση, ετοιμάζονται να σας εφοδιάσουν με καινούργιες «αύρες», για να ψεκάζετε πιο αποτελεσματικά με
δηλητήρια εκείνους τους συμπατριώτες σας που διεκδικούν
ανθρωπινότερες συνθήκες διαβίωσης και για σας.
Μη νομίζετε ότι με την κτηνώδη λύσσα που ποδοπατάτε πεσμένους και άοπλους ανθρώπους, διαφέρετε σε κάτι από τους
ναζί στα Καλάβρυτα και στο Δίστομο. Μόνο σε πεσμένους κι
άοπλους επαρκεί η ψευτομαγκιά σας. Απέναντι στις πολυπληθείς ομάδες των «γνωστών αγνώστων» με τα στυλιάρια και τις
μολότοφ, κάθεστε κότες λειράτες και τους πετάτε από μακριά
δακρυγόνα. Κατανοητό, διότι άμα συγκρουσθείτε με δαύτους,
αφ’ ενός μπορείτε να πάθετε «βαβά» κι αφ’ ετέρου πως να ξέρετε, πίσω από τις κουκούλες, ποιοί είναι οι μπαχαλάκηδες και
ποιοί οι συνάδελφοι σε ...διατεταγμένη προβοκατόρικη υπηρεσία. Για να μη νομίζεις κι εσύ, εκάστοτε κύριε Παπουτσή
μας, ότι βυζαίνουμε το δάχτυλο.
Είναι εξοργιστικά προκλητική η ηγεσία της ΕΛΑΣ –φυσική και
παρά φύσιν- να ανακοινώνει δια των κωμικών εκπροσώπων
Τύπου της ότι τα ΜΑΤ επενέβησαν επειδή στις γραμμές των
ειρηνικών διαδηλωτών παρεισέφρησαν κουκουλοφόροι κι έριχναν μολότοφ στους αστυνομικούς. Τέτοια μπουρδολογήματα
προσβάλλουν βάναυσα τη νοημοσύνη των πολιτών, αφού είναι
παλαιόθεν γνωστό ότι πράγματι οι κουκουλοφόροι μπαινοβγαίνουν προβοκατόρικα στις πορείες και στη συνέχεια τα
ΜΑΤ αντί να κυνηγήσουν αυτούς, σπάνε τα κεφάλια των διαδηλωτών.
Περιμένω τη μήνυση ρε αφιλότιμα όντα, αλλά στο μεταξύ, αν
σας έχει μείνει ίχνος ντροπής μέσα σας, τραβάτε να βρείτε
έναν ιερέα, να εξομολογηθείτε και να ζητήσετε συγχώρεση
από τον Θεό για τα κρίματά σας.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παγίδα για τον οργανισμό τα
πλαστικά μπουκάλια νερού
Τώρα που καλοκαιριάζει συνηθίζουμε να κουβαλάμε στο αμάξι
μας πλαστικά μπουκαλάκια
νερού. Και μάλιστα μερικές
φορές από την μεγάλη μας δίψα
δεν μας πολυνοιάζει αν είναι
ζεστό το νερό απ’ τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο
αμάξι.
Κι όμως το ζεσταμένο νερό μέσα
απ’ το πλαστικό μπουκάλι μπορεί
να είναι “δηλητήριο”, ειδικά για
τις γυναίκες.
Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί
να αποτελεί αιτία για τον καρκίνο του στήθους.
Ο λόγος είναι ότι με την ζέστη,
αντιδρούν τα χημικά του πλαστικού μπουκαλιού και απελευθερώνονται διοξίνες μέσα στο
νερό.
Αυτό συμβαίνει και αν καταψύξετε το πλαστικό μπουκάλι με
νερό.
Είναι κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι νομίζω το

καλοκαίρι, θέλοντας να έχουμε
κρύο νερό πάντα μαζί μας.
Την επόμενη φορά, προτιμήστε
να το βάλετε σε γυάλινο μπουκάλι ή σε ατσάλινο παγούρι, θα
έχετε καλύτερο αποτέλεσμα και
δεν θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία σας.
Οι κακές ιδιότητες του πλαστικού δεν σταματάνε εδώ.
Το πλαστικό πρέπει να αποφεύγετε να το βάζετε στο φούρνο
μικροκυμάτων, για τον ίδιο λόγο,
ακόμα κι αν έχει το ειδικό σηματάκι που το επιτρέπει. Μπορούμε
κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε
πήλινα, γυάλινα, ή πυρέξ αντικείμενα προκειμένου να ζεστάνουμε το φαγητό.
Αν αυτά σας φαίνονται λεπτομέρειες, σκεφτείτε από πόσα “μικρομέτωπα” λαμβάνει το σώμα
μας διοξίνες. Όσες απ’ αυτές μπορούμε ν’ αποφύγουμε τόσο το καλύτερο.

Απαγόρευση κατανάλωσης
κρέατος δια ...νόμου
Πόσοι από εσάς θα μπορούσατε να φανταστείτε την διατροφή σας χωρίς κρέας;
Το κίνημα για την Κατάργηση του Κρέατος (Meat Abolition) ξεκίνησε από την Γαλλία
το 2005 και από τότε επεκτείνεται σταθερά σε όλον τον κόσμο. Οι οπαδοί του κινήματος ζητούν την δια νόμου απαγόρευση της παραγωγής (εκτροφής των ζώων) και
της κατανάλωσης ζωικής σάρκας αλλά και του κυνηγιού (θήρας και αλιείας).
“Η κατανάλωση ζωικής σάρκας, λένε, δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας ή
για την καλή υγεία μας. Δεν είναι καν απαραίτητη για τη διατροφική μας απόλαυση.
Και όμως πάνω από 65 δισεκατομμύρια χερσαία σπονδυλωτά και ακόμα περισσότερα
ψάρια και άλλα θαλάσσια είδη, θανατώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, για την ανθρώπινη διατροφή.
Φυλακίζοντάς τα σε άθλιες εγκαταστάσεις, χωρίς καμία επαφή με τη φύση και χωρίς
τη δυνατότητα κάλυψης των φυσικών τους αναγκών, έχουμε αυθαίρετα μετατρέψει
τα ζώα σε μηχανές παραγωγής κρέατος, γάλακτος και αυγών, προσπαθώντας να τα
εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. «Τα ζώα δεν πρέπει να βλάπτονται ή να θανατώνονται χωρίς λόγο»: σε όλο τον κόσμο, αυτή η αρχή είναι μέρος της κοινής ηθικής. Σε
όλο τον κόσμο όμως, η κατανάλωση ζωικών προϊόντων για τροφή, είναι ο κύριος
λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι βλάπτουν και θανατώνουν ζώα, δίχως αυτό να είναι
απαραίτητο”.
Πολύ δύσκολα θα περάσει στην συνείδησή μας μια τέτοια λογική. Όμως κι εμένα μου
γεννάται ένα ερώτημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφωνώ 100% με την άποψη
του κινήματος.
Κατανοώ πλήρως ότι τα ζώα έχουν συναισθήματα, πολλά απ’ αυτά ανεπτυγμένο εγκέφαλο και τα λοιπά, αλλά κι αυτά μεταξύ τους δεν σκοτώνονται για να τραφούνε;
Σίγουρα η εκτροφή και η φυλάκιση ζώων με σκοπό την κατανάλωση της σάρκας
τους απ’ τους ανθρώπους δεν είναι φυσική λειτουργία, μήπως όμως η κατανάλωση
κρέατος όπως και καρπών ή χόρτων είναι μέρος της αλυσίδας της φύσης;
Tη διακήρυξη του κινήματος μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
http://www.box.net/shared/ctqgalblrg
Ελληνικό blog - http://meatabolitiongreece.blogspot.com/

Αθωώθηκε ο Σωκράτης 2.410 χρόνια μετά... στο Μανχάταν
2.410 χρόνια μετά συνεχίζει
να απασχολεί το νομικό κόσμο
- και όχι μόνο - η δίκη του Σωκράτη.
Μια δίκη με αρχαιολογικά στοιχεία, μα συνάμα εκσυγχρονισμένη στις αντιλήψεις, είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατοντάδες θεατές σε
μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές δικαστικές αίθουσες της
Αμερικανικής
Δικαιοσύνης,
στο Μανχάταν.
Το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, κατάφερε την συμμετοχή
κορυφαίων δικαστικών και δικηγόρων και “ξαναδίκασε” τον
Σωκράτη, αφού η δίκη αυτή
δεν ήταν μια αναπαράσταση
της δίκης του 399 π.χ. μα μια
επανεξέταση του Σωκρατικού
ζητήματος, αναλύοντας όλες

τις κατηγορίες που βάρυναν
τον Σωκράτη, με σκοπό να

αποφανθούν αν είναι “ένοχος”
ή “αθώος” ο κατηγορούμενος
για “ασέβεια προς τους Θεούς”
και για “διαφθορά των νέων”.
Το δικαστικό σώμα διχάστηκε
μπροστά σε χείμαρρο επιχει-

ρημάτων και ρητορικών λόγων
από τις δυο πλευρές, αναδει-

κνύοντας παράλληλα το διαχρονικό σκεπτικισμό για την
πολύκροτη δίκη του Σωκράτη,
που προβληματίζει κάθε φορά
που μεταφέρεται ο χρόνος, ο
τόπος και η επικρατούσα κατά-

