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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
για μια νέα αρχή...

Η ισχύς των Νόμων
“Οι νόμοι, στις δημοκρατίες, εφαρμόζονται”
Αννα Διαμαντοπούλου

“Αστραψε και βρόντηξε” η κυρία Υπουργός Παιδείας
κ.λπ., κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νόμου πλέον,
για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στις
24 τρέχοντος, όταν ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην
αγόρευσή του διατύπωσε την ελπίδα το νομοσχέδιο
“να μην περάσει, αλλά κι αν περάσει να μην εφαρμοστεί”. Η κυρία Υπουργός άναψε και ζήτησε “ν’ ανακαλέσει ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ”.
― «Οι νόμοι στις δημοκρατίες εφαρμόζονται. Ο νόμος θα εφαρμοστεί
είτε αρέσει στο ΚΚΕ είτε όχι»!
Μιλάει η πλειοψηφία(!) Και τί πλειοψηφία! ...ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.-ΛΑ.Ο.Σ. και
Μπακογιάννη!
Τι λέει ο νόμος της κυρίας Διαμαντοπούλου; Πολλά και διάφορα που δεν
του Κώστα αφορούν το παρόν άρθρο (κατάργηση
Βενετσάνου* Πανεπιστημιακού ασύλου), (μη συμμετοχή των φοιτητών ως εκλεκτόρων,
στην εκλογή της διοίκησης των ΑΕ κλπ. - Ενα καθαρό “έδαφος” δηλαδή για τα επερχόμενα ιδιωτικά
πανεπιστήμια!).
Το παρόν άρθρο θ’ ασχοληθεί με το απόφθεγμα της
σιδηράς κυρίας ότι “οι νόμοι στις δημοκρατίες εφαρμόζονται”. Και μας απασχολεί όχι τόσο γιατί η κυρία
Υπουργός έδειξε αποφασισμένη να εφαρμόσει το
νόμο της (νόμο του κράτους, πλέον) και με τα ΜΑΤ,
Συνέχεια στη σελ. 2

Πυρκαγιά έκοψε την ανάσα
σε Γλυφάδα και Βούλα

“ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Η Μήλος στην επικαιρότητα

Σελίδα 4

Σελίδα 6

Δημοψήφισμα υπέρ της λειτουργίας Κοιμητηρίου στον
Υμηττό, κατέδειξε η συγκέντρωση που προκάλεσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Κ. Κόκκορης.
Σελίδα 10

Ο Δήμαρχος Μήλου μιλάει για το νησί με αγάπη και
προσδοκίες για μια ποιοτική του αναβάθμιση.
Χολιγουντιανές στιγμές ζει αυτό το μήνα η Μήλος.
Σελίδες 12,13
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Η ισχύς των Νόμων
Συνέχεια από τη σελ. 1
κατά την προσφιλή τους τακτική, όσο
γιατί πολλοί καλοπροαίρετοι πολίτες
είναι πεπεισμένοι ότι έτσι είναι: Οι
νόμοι πρέπει να τηρούνται. Εχουν επηρεαστεί και από τον μεγάλο ιδεαλιστή
φιλόσοφο Πλάτωνα - και δι’ αυτού από
τον Σωκράτη που με τον ίδιο του το θάνατο δίδαξε την τυφλή υπακοή στους
νόμους. Εστω κι αν η εφαρμογή τους
είναι άδικη, όπως στην περίπτωσή του
(χρήσιμη είναι εδώ η ανάγνωση της
“απολογίας” του - όπως και “η αληθινή
απολογία του Σωκράτη” του Κώστα
Βάρναλη - και του “Κρίτωνα”, όπου
λίγες ώρες πριν την εκτέλεσή του έχει
ένα θαυμάσιο διάλογο με τον ομώνυμο
μαθητή του, που του προτείνει να τον
φυγαδεύσει).
Αλλες εποχές, άλλα ήθη. Την εποχή
του Σωκράτη (470 - 399 π.Χ.) τα άτομα
ήταν α κ ό μ η βαθιά κοινωνικοποιημένα. Του ατομικού συμφέροντος προείχε το κοινωνικό συμφέρον. Για την
ακρίβεια το ατομικό συμφέρον ταυτιζόταν με το συμφέρον του συνόλου της
κοινωνίας.
Τούτο εκφράζεται και συνοψίζεται καλύτερα από τον ίδιο το Σωκράτη στον
Κρίτωνα: «Μητρός τε και πατρός και των
άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον
ΠΑΤΡΙΣ έστι και σεμνότερον και αγιότερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς
και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι».
Την πεποίθηση και τη συνείδηση αυτή,
μαζί με την πρωταρχική αξία της αρετής
είναι που θέλει να περισώσει και να διδάξει με τον ίδιο του το θάνατο, ο Σωκράτης. Ενα θάνατο που τον
αντιμετώπισε ήρεμα, καρτερικά και γενναία και που τον προκάλεσε ο ίδιος με
τη στάση του στο δικαστήριο. Είχαν
διαφανεί ήδη τα πρώτα σημάδια της αλλοίωσης της κοινωνικής συνείδησης και
της διαφθοράς αρχόντων και πολιτών
(ο Ανυτος π.χ. επί στρατηγίας του
οποίου απωλέσθη η Πύλος και κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος γι’ αυτό, εξαγόρασε τους δικαστές και αθωώθηκε)1.
Ας μη μιλάμε όμως στην εποχή μας για
τους Σωκρατικούς νόμους.
Η αντίληψη περί νόμων πέρασε πολλές
μεταλλάξεις, στη διαδρομή των 2500
χρόνων.
Από το Ρωμαϊκό Δίκαιο και τον Κικέρωνα, κατά τον οποίο “η δικαιοσύνη
είναι έμφυτη στην έννοια του δικαίου”,
στον Αγ. Θωμά τον Ακυνάτη, ο οποίος
διακήρυξε απερίφραστα ότι «...ένς τυρανικός νόμος ερχόμενος σ’ αντίθεση