σταση της τότε εποχής.
Απ’ τους τρεις δικαστές που
έλαβαν μέρος στη δίκη, οι δύο
αθώωσαν τον Σωκράτη και η
τρίτη τον καταδίκασε!
Ενδιαφέρον είναι ότι με την
απόφαση του δικαστηρίου
συμφώνησαν 185 θεατέςένορκοι, διαφώνησαν 29 ενώ
πολλοί άλλοι δεν συμμετείχαν
στην ψηφοφορία.
Σε ερώτησή που απηύθυναν,
στον Προκαθήμενο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην
Αμερική, αν συμφωνεί με την
απόφαση του δικαστηρίου,
είπε ότι "από την ώρα που ο
Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος
και μάρτυς θεωρεί το Σωκράτη
ως εκπρόσωπο της παρουσίας
του συνταγματικού λόγου του
Χριστού, προ Χριστού, δεν

μπορώ να τον καταδικάσω".
Ο εκτελεστικός διευθυντής
του Ιδρύματος Αλέξανδρος
Ωνάσης στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Λουκάς Τσίλας, σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι "η δίκη
έγινε μέσα σε μια εκπληκτική
δικαστική αίθουσα από πραγματικούς σπουδαίους δικαστές,
από
διάσημους
δικηγόρους, δίδοντας μια σοβαρότητα και ένα ρεαλισμό.
Είμαι ευτυχής με το αποτέλεσμα. Αθώωση μεν, αλλά και μια
μειοψηφία που υποστήριξε ότι
υπήρχαν και λόγοι που η
Αθήνα έκανε αυτό που έπρεπε
να κάνει”.
Tο ίδρυμα Ωνάση θα κυκλοφορήσει σε DVD αυτή τη δίκη και
θα τη δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο.
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οι αναγνώστες γράφουν
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 3Β
“μπιχλιμπίδια και χρωματιστά γυαλάκια”...
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 11.5
πήγαμε με την ελπίδα ότι θ’ ακούγαμε κάτι
ουσιαστικό για τα έργα στον καινούργιο
Δήμο, πέρα από τα ευχολόγια και τις αοριστίες των προηγούμενων Δημοτικών συμβουλίων.
Δυστυχώς γι’ άλλη μια φορά διαψευστήκαμε οικτρά. Αποχωρήσαντος του Δημάρχου - προφανώς γιατί δε θα μπορούσε ν’
αντέξει - ακούσαμε μια μακροσκελή “έκθεση ιδεών”, συνοδευόμενη από γραφήματα και “σλάιντς”, για να δείχνει
σοβαροφάνεια. Περιελάμβανε αρκετά “μπιχλιμπίδια”, κόστους ενάμισυ εκατομμυρίου
(1.500.000,00€!), σαν τα χρωματιστά γυαλάκια που μοίραζαν αφειδώς οι πρώτοι
λευκοί κατακτητές στους έγχρωμους κατοίκους της Αφρικής και της Αμερικής.
Ούτε ένα τεχνικό έργο ουσίας, ούτε μια
αναφορά σε κάτι από το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού της πλειοψηφίας
και τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
Πριν μάθουμε πόσα χρωστάει ο νέος
Δήμος και σε ποιους, πριν πάρουμε γεύση
του προϋπολογισμού, μάθαμε ότι προγραμματίζουμε να ξοδέψουμε 70.000 € για
την προμήθεια κοπριάς, 50.000€ για την
καταπολέμηση της βαμβακίασης και για
πολλά άλλα παρόμοια. Ελεος κύριοι. Με
αντιδημάρχους που κρύβονται στο τηλέ-

φωνο από τους Δημότες, που κάνουν δημοτική πολιτική σε καφετέριες και σούπερ
ιν κλαμπ (εστιατόρια της παραλιακής), δουλειά δεν γίνεται.
Κύριε Δήμαρχε με τις συχνές αναφορές
σου στο “έτσι μ’ αρέσει” φαίνεται ότι ακόμη
δεν έχεις κατανοήσει ότι δεν είσαι Δήμαρχος μιας πόλης με 5.000 κατοίκους χωρίς
σχεδόν προβλήματα, αλλά μιας καινούργιας με 100.000 κατοίκους και πληθώρα
σοβαρών προβλημάτων δεκαπλάσιας και
πλέον έκτασης.
Τρέχεις όπως επαναλαμβάνεις και αρέσκεσαι να λες συνεχώς, και πράγματι είναι
αλήθεια, αλλά με την ισχνή προσωπικότητα των συμβούλων του συνδυασμού σου
και με την απαξίωση που έχεις επιβάλλει
σε 2/3 ικανούς συμβούλους σου με σθένος,
γνώση και εμπειρία, αλλά που όμως για δικούς σου λόγους τους έχεις αναθέσει το
ρόλο... του “έξω φύλα ρούχα” κατά την ποδοσφαιρική ορολογία των παιδικών μας
χρόνων, δουλειά δεν γίνεται.
Καιρός νομίζω είναι να σταματήσουν οι λεκτικές λύσεις σε προβλήματα και να δίνονται σοβαρές αναφορές σε προβλήματα και
σε προγράμματα.
Φιλικά
Γιώργος Γερίμογλου

“Οι 300 τραμπούκοι της Κερατέας”!
κατά Μανώλη Καψή
Ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής (ενότητας Κερατέας) Βασίλης Θηβαίος μας κοινοποιεί
Ανοικτή Επιστολή που απέστειλε στον δημοσιογράφο Μανώλη Καψή, για προσβλητικό
δημοσίευμά του κατά των κατοίκων της Κερατέας. Εμείς το δημοσιοποιούμε.
Αξιότιμε Κε Μανώλη Καψή,
Αυτές οι ώρες για το Δήμο Λαυρεωτικής είναι
ώρες ευθύνης απέναντι στους κατοίκους του.
Ώρες αποτίμησης, περισυλλογής, δουλειάς και
διαλόγου για 20 χιλιάδες οικογένειες που επί
4 μήνες έδωσαν τη δική τους μάχη με αξιοπρέπεια και αυτοθυσία.
Καλό θα ήταν και χρήσιμο, για τον κόσμο που
έχετε αναλάβει να ενημερώνετε έγκυρα κε
Μανώλη Καψή να ελέγχετε το ρεπορτάζ σας
πριν το δημοσιοποιείτε.
«…επί 6 ολόκληρους μήνες ανεχόταν 300
τραμπούκους στην Κερατέα, που πετούσαν
βόμβες μολότοφ και είχε (ο υπουργός) τους
άνδρες των ΜΑΤ με κατεβασμένα τα χέρια!»…
Τα νούμερα και ο χαρακτηρισμός «τραμπούκους» δεν ταιριάζει για τους ανθρώπους της
Κερατέας, που πάλεψαν για τα σπίτια, την οικογένεια, την τιμή και την αξιοπρέπειά τους.
Δεν έχω βέβαια την ψευδαίσθηση και την απαίτηση… από δημοσιογράφους που ασκούν το
επάγγελμα ως δημόσιοι υπάλληλοι, -επειδή ο
πατέρας τους, τους τακτοποίησε σε μια μόνιμη
θέση- να βάλουν σε κίνδυνο την ησυχία και την
καλοτακτοποιημένη ζωή τους.
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, όσο
δύσκολο είναι να ακούσεις τον κόρακα να τραγουδά σαν αηδόνι. Έχω όμως την απαίτηση ως
πολίτης και τηλεθεατής να τηρείται η δημοσιογραφική δεοντολογία έστω και στοιχει-

«ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ΓΙΑΤΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΠΙΟ...»
Από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Πέτρο Γεωργιλά, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το Σύλλογο, όχι γιατί κουράστηκε, αλλά γιατί «αρνείται να υποκύψει σε συμφέροντα», όπως σημειώνει από τη μιά και απ’ την άλλη
επειδή «παίζεται παιχνίδι στην πλάτη των παιδιών».
Γνωρίζουμε ότι είναι ένας δραστήριος ενεργός πολίτης και έχει προσφέρει πολλά στο Σχολείο μέσα από το
Σύλλογο. Εμείς δημοσιεύουμε την επιστολή του.
Αγαπητοί γονείς,
Σήμερα το πρωί (16 Μαϊου) υπέβαλα στον κύριο διευθυντή
την παραίτησή μου.
Ο λόγος είναι ότι αρνούμαι να συμμετάσχω σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της ασφάλειας των παιδιών μας. Αρνούμαι επίσης, να υποκύψω στα συμφέροντα
των κάθε είδους επιχειρηματιών της πλατείας Άλσους και των
παρατρεχάμενών τους. Ντρέπομαι πραγματικά που κάποιοι
πουλάνε την ασφάλεια των παιδιών, όπως ντρέπομαι που κάποιοι άλλοι την αγοράζουν. Περισσότερο όμως ντρέπομαι για
κάποιους γονείς που, προκειμένου να μη θιγούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των οικιών που διατηρούν στην
περιοχή, και αφού εξαπάτησαν εντέχνως και άλλους γονείς,
προσπάθησαν να επιβάλλουν την προστασία των συμφερόντων τους. Ντρέπομαι επίσης για όσους δημοτικούς άρχοντες
κατευθύνονται και ελέγχονται σαν άβουλα πλάσματα από τα
προαναφερθέντα συμφέροντα, προσφέροντας τις εκάστοτε
υπηρεσίες τους με το αζημίωτο βέβαια, αφού η εκλογή πάντα
προσμετράται σε ψήφους.

Σε αυτό τον τόπο που ζούμε λοιπόν, κάτι είναι σάπιο και βρωμάει πολύ. Εγώ από την άλλη, δεν είμαι διατεθειμένος να
υποκύψω σε απειλές και εκβιάσεις και σε αυτά τα γλοιώδη και
γελοία μέσα που χρησιμοποιούν κάποιοι που νομίζουν ότι θα
με κάνουν να υπηρετήσω τα συμφέροντά τους. Άλλωστε είναι
γνωστό ότι δέχτηκα αφόρητες πιέσεις για να παρανομήσω και
μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ασφάλεια των
παιδιών μας.
Στις 29-5-2010 ο τότε Δήμαρχος κ. Μάντεσης, είχε πει στο
δημοτικό συμβούλιο πως η κυκλοφοριακή ρύθμιση της πλατείας δεν είχε γίνει ποτέ, λόγω των γνωστών αντιδράσεων
και πιέσεων που δέχτηκαν, ως διοίκηση, από κάποιους παράγοντες της περιοχής. Έτσι, έστω και απερχόμενος, αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει μια ‘μεγάλη συγγνώμη’, όπως
χαρακτηριστικά είπε, από τους γονείς των παιδιών του 3ου
Δημοτικού.
Κύριε Μάντεση, γιατί επιτέλους δεν ανακοινώνετε τα ονόματα των παραγόντων που σας πίεζαν να μην τηρήσετε τον
νόμο; Πρέπει να γίνει ξανά ατύχημα; Τότε θα είναι αργά. Όχι
ότι δεν τους γνωρίζουμε. Τους θαυμάσαμε όλον αυτό τον

ωδώς και η ενημέρωση να είναι πραγματική και
όχι σύμφωνη με τα συμφέροντα των αφεντικών.
Δε γνωρίζω αν ζητώ πολλά.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Κερατέα αντιστάθηκε όχι με «300 τραμπούκους» αλλά με
χιλιάδες κατοίκους όλων των κοινωνικών, μορφωτικών και ηλικιακών επιπέδων.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, είμαι σίγουρος ότι
δεν ξέρετε καν προς τα πού πέφτει η Κερατέα
και τι είναι το Οβριόκαστρο…
Θα παρακαλούσα θερμά κι αν δε σας κάνει
κόπο να βγαίνατε από το γραφείο σας και να
κάνατε ένα αληθινό ρεπορτάζ κι ύστερα να εκφράζατε την όποια θέση σας.
Όμως ως ανενημέρωτος, αδαής, ειρωνικός,
προκλητικός και προσβλητικός δε δικαιούστε
να χαρακτηρίζετε μια ολόκληρη κοινωνία…«300 τραμπούκους».
Εν τέλει αναρωτιέμαι αν θα κατορθώσετε, στο
όνομα της δημοσιογραφίας που υπηρετείτε, να
ανασκευάσετε όσα άκριτα ξεστομίσατε.
Πάντως το σίγουρο είναι –όπως λέμε στην Κερατέα - πως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η
αλήθεια πάντα μα πάντα…έστω κι αν πονά,
επικρατεί.
Εύχομαι να μας εκπλήξετε ευχάριστα, αν και
δε διατηρώ αυταπάτες…
Βασίλης Θηβαίος
Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

καιρό να μας προτείνουν κάθε ευκαιριακή και πρόχειρη λύση
που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, εκτός από την λύση
που προτείνουν οι αρμόδιοι φορείς. Γιατί αυτή η ρύθμιση είναι
που θίγει τα συμφέροντά τους. Έτσι φτάσαμε στο σημείο, ο
κάθε ένας να προτείνει μία λύση, σύμφωνα με την προσωπική
του επιθυμία, λες και η κυκλοφοριακή ρύθμιση και η ασφάλεια
μίας περιοχής, είναι θέμα γούστου.
Επειδή λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι παίζεται στην πλάτη της
ασφάλειας των παιδιών μας, εγώ παραιτούμαι αρνούμενος να
γίνω συνένοχος σε αυτή τη διαδικασία. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και αναλαμβάνω την ευθύνη, σημαίνει
δέχομαι τις επιπτώσεις.
Ο πόλεμος κλιμακώθηκε από τη στιγμή που η δικαιοσύνη αποφάνθηκε αμετάκλητα υπέρ της μόνιμης και ασφαλούς κυκλοφοριακής ρύθμισης. Να είστε σίγουροι ότι σε αυτό τον
πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα συμφέροντα της περιοχής και στην ασφάλεια των παιδιών μας, εγώ θα είμαι με τα
παιδιά. Έστω και αν στο τέλος μείνω μόνος. Και μέχρι να ικανοποιηθώ από το επίπεδο της ασφάλειάς τους, να είστε σίγουροι ότι θα εξακολουθώ να ενοχλώ την ησυχία τους. Η
πλατεία του Πανοράματος, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Οτιδήποτε ισχυρίζομαι μπορώ να το αποδείξω με σωρεία εγγράφων και άλλων στοιχείων σε οποιονδήποτε μου το ζητήσει.
Σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, που τελειώνει η θητεία του παρόντος ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού, θα συνδράμω με κάθε τρόπο
στα υπόλοιπα μέλη που θα συνεχίσουν το έργο τους, παραμένοντας κοντά στο σχολείο και τα παιδιά μας.
Βούλα 16-5-2011
Πέτρος Γεωργιλάς
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Εγκαίνια
της καινούργιας εκκλησίας
της Φανερωμένης
στη Βουλιαγμένη

Η σοπράνο Antonella Orefice και ο βαρύτονος Γ. Σελητσανιώτης στο Σαρωνικό
Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με
αγαπημένες ελληνικές και ιταλικές μελωδίες από το σχήμα Lyricalissimo Ensemble είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν όσοι παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση Σάββατο 14 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σαρωνικού.
Η σοπράνο Antonella Orefice και ο βα-

ρύτονος Γιάννης Σελητσανιώτης με τη
συνοδεία πιάνου και τσέλου από τους
μουσικούς Neville Fahy και Susan Norton, ερμήνευσαν μοναδικά γνωστές
μελωδίες μεγάλων συνθετών, όπως
είναι ο Antonio Vivaldi, Ο Wolfgang A.
Mozart, ο Giuseppe Verdi, ο Sergei
Rachmaninov αλλά και οι εκπρόσωποι
της ελληνικής οπερέτας Θεόφραστος

Ενίσταται ο Αντιδήμαρχος Μ. Γρινιεζάκης

Η νέα εκκλησία στη Βουλιαγμένη, Φανερωμένη,
αφιερωμένη στην Θεοτόκο, λειτούργησε την περασμένη Κυριακή, και έγιναν τα εγκαίνια με επισημότητα και παρούσες όλες τις αρχές της περιοχής.
Η εκκλησία είναι δωρεά της οικογένειας Μαρτίνου.

Εγραφα στο προηγούμενο φύλλο, ότι ο Αντιδήμαρχος Κορωπίου Μ. Γρινιεζάκης έκανε αντιπολίτευση εκ των έσω
προς τον πρόεδρο του Νομικού προσώπου του Αθλητικού
Οργανισμού (Α.Ο.) Αντ. Κορωνιά.
Δεν έγραψα όμως για μομφή· η μομφή είναι πολύ βαριά
και σαν λέξη και για το νόημα που φέρει.
Οταν υπεύθυνος του Αθλητικού γίγνεσθαι κύριε Γρινιεζάκη
είναι ο πρόεδρος του Α.Ο. και μετά το ερώτημα που ετέθη,
γιατί δεν δόθηκαν χρήματα στον αθλητή της ελληνορωμαϊκής πάλης, να πάει στον αγώνα να μας φέρει μετάλλιο, απαντά ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, γιατί
ακόμη δεν έχει γίνει ΦΕΚ το νομικό πρόσωπο, σημαίνει ότι
σηκώνει το βάρος της ερώτησης.
Γιατί τέτοια θέματα, θα μπορούσαν να επιλύονται χωρίς
να φθάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου ελέγχεται από τα
μέλη του και όχι από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου·
νομίζω;
Στη συνέχεια παραθέτουμε την επιστολή σας.

Σακκελαρίδης και Νίκος Χατζηαποστόλου.
Παράλληλα, στο χώρο της εκδήλωσης, που είχε στόχο την ενίσχυση του
Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, λειτούργησε έκθεση με
έργα των ζωγράφων Adrienne Delbecq
Bakos και Claudine Vilcheck.

Αξιότιμη κα Μπουζιάνη,
Με έκπληξη διάβασα στο φύλλο της Εβδόμης 14ης Μαΐου
2011 να μου αποδίδετε ότι κάνω «αντιπολίτευση εκ των έσω»
εναντίον του Προέδρου του νέου Νομικού Προσώπου Σφηττός, δημοτικού συμβούλου κ.Αντώνη Κορωνιά. Ουδέποτε
απηύθυνα μομφή στον κ. Κορωνιά. Αντιθέτως, άσκησα
μομφή, εμμέσως πλην σαφώς, στον δημοτικό σύμβουλο της
αντιπολίτευσης και πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Κορωπίου – αθλητικό σωματείο, κ. Πέτρο Σουρλαντζή γιατί δεν
δόθηκε ένα χρηματικό ποσό, συμμετοχής του νεαρού Κορωπιώτη αθλητή, μέλους του αθλητικού σωματείου Γ.Σ Κορωπίου, σε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες της
ελληνορωμαϊκής πάλης. Αν μου επιτρέπετε το χαρακτήρισα
ως «ευτελές» αποκλειστικά και μόνο για τη σημασία των αγώνων αυτών στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου που θα προέβαλλε
το Κορωπί και τον σύλλογο. Παρακαλώ όπως αποκαταστήσετε τη θέση που υποστήριξα στη δημοτική συνεδρίαση της
10ης Μαΐου 2011 βάσει της τοποθετήσεώς μου.
Με εκτίμηση,
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Μανώλης Γρινιεζάκης

Διασχίζοντας τη διώρυγα της Κορίνθου
Μια ωραία ιδέα υλοποιήθηκε από τον
Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάτω Βούλας· ο
διάπλους του Ισθμού στην Κόρινθο.
Ετσι υλοποιήθηκε μία ημερήσια εκδρομή, που πραγματοποιηθηκε 8 Μάη
με δύο λεωφορεία συμμετέχοντες.
Η πρώτη στάση ήταν το Μουσείο της
Κορίνθου και ο αρχαιολογικος χώρος.
Πλουσιότατο Μουσείο με πάρα πολλά
εκθέματα και μεταξύ αυτών και το
...άγαλμα της ελευθερίας (προφανώς
από την Κόρινθο εμπνεύστηκε ο δημιουργός), παραθέτω φωτογραφία.