με τον ορθό λόγο, δεν είναι, σε τελική
ανάλυση, νόμος», από κει στη φεουδαρχική αντίληψη του “γιατί έτσι μου
γουστάρει” του Λουδοβίκου 14ου (car
etait mon plaisir), που μ’ όλα ταύτα γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί η
απόλυτη αυθαιρεσία, με το έθιμο.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κασιδόκωστας, βρίσκεται στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, από την Πέμπτη με
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να έχει ταχεία ανάρρωση και να βρεθεί σύντομα κοντά μας.

Φυσικό Δίκαιο και ορθός λόγος
Εν πάσει περιπτώσει σαν ευρωπαϊκή
αντίληψη αποκρυσταλώθηκε η πεποίθηση ότι το θετό δίκαιο πρέπει να συμφωνεί με τη δικαιοσύνη κατά το φυσικό
δίκαιο, και τον ορθό λόγο, για να είναι
γνήσιος νόμος, αλλιώτικα δεν είναι καν
νόμος2.
Στο αγγλοσαξωνικό imperium όμως και
στην αλαζονία της δύναμης, βασιλικής φεουδαρχικής και αναπτυσσόμενης κεφαλαιοκρατικής δεν άρεσαν αυτά τα
...φιλοσοφικά. Το δίκαιο του ισχυρού
άρχισε να ξεμυτίζει μέχρι που πρόβαλε
ξεδιάντροπα, προκλητικά και... θεωρητικά. Με κύριους θεωρητικούς εκφραστές τον Hobbes (1588-1679) και τον
Austin (1790-1859).
Ο πρώτος διακήρυσσε: ...ο νόμος είναι
προσταγή (command)3 και ο δεύτερος,
ο οποίος δέσποσε στη νομική διδασκαλία, ιδιαίτερα στην αγγλο-αμερικανική,
τονίζοντας τα στοιχεία της προσταγής
την οποία στηρίζουν οι κυρώσεις που
επιβάλλει η κυρίαρχη εξουσία.
Απ’ το ρωμαϊκό δίκαιο κράτησαν μόνο
το dura lex sed lex (σκληρός νόμος,
αλλά νόμος). Το φυσικό δίκαιο, ο ορθός
λόγος, η κοινωνική παραδοχή “πάνε περίπατο” στο σκιόφως της ιστορίας.
Οι Γερμανοί πιο μεθοδικοί διατυπώνουν
ως εξής την έννοια του θετού δικαίου:
«Ολοι οι κανόνες που έχουν δημιουργηθεί για τη διακυβέρνηση μιας δεδομένης κοινωνίας από τον «Χ» {...} είναι
νόμοι και σαν νόμοι είναι υποχρεωτικοί
για τα μέλη της κοινωνίας»5. Αδιάφορο
αν τους αποδέχονται τα μέλη της κοινωνίας. Το στοιχείο της συναποδοχής
ελλείπει παντελώς. Τώρα, ποιος είναι ο
«Χ»; Ο «Χ» μπορεί να είναι άτομο, μικρή
ή μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που κατέχει την εξουσία και ασκεί διακυβέρνηση.
Η έλλειψη της καθολικής συναίνεσης ή
αποδοχής είναι εμφανής. Η παραδοχή
της αρχής του Austin με έμφαση στη
“γενική υποταγή” είναι η κρατούσα
άποψη στον αγγλο-σαξωνικό κυρώις
κόσμο. Καθισχύει της θεωρίας των Καθολικών ότι νόμος που δεν περικλείει
το στοιχείο του ορθού λόγου και της δι-
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καιοσύνης, δεν είναι νόμος και το “δεν
είναι νόμος” σηματοδοτεί ακριβώς
αυτό: Δεν εφαρμόζεται, είτε το θέλει η
κυρία Υπουργός είτε όχι.
Προσπάθειες του ευρωπαϊκού κόσμου
όπως του Ολλανδού νομομαθή Krabbe
(1857-1936), ότι ουσιοδέστερο στοιχείο
στην έννοια του δικαίου είναι η συμφωνία του με την έννοια του σωστού για
την κοινότητα6, περνάνε στη σφαίρα
της θεωρητικής επιστήμης.
Η κρατούσα άποψη της αγγλο-σαξοαμερικανικής επικράτειας είναι αυτή
του Λουδοβίκου ΙΔ’: “L’ etat s’est moi”
(το κράτος είμαι εγώ) και θεσμοθετώ
όπως μου γουστάρει (car etait mon
plaisir). Ολ’ αυτά βεβαίως επενδύονται
επικοινωνιακά με κοινοβούλια, “δημοκρατικότητα” (νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, έστω και με 38% των
ψηφισάντων, δηλαδή συνηθέστατα με
το 20% του εκλογικού σώματος), με
“νόμιμες” διαδικασίες, με “συναίνεση”,
με “διαβούλευση” και άλλες δαντέλλες
και ψιμυθιάσματα.
Το ότι η όλη αυτή μεθόδευση οδηγεί σε
κοινωνική αναταραχή, σε αποσύνθεση
της κοινωνίας, σε συγκρούσεις, σε
βλάβη της οικονομίας και της ήσυχης,
δημιουργικής και απολαυστικής διαβίωσης των μελών της κοινότητας, λίγο ενδιαφέρει. Βέβαια ξέρουμε “ποιοι
ευθύνονται”. Αυτοί που αντιδρούν και
δεν υπομένουν αδιαμαρτύρητα, σαν
υποζύγια και οι ταραξίες, οι κομμουνιστές! Οι αναρχικοί, οι τρομοκράτες,
τους οποίους καθυποτάσσουμε με τις
δυνάμεις της καταστολής!...
Σ’ αυτό το αγγλοσαξονικό σκηνικό εντάσσεται και η κυρία Υπουργός και το
ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. και οι δορυφόροι της.
Δυστυχώς!
――――――――
1. Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία ΧΧVII.5 Εκδ.
Ζαχαρόπουλος, σελ. 120
2. UNESCO: Λεξ. Κοινωνικών επιστημών, τ.2,
σελ. 608.
3 & 4. Αυτόθι, ως άνω
5. UNESCO: Λ.Κ.Ε., τ.2, σελ. 609
6. Αυτόθι, ως άνω.

(Διακριτικός τίτλος)
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Πυρκαγιά στο Χέρωμα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα
Φωτιά μεγάλης έντασης, λόγω των ισχυρών
ανέμων, ξέσπασε στο Χέρωμα Βάρης την Τετάρτη 24 Αυγούστου στις 16.30. Η φωτιά ξέσπασε ανατολικά και βορειο-ανατολικά του
υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκεται στον οικισμό, με τις φλόγες να γλείφουν επικίνδυνα τη
μάντρα των εγκαταστάσεων. Αλλοι μιλούν για
εμπρησμό και άλλοι για αμέλεια!
Πρώτη στη φωτιά εμφανίστηκε η Εθελοντική
Ομάδα Βάρης με 3 οχήματα, 1 υδροφόρα και
εργαζόμενους του Δήμου, όπου ξεκίνησαν τις
πρώτες προσπάθειες κατάσβεσης, μέχρι την
άφιξη της Πυροσβεστικής. Επίσης κατέφθασε
ο Αντιδήμαρχος Βάρης Λευτέρης Αργυρουδάκης και ο Αντιδήμαρχος και αν. δημάρχου Σπυράγγελος Πανάς (και υπεύθυνος πολιτικής
προστασίας).