Επιβλητικός, οχυρωμένος με ένα
αγνάντεμα σε όλη την Κορινθία και όχι
μόνο.
Φαγητό και χορός στη συνέχεια και
νωρίς το απόγευμα επιβίβαση στο πλοι-

Ανεβαίνοντας τον Ακροκόρινθο

Περιηγηθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο
βαδίζοντας στα χνάρια των προγόνων
μας και στη συνέχεια ανεβήκαμε στον
Ακροκόρινθο (και όχι “στην” που το ξέραμε. Είναι ο Ακροκόρινθος.)

άριο από το Λουτράκι και διασχίζοντας
την πανέμορφη διώρυγα φθάσαμε στα
Ισθμια.
Ηταν μία εξαιρετικά όμορφη διαδρομή,
βλέποντας από κοντά αυτό το πελέκημα του εδάφους σε τόσο μεγάλο
βάθος! Ο οδηγός του πλοιαρίου μας
ξεναγουσε για κάθε τι που βλέπαμε
στο πέρασμά μας.
Ηταν μία πολύ ωραία εμπειρία.
Α.Μπουζιάνη
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Ελεύθερες ακτές αλλά...
...σε διαφορετικές γλώσσες, στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
Με τις υπογραφές των συμβουλων της μειοψηφίας συζητηθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, την Δευτερα 15 Μαϊου, η
τύχη των ακτών της Βούλας, Βάρης και
Βουλιαγμένης.
Ο Δήμαρχος αποχώρησε, καταθέτοντας
για άλλη μια φορα ότι θέλει ελευθερες τις
παραλίες για να τις χαίρεται ο κόσμος. Εισηγητής του θέματος ο εκπρόσωπος της
Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Πασακυριάκος, μίλησε για τις ακτές που πρεπει να αποδο-

για ελευθερες παραλίες, αλλά και για τον
κίνδυνο που διατρεχουν επισημαινοντας,
ότι έχει πληροφορίες πως τα παιδιά του
ΠΙΚΠΑ μεταφέρονται στον Σκαραμαγκά για
την ανάπτυξη του φιλέτου της νησιδας
του ΠΙΚΠΑ, προς εξεύρεση των 50 δις€
που αναζητεί εναγωνίως η κυβερνηση.
Κατέθεσε κι αυτος σχέδιο ψηφίσματος, στο
οποίο επισημαινει μεταξύ άλλων ότι: «Με
πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έγινε λόγος για
παραχώρηση σε ιδιώτες μεγάλων εκτάσεων όπως ο χώρος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αλλά και παραλιών της
Αττικής.
Αυτοί οι σχεδιασμοί θα προχωρήσουν με
διαδικασίες "fast track".
...Οι εξελίξεις αυτές μπορεί να αλλάξουν
τη φυσιογνωμία της περιοχής σε αρνητική
κατεύθυνση και σε βάρος του λαού του Λεκανοπεδίου».
Ακόμη ανέφερε την πληροφορία οτι ο Δή-

μαρχος έχει συμφωνήσει σε πρόταση να
πάρει την πλαζ της Βουλιαγμένης ο “Αστέρας”, κατι που δεν διαψεύστηκε. Και ίσως
επιβεβαιωνεται από έναν ακόμη λόγο, ότι
ο Δημαρχος στη συζητησή του για ελευθερες παραλίες, αφηνει απέξω την πλαζ της
Βουλιαγμένης! Το σχέδιο του χάρτη παρουσίασε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι έχουμε 47χλμ παραλιακό μέτωπο!

Διαφώνησαν...συμφωνώντας
Και οι δύο παρατάξεις, δηλαδή, μίλησαν για
το ίδιο πραγμα: ελευθερες παραλίες. Το
ιδιο έχει τονίσει πάρα - πάρα πολλές φορές
ο Δήμαρχος, όπως και εκείνο το βράδυ
λίγο πριν αναχωρήσει.
Θα περίμενε λοιπόν κανείς να βγει μία
κοινή απόφαση για διεκδίκηση ελεύθερων
ακτών προς όφελος των πολιτων.
Ομως μετά από αρκετη συζητήση, διαφώνησαν στις ...λεπτομέρειες.

Διον. Κοντονής, Κ. Κικίλιας, από την

πλειοψηφία και ο Π. Καπετανέας από
τη μειοψηφία, αναφέρθηκαν στο Χέρωμα και στο αίτημα των κατοίκων για
επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. για ένταξή του στο
σχέδιο πόλης.
Ο Π. Καπεανέας μάλιστα, αναφέρθηκε
στο δημοσίευμά μας σχετικά με συγκεκριμένη έκταση στο Κορωπί, που με φωτογραφική διάταξη μπήκε σε τοπικό
ρυμοτομικό για να εξυπηρετηθούν κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα.

Υπήρξαν και διαφορετικές φωνές. Παράδειγμα του Γιάννη Νιτερόπουλου, που διαφώνησε
για
ελεύθερες
παραλίες,
φέροντας ως ζοφερο παράδειγμα τη Νότια
Αφρική!!!
Σ.Σ.: Εγώ Γιάννη θα σε στείλω πιο κοντά,
για ένα πολύ θετικό παράδειγμα ελεύθερης
ακτής· στην Ασπροβάλτα, όπου τη διαχειριζεται ο Δήμος, με ντουζ και ομπρέλες και
ελεύθερη και είναι πεντακάθαρη!
Οσο για το καφέ “Νότος” που αναφέρθηκε
ο Γιάννης Σκουμπούρης ότι είναι στην παραλία, το συγκεκριμένο κατάστημα δεν
είναι στην ακτη (είναι πολύ ψηλότερα) και
η συγκεκριμένη ακτη είναι ελευθερη (η
επέκτασή του είναι αλλο θέμα). Υπάρχουν
άλλες ακτες που είναι κατάκλειστες και
από μαγαζιά, τρανό παράδειγμα στον
κόλπο της Βουλιαγμένης.
Βέβαια ο Γιάννης Σκουμπούρης αναφερθηκε και στα μαγαζιά έναντι του Νοσοκομείου, το Βο, επισημαίνοντας ότι «αυτό που
προσλαμβάνει η κοινωνία είναι ότι το μεγάλο κατάστημα έναντι του Νοσοκομείου
πάλι δουλευει, με αδύναμη την κυβερνηση».
Ο Δ. Βαμβασάκης αναφερθηκε στο χώρο
σταθμευσης που καταλαμβάνει αυθαίρετα
το Do it στη Βάρκιζα.

θουν ελευθερες στο λαο, αλλά και τον
κίνδυνο που διατρέχει όλο το παραλιακο
μετωπο του Δήμου το οποίο ειναι 47 χλμ!.
«Με τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις στελεχών της κυβερνησης
και της τρόικας το τελευταιο διαστημα,
έγινε σαφές ότι στις κατευθυνσεις τους
βρισκεται το επόμενο διάστημα η διαδικασια εκποίησης δημοσιας περιουσίας με ταχεις ρυθμούς» επεσημανε. Και για να το
κάνει πιο κατανοητο έδωσε την πληροφορία ότι τα ΕΤΑ Α.Ε. (Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα) βρίσκονται σε διαδικασία απογραφής του παραλιακού μετώπου. Πρότεινε
να βγει ψήφισμα το οποίο κατεθεσε και στο
προεδρειο.
Ο Γρηγορης Κωνσταντέλλος, επικεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας, μίλησε και αυτός

Γιατί δεν επικαιροποιείται το Χέρωμα;

Ετσι μπήκε σε ψηφοφορια το υπόδειγμα
ψήφισμα της Λαϊκής Συσπειρωσης και καταψηφιστηκε!
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος κατηγγειλε τον πρόεδρο για ανεπίτρεπτες μεθοδεύσεις επειδη
δεν έθεσε και το ψηφισμα της παράταξής
του σε ψηφοφορία, τονίζοντας: «μετά την
ανεπίτρεπτη μεθόδευση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου, η
πρόταση του συνδυασμού δεν τέθηκε καν
σε ψηφοφορία και παραπέμφθηκε στις Ελληνικές καλένδες».

Απουσιάζοντος του Δημαρχου, απάντησαν
οι αντιδημαρχοί του. Ο Σπ. Πανάς έδωσε
απαντησεις γενικότερα στο θέμα.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΖ
από τη Δημοτική Αρχή των 3Β
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης θα διαθέσει για το 2011 στους
δημότες του, κάρτες εισόδου στις
πλαζ των αντιστοίχων Δημοτικών Ενοτήτων.
Οι κάρτες θα αρχίσουν να διανέμονται
στους δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Βούλας και Βάρης από την Δευτέρα 23 Μαϊου. Για τους δημότες της
Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης
θα ισχύσουν οι ήδη εκδοθείσες κάρτες από το έτος 2010.

Οι δημότες των πρώην Δήμων Βούλας και Βάρης μπορούν να προσέρχονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες
των Δημοτικών Ενοτήτων, προσκομίζοντας και μια μικρή φωτογραφία.
Οι κάρτες θα παραδίδονται στους δημότες από τις Υπηρεσίες του Δήμου
το αργότερο μετά από δύο εργάσιμες
ημέρες.
Οι δημότες θα εξυπηρετούνται από τις
Υπηρεσίες του Δήμου τις εργάσιμες
ημέρες από τις 09.00 έως τις 13.00.

Ο Δ. Δαβάκης απαντωντας για το κατάστημα έναντι του Νοσοκομειου, είπε ότι
«αν μπορει ο επιχειρηματίας να συμμορφωθεί σε χαμηλη ένταση θα λειτουργησει·
αν δεν μπορει δεν θα λειτουργήσει».
Η Ηλ. Τσιριγώτη ενημερωσε ότι «όσον αφορά
το Do it σήμερα η Πολεοδομια Μαρκοπουλου
έκανε αυτοψία. Οσο για το Βο, έχουν καταλογιστεί πρόστιμα κατάληψης 450.000 €. Δεν
έχει άδεια λειτουργίας για όλα τα τετραγωνικα. Οσο για τον Κουτρουλιά (έναντι νοσοκομειου) η Πολεοδομία κατέγραψε ολες τις
κατασκευες. Τα μισα κτισματα βρίσκονται
μέσα στον αιγιαλό. Τα νόμιμα ειναι γύρω στα
600τ.μ. ενω η Πολεοδομία κατέγραψε πολλαπλάσια».
Αννα Μπουζιανη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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Αθήνα 18/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 33179
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17 - 11743 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη
Τηλ.: 2132063534, FAX: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανάπτυξης
Ανατ.
Αττικής
Περιφέρειας Αττικής η με αρ.
πρωτ. 1043/11 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του εργαστηρίου παρασκευής
ετοίμων γευμάτων και φαγητών
της Μαρίας Κολλημένου, Ξάνθης
& Καστοριάς, Γέρακας, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ.
Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/76-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ:
Τα Εκπαιδευτήρια Ζώη, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών τους εκδηλώσεων, διοργανώνουν την Τετάρτη
25 Μαϊου στις 7.30μ.μ.την τελευταία τους, για φέτος
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Πώς θα κρατάμε ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας που
οδηγεί τα παιδιά σ’ εμάς κι εμάς στην ψυχή τους
ημερίδα με θέμα: Πώς θα κρατάμε ανοιχτό το δίαυλο
επικοινωνίας που οδηγεί τα παιδιά σ’ εμάς κι εμάς
στην ψυχή τους. Κύρια ομιλήτρια και συντονίστρια
της διαλογικής συζήτησης που θα επακολουθήσει θα
είναιη Σχολική Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Ράνια
Κυριαζή, η οποία εκτός από καταξιωμένη εκπαιδευτι-

κός, είναι και διδάκτορας του Παν/μίου Αθηνών στον
κλάδο της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Οσοι γονείς και εκπαιδευτικοί (εκτός του Σχολείου) επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ημερίδα αυτή, μπορούν
να απευθύνονται στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων,
τηλ. 210 9617.814, 210 9617.817, ώρες 7 έως 19.

Έκθεση ζωγραφικής με “γυναικεία ματιά”
από τον σύλλογο Γυναικών "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ"

Το συγκρότημα των εκπαιδευτηρίων Ζώη.

“Το πανηγύρι της Φύσης”
Την Ανοιξη γιόρτασε το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού την περασμένη Κυριακή 15/5 αναδεικνύοντας την
Ανοιξη ως πανηγύρι της Φύσης.
Η εκδήλωση περιελάμβανε βίντεο με τραγούδια της Άνοιξης, αναφορά στην μυθολογία, την ιστορία και τα βότανα
της φύσης από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.
Η διευθύντρια του ΕΚΤ&Π Βάσω Κιούση παρουσίασε τα νέα

Με επιτυχεία έληξε η «Γυναικεία
Ματιά», η τριήμερη έκθεση Ζωγραφικής
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών
των 3Β, "Απολλωνία", στην αίθουσα
Ιωνία, με έργα των τριών καταξιωμένων
ζωγράφων Άννας Βασιλείου, Όλγας
Σπηλιώτη και Παρής Τζήλου, που είναι
και μέλη του Συλλόγου.
«Η Γυναικεία ματιά που χαϊδεύει, που
κρίνει και διαπερνά, που ερωτεύεται,
που κλαίει και χαμογελά, η ματιά που
γεννά, μετουσιώνεται σε εικόνα,

Η πρόεδρος με τις τρεις ζωγράφους

χρώμα, κίνηση, παλμό, σκιά και φως
από τις τρεις σημαντικές γυναίκες

που δημιουργούν απόψε το εικαστικό
γεγονός στη Βούλα», είπε η πρόεδρος του Συλλόγου Μαριάννα Μαυραγάνη προς τους επισκέπτες της
έκθεσης τη βραδιά των εγκαινίων, και
κατέληξε:
«Στην "Απολλωνία" με τις ομάδες του
θεάτρου, της λογοτεχνίας και της ψυ-

χολογίας, με τις ποικίλες εκδηλώσεις,
τις ξεναγήσεις και τα ταξίδια, δεν
απολαμβάνουμε απλώς τα αγαθά του
πολιτισμού, αλλά δημιουργούμε Πολιτισμό».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δημ. Δαβάκης και η δημ.
σύμβουλος Ν. Καραγιάν.

Διαδραστικοί πίνακες στην υπηρεσία της γνώσης

προγράμματα “Πολιτιστικές Περιηγήσεις στα Μεσόγεια και
την Λαυρεωτική”, με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, αρχαιολογικών μνημείων, μουσείων της φύσης και τα Εκπαιδευτικά προγράμματα για
παιδιά που μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδι.
Ο χώρος του ΕΚΤ&Π ήταν γεμάτος με εικαστικές δημιουργίες, χρώματα και σχήματα της Αγγ .Τσεβά, για την οποία
η τέχνη είναι τρόπος ζωής όπως φαίνεται από την πορεία
των 50 χρόνων δημιουργικής δουλείας της. Η Αγγελική
Τσεβά αναφέρθηκε στο πως η φύση έχει επηρεάσει την
τέχνη της.
Ακολούθησε ένα μουσικό σύνολο από την Ελληνική Συντεχνία Φλογέρας από Καλάμι με πρόεδρο την Τατιάνα Παπαστεργίου που ερμήνευσαν κομμάτια από τον Μεσαίωνα και
την Αναγέννηση.
Τέλος οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν παραδοσιακές πίτες
και κρασί γιατί και η γαστρονομία είναι πολιτισμός.
Παρούσα η γνωστή κοινωνία του Κορωπίου και όχι μόνο.

Εδώ και ένα χρόνο τα παιδιά του 1ου
Γυμνασίου Βούλας, διδάσκονται μαθήματα με τη χρήση διαδραστικού πίνακα (χρησιμοποιώντας την αφή και
τη γραφίδα)!
Ο διαδραστικός πίνακας είναι μια ψηφιακή επιφάνεια εργασίας που υποστηρίζει
την
προβολή
και
την
αλληλεπίδραση, και λειτουργεί σε συνεργασία με έναν υπολογιστή και έναν
βιντεοπροβολέα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι o χρήστης μπορεί
να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα
αντικείμενα, χρησιμοποιώντας είτε την
αφή είτε ειδική γραφίδα. Όπως μας είπε
ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Βούλας, οι μαθητές με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν το μάθημα με τους
διαδραστικούς πίνακες, που αποκτήθηκαν μέσω της Πράξης «Πρόγραμμα Πιλοτικής Εισαγωγής Διαδραστικών
Συστημάτων και Συναφούς Εξοπλισμού
στην Τάξη για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Με τη χρήση των διαδραστικών πινάκων οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου
Βούλας διδάσκονται με διαφορετικό
τρόπο πλέον το μάθημα, εμπλουτισμένο με πολυμεσικές παρουσιάσεις
και διαδικτυακές πηγές. Όπως οι ίδιοι
σχολίασαν, το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό, πιο αποτελεσματικό. Οι εκπαιδευτικοί
παρατήρησαν
ότι
βελτιώνεται η προσοχή και η συμμετοχή των μαθητών, καθώς υποστηρίζονται διαφορετικά στυλ μάθησης και
καλύπτονται ποικίλες ανάγκες των
μαθητών. Οι μαθητές επίσης παρατήρησαν ότι κατανοούν ευκολότερα πιο
σύνθετες έννοιες, καθώς αυτές παρουσιάζονται με τρόπο σαφέστερο
και δυναμικό.
Οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου
Βούλας επιμορφώθηκαν στη χρήση
των διαδραστικών πινάκων από την
εταιρεία που εγκατέστησε τον όλο
εξοπλισμό, ενώ αναμένεται η περαιτέρω επιμόρφωσή τους μέσω εξειδικευμένου
προγράμματος
του
ΥΠΔΒΜΘ.

Εργασίες που οι μαθητές δημιούργησαν με τη χρήση των πινάκων αυτών
δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο στην ητάξη του 1ου Γυμνασίου Βούλας, που
φιλοξενείται στον ιστοχώρο Ηλεκτρονική
Τάξη
του
ΥΠΔΒΜ
http://eclass.sch.gr .
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Αναδάσωση στην
Ξερόλακκα στο
Θυμάρι Παλαιάς
Φώκαιας
Κυριακή 27 Μαρτίου
Αναδάσωση προγραμματίζει ο Ομιλος Θυμαρίου «O
Αίολος» την Κυριακή 27
Μαρτίου και ώρα 10:00
π.μ. στην περιοχή Ξερόλακκα στο Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας.
Πρόκειται να φυτευτούν
συνολικά 800 δενδρύλλια,
από τα οποία τα 300 έχει
προμηθευτεί «Ο Αίολος»
και τα υπόλοιπα 500 θα τα
προσφέρει ο Δήμος Σαρωνικού.
Για πληροφορίες ή για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με την κα
Συροπούλου Βασιλική στη
Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας (τηλ. επικοινωνίας: 22910-38809 &
εσωτ. 121).

Τακτική Γενική
Συνέλευση του
“ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”
Σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό του Συλλόγου,
καλούνται τα μέλη του σε
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/06/2011 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 στη
Βούλα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου
Βούλας (κάτω από τη Γέφυρα της Βουλιαγμένης) για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Διοικητικός Απολογισμός
του Απερχόμενου Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός
παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
3. Έγκριση της έκθεσης της
εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Απαλλαγή του απερχόμενου
Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την Οικονομική Διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
5. Έγκριση προϋπολογισμού
περιόδου 2011-2012.
Σε περίπτωση που δε θα
υπάρξει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί
την επομένη 08/06/2011,
ημέρα Τετάρτη, την ίδια
ώρα, στον ίδιο χώρο και με
τα ίδια ως άνω θέματα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ Γ.Σ. «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΑΣ- Η ΘΕΜΙΣ
Ψηφισμα
Η Δευτερα 16η Μαιου 2011 θα καταγραφει με
μελανα γραμματα στην Ιστορια της Βουλας.
Το ΔΣ του Συλλογου μας μολις πληροφορηθηκε
απο τα ηλεκτρονικα μεσα την παραιτηση και βεβαια τις πρωτοφανεις καταγγελιες του Προεδρου του Συλλογου Γονεων και Κηδεμονων του
Τριτου Δημοτικου Σχολειου της Βουλας συνηλθε εκτακτως και αποφασισε τα παρακατω.
-Να εκδοσει ψηφισμα συμπαραστασης προς τον
καταγγελοντα και το ΔΣ του Συλλογου Γονεων
του Τριτου Δημοτικου οπου φοιτουν και δεκαδες
παιδια της Περιοχης των Δικηγορικων.
-Να ζητησει Συγκληση του ατυπου Διασυλλογικου Οργανου της Βουλας ωστε οι Συλλογοι να

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

παρουν θεση στις καταγγελιες που αφορουν
στην ασφαλεια των μαθητων.
-Να απευθυνει επιστολη στις Δημοτικες Αρχες
και σε ολους τους Δημοτικους και Κοινοτικους
Συμβουλους,ονομαστικα.
-Τελος να παρει ολα τα νομιμα μετρα που προβλεπει το καταστατικο του Συλλογου και ειδικοτερα σε οτι εχει σχεση με την εννοια της
‘’Αλληλεγγυης’’ που αναφερεται ως κυριαρχος
σκοπος της ιδρυσης του.
Βούλα 18 Μαιου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Ηλιού
Ελένη Κατσακιώρη
diliou@hol.gr
katsakiori@kmk-law.gr

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΛ6-8
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 8855/17.05.2011

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 3316/05,
(προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18).
1. Ο Δήμος Κρωπίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανασύνταξη – επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφορίας και στάθμευσης Δήμου
Κρωπίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ή 147.600
ευρώ (με ΦΠΑ 23%).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 10, με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου
έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί)
μέχρι τις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00π.μ.
Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ
τύπου Α κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/05.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106622379 – 2106622324, FAX επικοινωνίας
210-6624963, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα. Μιχαλοπούλου
Ζαφειρία.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η
28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της
μελέτης, ήτοι:
α) τάξη Γ’ στην κατηγορία 10
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 18 της σχετικής προκήρυξης.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά 30ετή
απαγόρευση της δόμησης στα καμένα
Η Oλομέλεια του ΕΚ ενέκρινε
την έκθεση του Κρίτωνα Αρσένη για τη δασική προστασία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε την έκθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα
Αρσένη, ζητώντας 30ετή απαγόρευση δόμησης στα καμένα,
χρηματοδότηση για την πρόληψη των πυρκαγιών, αύξηση
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα δάση και ευρωπαϊκή

α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου, κατά την τελευταία δεκαετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:
Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων:
Κυκλοφοριακές μελέτες πόλεων και Δήμων πληθυσμού άνω των 15.000
κατοίκων που θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον σε ζητήματα κυκλοφοριακής
οργάνωσης, διαχείρισης αστάθμευσης και αστικών συγκοινωνιών.
Β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης « του Φακέλου Τεχνικής
Προσφοράς:
αα. Ενός Συγκοινωνιολόγου 20ετούς τουλάχιστον εμπειρίας.
ββ. Δυο Συγκοινωνιολόγων 10 ετούς τουλάχιστον εμειρίας.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 13 μήνες.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.400 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 8 μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει
των άρθρων 18,19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 23 της προκήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
αρχη ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Κρωπίας.
Κορωπί
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

χρηματοδότηση των δασικών
υπηρεσιών.
Η έκθεση Αρσένη για την δασική προστασία και την προσαρμογή των δασών ενόψει
της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση
του Κοινοβουλίου επί της σχετικής πράσινης βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει
της αναθεώρησης της δασικής

στρατηγικής της ΕΕ, της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και της
καθιέρωσης στρατηγικής για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Το ΕΚ επιβεβαίωσε την ανάγκη
για ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία για την προστασία δασικών
εκτάσεων
και
οικοσυστημάτων.

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΝΙΝΑΣ
το γένος ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στο ΓΚΑΝΤΙΑΝΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ και κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ Αττικής και η ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το
γένος ΚΑΛΑΤΣΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στο Καρατάου Ζαμπιλ Καζαχστάν και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον ιερό ναό Κοίμησης
Θεοτόκου στη Βούλα.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες κ. Μωραϊτη τηλ. 210 66626294

Αρ.Πρωτ. 9218
Κορωπί 19.5.2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά
σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, γι την “Προμήθεια
οικοδομικών υλικών 2011”.
Στον διαγωνισμό μπορούν να κατατίθενται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ένα από τα επί μέρους δύο τμήματα αυτής.
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 36.858,37 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την
Παρασκευή 27 Μαϊου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 11:00π.μ. έως και
11.30π.μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210 6626294 εσωτ. 163.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ραφήνα, 16 Μαίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ16-Ε
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ. 4441

ΤAX. Δ/NΣΗ : Aραφηνίδων Αλών 12 - Τ.Κ. 190 09 – Ραφήνα
TΗΛ.: 2294321033 - FAX.: 22940 - 23481
Πληροφορίες : Μαρία Κουτάντου
E-mail:mkoutantou@0164.syzefxis.gov.gr
ΑΦΜ: 997606703 - ΔΟΥ : ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για την Συντήρηση και Επισκευή όλων
των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης
130.500 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: Ραφήνα

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ16-7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ραφήνα, 16 Μαίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ. 4465
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤAX. Δ/NΣΗ: Aραφηνίδων Αλών 12
Τ.Κ. 190 09 – Ραφήνα
TΗΛ.: 2294321033
FAX.: 22940 - 23481
Πληροφορίες : Μαρία Κουτάντου
E-mail:mkoutantou@0164.syzefxis.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη τεχνικοοικονομικά
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για
την Συντήρηση – Επισκευή - Επίβλεψη δικτύου ύδρευσης ΔιώνηΝτράφι
προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 53.795 ΕΥΡΩ συμπερ.
Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: Ραφήνα
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 27 Μαίου 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. έως
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών) στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο
του Δημοτικού Καταστήματος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της
διακήρυξης.
Ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 28/80, Ν.
3463/2006.
Η εγγύηση συμμετοχής η οποία
πρέπει να ισχύει ένα μήνα μετά από
την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ανέρχεται σε 2% επί
του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι
874,72
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
συντάξουν τεχνική έκθεση στην
οποία θα περιγράφουν αναλυτικά
τις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν και ταυτοχρόνως να προσφέρουν.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για
τις εργασίες που περιγράφονται
στις Τεχνικές Εκθέσεις των συμμετεχόντων.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την
παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ.2294321033)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 01η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημοτικού
Καταστήματος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους
όρους της διακήρυξης.
Ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006.
Η εγγύηση συμμετοχής η οποία πρέπει να ισχύει ένα μήνα μετά από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ανέρχεται σε 5% επί του ποσού
του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 5.304,88€
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συντάξουν τεχνική έκθεση στην οποία θα
περιγράφουν αναλυτικά τις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν και ταυτοχρόνως να προσφέρουν.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις
Τεχνικές Εκθέσεις των συμμετεχόντων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική
στιγμή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης όπως υποβάλλει γραπτώς στον Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή
της απαιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών και την εκτίμηση της
δαπάνης. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για
έλεγχο από τον μηχανοτεχνίτη και έγκριση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα και συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν και της τελικής δαπάνης.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2294321033)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ και λοιπών
χώρων, μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικός αναλαμβάνει
την παράδοση μαθημάτων
σε μαθητές γυμνασίου λυκείου με πλούσιο υλικό
ασκήσεων άλγεβρας, γεωμετρίας.
Τιμές προσιτές στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Τηλ. 6974815977

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ16-Π
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ραφήνα, 16 Μαίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ. 4467
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤAX.Δ/NΣΗ: Aραφηνίδων Αλών 12
Τ.Κ. 190 09 – Ραφήνα
Πληροφορίες: Μαρία Κουτάντου
TΗΛ.: 2294321033,
FAX.: 22940 - 23481
E-mail:mkoutantou@0164.syzefxis.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης την
ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή
νομό) μας για την προμήθεια καυσίμων προϋπολογιζόμενης δαπάνης
152.023,08 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Ραφήνας, που βρίσκεται
στην οδό Αραφηνίδων Αλών με
αριθμό 12 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
την 14η Ιουνίου 2011 και ώρα 08.00΄
μέχρι 09.00΄. Οι προσφορές μπορεί
να αποστέλλονται με οποιοδήποτε
τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο
μέχρι την προηγούμενη ημέρα από
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή, εμπορία
και διάθεση καυσίμων.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το
Φ.Π.Α.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την
παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.
2294321033)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο
210 6030655
6939153052

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

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
OΛO TO
24ΩPO

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο Ισολογισμός
και οι
επισφάλειες
Τώρα που αρχίζουν να
δημοσιεύονται οι ισολογισμοί των ΑΕ στον
τύπο, είναι χρήσιμο να
προσπαθήσουμε
να
εξετάσουμε τα λογιστικά και να διακρίνουμε τα οικονομικά
στοιχεία τους, για την
διαπίστωση αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων, στο πλαίσιο της
περιόδου κρίσης που
διέρχεται η οικονομία
μας και της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών τους.
Σκόπιμο είναι να αναφέρουμε εδώ το ενδεχόμενο, η λογιστική
χρήση να είναι μεν
κερδοφόρα (έστω σε
περιορισμένο
επίπεδο), πλην όμως με
την προσθήκη των μη
εκπιπτόμενων εξόδων
αντιστρέφεται το θετικό αποτέλεσμα.
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Τελικοί αγώνες 19ου Τουρνουά Μπάσκετ - Ακαδημιών Πρωτέα Βούλας
Την Κυριακή 29 Μαϊου θα γίνουν οι τελικοί αγώνες του 19ου Τουρνουά Μπάσκετ Ακαδημιών του Πρωτέα Βούλας, από τις 17.00 μέχρι τις 20.00, και η
τελετή λήξης με τις απονομές θα ξεκινήσει στις 20.30.

“Αναφλύστια 2011”
Ανάβυσσος
Η Δημοτική Κοινότητα
Αναβύσσου οργανώνει
για τέταρτη χρονιά αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού
αθλητισμού με τίτλο:
“Αναφλύστια 2011”.
Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί στις 4 εβδομάδες του
Ιουνίου με διάφορα αθλήματα όπως παρακάτω:
Κυριακή 5/6, ώρα 10:00
π.μ. Ποδηλατικός γύρος
Σάββατο 11 - Κυριακή 12
Ιουνίου, Wind Surfing Ιστιοπλοϊα Optimist
Kυριακή 19/6, ώρα 10.00,
Αγώνας δρόμου
Κυριακή 26/6, Τουρνουά
ποδοσφαίρου και τέννις
Για τη συμμετοχή, τηλ.
22910 41220-22 εσωτ.
113), με e-mail anaflustia2011@gmail.com.
Ι

ΕΒΔΟΜΗ
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Αγώνες Ποδοσφαίρου αγοριών κοριτσιών Δημ. Σχολείων Δήμου Κρωπίας
Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κρωπίας Σφηττός, Τομέας Αθλητικού Οργανισμού, διοργανώνει την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου τουρνουά ποδοσφαίρου αγοριών και
κοριτσιών Δημοτικών Σχολείων Κορωπίου στο στάδιο ποδοσφαίρου «Αντώνης Πρίφτης».Οι αγώνες αρχίζουν την Παρασκευή 27 Μαΐου 2001 στις 4 το απόγευμα.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 95/2011

Περίληψη
Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, κ.λπ. επί των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση χρήσης για την επιβολή
τελών
Στα Καλύβια, σήμερα 5η του μηνός Μαΐου, του
έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 6755/2011 έγγραφη πρόσκληση
της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι
σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει κοινοχρήστους χώρους, πλατείες,
κ.λπ. επί των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για την επιβολή τελών, ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, ως εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:
Α) Πλατείες:
Πλατεία Ελ.Βενιζέλου
Πλατεία Ηρώων
Πλατεία Αδαναλόγλου
Β) Πεζοδρόμια:
Περιφερειακής οδού Αναβύσσου
Οδού Βασ.Γεωργίου
Οδού Μ.Αλεξάνδρου
Οδού Στρατηγού Ν.Πλαστήρα
Οδού Σωκράτους
Λ.Καραμανλή
Οδού Βασ.Παύλου
Οδού Κουντουριώτου
Οδού Βασ.Κων/νου
Οδού Πλάτωνος

Οδού Φρειδερίκης
Λ.Αθηνών-Σουνίου
Οδού Πάνου Σουμουλίδη
Κοινόχρηστοι χώροι:
Βλάχικα (ΟΤ 95-96)
Οικοδομικές εργασίες:
Μέρος των οδών για την τοποθέτηση υλικών και
μηχανημάτων από τους οικοδομούντες
Εμπορεύματα:
Επί της πλατείας Ελ.Βενιζέλου
Επί της Πλατείας Ηρώων
Επί της Πλατείας Αδαναλόγλου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1.- Σε όλα τα πεζοδρόμια των οδών της πόλης
πλάτους πάνω από ένα (1) μέτρο εκτός της οδού
Αθηνών μέχρι της πλατείας Ευαγγελιστρίας και
της οδού Β. Γεωργάκη μέχρι της Πλατείας 25ης
Μαρτίου,
α.- Της πλατείας Ευαγγελιστρίας
β.- Της πλατείας 25ης Μαρτίου και σε απόσταση
δύο μέτρων από του ορίου της οικοδομής εφόσον το επιτρέπει ο χώρος άλλως μειώνεται
μέχρι μηδενισμού.
γ.- Της Πλατείας Σωτήρχου και σε απόσταση
δύο μέτρων από του ορίου της οικοδομής εφόσον το επιτρέπει ο χώρος άλλως μειώνεται
μέχρι μηδενισμού.
δ.- Των κοινοχρήστων χώρων εν γένει και του
υπεδάφους αυτών.
ε.- Μέρος των οδών της πόλης μόνο για την τοποθέτηση υλικών και μηχανημάτων από τους οικοδομούντες.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ
Κοινόχρηστοι χώροι κάτω από τη Λεωφ.ΑθηνώνΣουνίου στα υφιστάμενα καταστήματα
Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της
Λεωφ.Αθηνών-Σουνίου ενσωματωμένοι και μη
ενσωματωμένοι στα μαγαζιά
Κοινόχρηστοι χώροι εσωτερικά της πόλεως
εκτός Λ.Αθηνών-Σουνίου και πρόσοψης επί της
Κεντρικής Πλατείας
Πεζοδρόμια εσωτερικά της πόλεως εκτός της
Λ.Αθηνών-Σουνίου, μη διαμορφωμένα ελεύθερα

και ανοιχτά
Πλατείες εσωτερικά της πόλεως
Καταστήματα επί της οδού Ευέλπιδος Κούτσια
Κοινόχρηστοι χώροι εσωτερικά της πόλεως
εκτός της Λ.Αθηνών-Σουνίου σε κτίρια με πρόσοψη στην κεντρική πλατεία της πόλεως διαμορφωμένα σε κλειστούς ή με κατασκευές που
δεν είναι πανταχόθεν ελεύθερα
Οικοδομικές εργασίες:
Μέρος των οδών για την τοποθέτηση υλικών και
μηχανημάτων από τους οικοδομούντες)
Εμπορεύματα: επί του πεζοδρομίου της οδού
25ης Μαρτίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικές
δραστηριότητες:
Εντός της Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας (200
τ.μ.)
Οικοδομικές εργασίες:
Μέρος των οδών για την τοποθέτηση υλικών και
μηχανημάτων από τους οικοδομούντες)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Στην υπό διαμόρφωση πλατεία στο χώρο πάρκινγκ δίπλα στο περίπτερο στα καφενεία (περίπου 250 τ.μ.)
Στην μικρή πλατεία έμπροσθεν της ταβέρνας
«Πέτα» στην Πέτα
Στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού Σουνίου
στις ταβέρνες (Πέτα)
Στη συμβολή των οδών παλαιάς οδού ΑθηνώνΣουνίου, Παπανδρέου και Θουκιδίδου (Πέτα)
στις ταβέρνες
Οικοδομικές εργασίες:
Μέρος των οδών για την τοποθέτηση υλικών και
μηχανημάτων από τους οικοδομούντες)
Ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα απόφαση θα επιλύεται κατά περίπτωση με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανάκλησής
της με νεώτερη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
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Σωτήρης Μεθενίτης: Θα αποδοθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση
Επίσημη ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, πραγματοποιήθηκε, την
Πέμπτη 19/5 στο Μαρκόπουλο.
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης κατέθεσε τα επίσημα
στοιχεία του χρέους που έχει προκύψει από τις δύο προηγούμενες δημαρχιακές αρχές.
Το συνολικό χρέος σε υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχεται
στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Ξεπερνάει το 150% των τακτικών εσόδων. Ο Δήμος βρίσκεται στην 15η θέση μεταξύ των
υπεχρεωμένων 58 περίπου Δήμων.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι επανέλεγξαν τα στοιχεία και
τα νούμερα και με ελάχιστες αποκλίσεις είναι έτσι.
Τα επίσημα στοιχεία του Δήμου και οι ευθύνες των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών περιγράφονται παρακάτω:
Δάνεια δημοτικών περιόδων Ν. Κατσίκη
2.944.326€
Οφειλή ΕΥΔΑΠ Δημ. Περιόδων Ν. Κατσίκη
533.274€
Σύνολο
3.477.600€
19,323% του συνολικού χρέους
――――――――――――――――――――――――――
Δάνεια δημοτικών περιόδων Φ. Μαγουλά
4.754.846€
Οφειλή ΕΥΔΑΠ Δημ. Περιόδων Φ. Μαγουλά 8.478.202€
73,51% του συνολικού χρέους δηλαδή
――――――――――――――――――――――――――
Το υπέρογκο χρέος στην ΕΥΔΑΠ στις 31.12.10 ήταν
9.011.000 €. Μόνο το 2010 ανέβηκε κατά 2,5 εκατομμ.€!!!

ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ!
1.1.1996 έως 31.12.2005 είχαν εισπραχθεί 4 εκατομμύρια
ευρώ ενώ οφείλονταν 8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μόνο
τα μισά.
Τα οφειλόμενα από τα Λατομικά τέλη της Δημαρχίας Ν. Κατσίκη (1996-2000) δεν εισπράχθηκαν, οπότε έχουν ήδη παραγραφεί. Το ποσό ανέρχεται όπως σημειώνει ο Δήμαρχος
στο 1 εκατομμύριο τουλάχιστον.
Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι μπορεί εύκολα να αναταχθεί το
χρέος, αν ο Δήμος εισπράξει τα λατομικά τέλη.
«Εχουν γίνει πολλές ενέργειες ήδη, κάναμε μια προσπάθεια
με τις επιχειρήσεις Λατόμων του Μαλέα (συμφερόντων Μπόμπολα, Ακτωρ κ.ά.) και του Σταύρου που έγινε πρόταση αντί των
4,2 εκατ. € που χρωστάει να καταβάλει το 1, εκατ.€, πράγμα
που δεν έγινε αποδεκτό από εμάς.
Το χρέος πάνω από 50% ανήκει στην ΕΥΔΑΠ. Αν εισπράτταμε
τα Λατομικά τέλη και μας επέστρεφε η πολιτεία τα εκατομμύρια που μας κρατάει, θα εξοφλούσαμε τα χρέη μας» εξήγησε
ο Δήμαρχος.

«Υπήρξαν πολλές ανακοινώσεις και μια κριτική ότι δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι παραλαμβάναμε. Θέλω να σας
πώ ότι δύο μήνες πριν, 14.3.11 η εισήγησή μου έλεγε μεταξύ άλλων: Είμαστε υποχρεωμένοι να νοικοκυρέψουμε τα
οικονομικά του Δήμου για να μην υπαχθούμε στην αναγκαστική υπαγωγή Οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου»,
άρα ξέραμε πολύ καλά τι παραλαμβάναμε.
Στο προσεχές τακτικό συμβούλιο θα συζητηθεί η πρόταση
να δοθεί το δίκτυο ύδρευσης για 20ετή τουλάχιστον εκμετάλλευση στην ΕΥΔΑΠ. Και πρέπει να προχωρήσουμε
άμεσα σε διαπραγμάτευση με την ΕΥΔΑΠ γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να την εκποιήσει μέχρι και 100%.

Οσο για την ΕΥΔΑΠ εξέφρασε την άποψη να το λύσουν
μόνοι τους το πρόβλημα με την ΕΥΔΑΠ γιατί αλλιώς «θα
μας πάρουν το δίκτυο σε τιμή 3 φορές κάτω».
Ο Γ. Αδάμος αφού εξέθεσε την δική του εικόνα του πώς
φθάσαμε εδώ, τόνισε ότι «σήμερα πρέπει να γίνει καταλογισμός και απόδοση ευθυνών».

Ο Αντιδήμαρχος Σπ. Γέγος στις αιτιάσεις του τί κάνατε ως
αντιπολίτευση εξήγησε ότι «όταν βρεθήκαμε στη μειοψηφία
ζητήσαμε δύο φορές ενημέρωση και μας είχε βεβαιώσει ο δήμαρχος ότι είχε γίνει διακανονισμός με την ΕΥΔΑΠ και μπορούμε να καταβάλλουμε τις δόσεις. Πληρώθηκαν δύο-τρεις και
μετά τίποτα»
Ο Ι. Πολίτης επεσήμανε ότι δεν πρέπει να επανερχόμαστε
στα πριν. «Πως φταίει η προηγούμενη διοίκηση το ξέρουμε
και το έχουμε καταδικάσει. Αν σταθούμε εκεί δεν θα κάνουμε
τίποτα. Επρεπε από την πρώτη εβδομάδα ανάληψης της η παρούσα Δ.Α. να κάνει ένα άτυπο συμβούλιο για να ενημερωθεί
το σώμα».
Αναφέρθηκε στο δυσβάσταχτο κόστος της Πολεοδομίας
που επωμίστηκε ο Δήμος και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν οι ανακοινώσεις και να προχωρήσουν με ενότητα
και νηφαλιότητα.

Ο Α. Σιλελόγλου επεσήμανε ότι η επιτήρηση του Δήμου
απειλεί όλη την πόλη, όλες τις υπηρεσίες.
Περιμέναμε δυο λόγια για την αντικυβερνητική πολιτική και
δεν ακούσαμε τίποτα. Εχουμε προειδοποιήσει έγκαιρα για τη
θύελλα των μέτρων. Εχουμε προειδοποιήσει ότι ο «Καλλικράτης» είναι το Μνημόνιο για τους Δήμους. Ο Δήμος έχει ένα
χρέος, αλλά το κράτος έχει ένα χρέος προς το Δήμο μας. Αυτό
το υποτιμάτε ή το θεωρείτε μη ρεαλιστικό και σήμερα είδα να
το υποβαθμίζετε. ...Να τα απορρίψει ο λαός με μια φωνή.
Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν και οι παρόντες βουλευτές της Ν.Δ. Γ. Βλάχος και Ν. Καντερές, που ήταν οι
μόνοι που προσήλθαν.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε εν τέλει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου το
πόρισμα των ορκωτών λογιστών θα είναι έτοιμο και θα γίνει
ειδική συνεδρίαση.
Τόνισε ότι θα αποδοθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση
και αν χρειαστεί θα γίνει και Λαϊκή Συνέλευση.
Αννα Μπουζιάνη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ
Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://bfest.gr/2011/05/08/2350/
B-FEST 3 // 25-29 Mάη 2011 // Ομιλίες, Εργαστήρια, Θέατρο, Κινηματογράφος και 4 Μουσικές Σκηνές // ένα φεστιβάλ-θεσμός χωρίς χορηγούς και με ελεύθερη είσοδο για όλους. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Οι ρωγμές ελευθερίας που δημιούργησε ο Δεκέμβρης του
‘08 απελευθέρωσαν σημασίες ερωτοτροπούσες ξανά με το
νόημα, σε πείσμα του παραδοσιακού και του μετα-τίποτα.
Διακόσια χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση ο θεός πεθαίνει μαζί με τις μεγάλες υποσχέσεις και αφηγήσεις. Ο άνθρωπος καθαρμένος από την ιδιότητά του, ως εργαλείο μιας
νομοτέλειας, ξαναμπαίνει στη θέση του δημιουργού. Σκηνοθετεί σε πραγματικό χρόνο, μοντάροντας την πραγματικότητα με τον κυβερνοχώρο, ένα μέλλον που βασίζεται και
διαδρά με το παρόν κι έχει πρόσημο το τώρα και όχι το
αύριο. Το κίνημα με βάση πλέον το άτομο χάνει την οριζόντια γραμμή του και σπάει σε κινήσεις που, είτε τείνουν σε
κατακερματισμένα κομμάτια ταυτότητας όταν αναφέρονται
στο παραδοσιακό, είτε σε άμεσο πράττειν, με τη φαντασία
και τη δημιουργία να προσπαθούν να επανεφεύρουν τους
δεσμούς σε μια διαρκή διάδραση του τώρα.
Οι δυνάμεις που αγκάλιασαν τις σημασίες αυτές δεν υπακούουν στην αίσθηση ιδιοκτησίας του χώρου, αλλά παίζοντας στο δημόσιο κοινωνικό χρόνο ταξιδεύουν στο Κάιρο,
στην Τύνιδα, στο Λονδίνο, στην Αριζόνα, στο Μεξικό και
ίσως δίνουν για πρώτη φορά, μέσα από το interface του internet, την έξαψη να βιώνουμε τα πρώτα σκιρτήματα μιας
παγκόσμιας ελεύθερης κοινότητας.
Το φετινό B-FEST αισιοδοξεί να συμπλεύσει με κοινωνίες
που κινούνται σε ωκεανούς ελευθερίας, χαρτογραφώντας
σταθμούς ρήξης και δημιουργίας.
Τ. Αβούρης