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με στόχο την
κατ’ αρχήν αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς,
μέχρι την έλευση των πυροσβεστικών μέσων...»
Στη συνέχεια απέστειλε έγγραφο (αριθμ. Πρωτ.
40835/30-06-11) και ο Δήμος 3Β, υιοθετώντας
τα αιτήματα του Συλλόγου.
Στις 12-07-11 (αριθμ. Πρωτ. 51193/12-7-11) η

αποτελέσματα και σε μία ώρα επετεύχθη η
ολοσχερής κατάσβεση της φωτιάς.
Ο Σύλλογος “Νυμφόληπτος”, με δ.τύπου μας
ενημέρωσε, ότι είχε επισημάνει τον κίνδυνο
πυρκαγιάς γύρω από τη ΔΕΗ και με έγγραφό
του (αριθ.πρωτ. 0019/2011), στις 28-06-11 είχε
απευθυνθεί έγκαιρα επισημαίνοντας τους κινδύνους τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «με
αφορμή τις αλλεπάλληλες διαχρονικά εκδηλώσεις πυρκαγιών στον πέριξ της ΔΕΗ χώρο, προβείτε στην εγκατάσταση συστήματος

ΔΕΗ απάντησε αρνητικά στα αιτήματα προβάλλοντας λόγους, όπως: «στο συγκεκριμένο
χώρο δόθηκε τον χρόνο αυτό ιδιαίτερη έμφαση
στην συντήρηση του δικτύου ώστε και με
ακραίες καιρικές συνθήκες να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας προϋποθέσεων πυρκαγιάς.
... Το αίτημά σας για εγκατάσταση συστήματος
πυρανίχνευσης και κατάσβεσης δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί διότι για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η αυτόματη πυρόσβεση
με νερό χώρων που βρίσκονται σε άμεση γειτονία με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τελούν
υπό τάση».
Ο Σύλλογος επισημαίνει: «κάποια στιγμή οι ιθύνοντες στα υψηλά κλιμάκια, θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι το Χέρωμα
είναι πλέον ένας αρκετά πυκνοκατοικημένος οικισμός και χρήζει μέτρων προστασίας και
άμεση ένταξη στο σχέδιο πόλης με πολιτική
βούληση».

Κινδύνευσαν σπίτια και πολίτες στη Γλυφάδα - Βούλα
Στο μεταξύ κατέφθασαν δυνάμεις πυροσβεστικής και από τις γύρω περιοχές με πυροσβεστικά
οχήματα και εθελοντές καθώς και μια υδροφόρα της Περιφέρειας, παρουσία του υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Φουντά.
Άμεση ήταν και η άφιξη του κλιμακίου της πυροσβεστικής (Πυροσβ. Υπηρεσία Κορωπίου και
8ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών) με 10
οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 25 περίπου πυροσβέστες.
Ο Σύλλογος “Νυμφόληπτος” έκανε αισθητή την
παρουσία του από την αρχή με παρόντες τον
Πρόεδρο Φ. Κούτρα και τον Ταμία Σ. Τριβυζά.
Ο πολύ καλός συντονισμός όλων είχε επιτυχή

Εκοψε την ανάσα των κατοίκων της
Ανω Γλυφάδας και Πανοράματος Βούλας, η φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα
της Πέμπτης 25.8 και κράτησε ξάγρυπνους όλο τον κόσμο, αφού αναγκάστηκαν να εκκενώσουν πολλά σπίτια
για προληπτικούς λόγους.
Η φωτιά έκαψε για άλλη μια φορά τη
συγκεκριμένη διεκδικούμενη περιοχή
που καίγεται κάθε χρόνο(!!!) και έχει
αναδασωθεί πρόσφατα.
Ευτυχώς οι δυνάμεις πυροσβεστικής,
εθελοντών και πολιτών έσωσαν τα σπίτια

Καντίνες Αγίου Δημητρίου
στο Κορωπί
Ωραία η παραλία, ωραίες και οι καντίνες που στήθηκαν, όπως έχουμε γράψει, αλλά προφανώς
είναι πολύπαθες...
Να θυμίσουμε ότι η αρχικά δόθηκαν με απευθείας
ανάθεση, από το Δήμο, που ακυρώθηκε η απόφαση από την Περιφέρεια ως μη σύννομη.
Στη συνέχεια προχώρησε σε πρόχειρο διαγωνισμό, προφανώς για τροχήλατες καντίνες, αλλά
έγιναν τελικά σταθερές.
Ετσι μπαίνει σε νέα περιπέτεια ο Δήμος, αφού η
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με έγγραφό
της ζητάει από το Δήμο να τις αποσύρει εντός 30
ημερών, γιατί είναι σταθερές και απαγορεύονται
σταθερές καντίνες στον αιγιαλό.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
"ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2011" 26 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 9.00 μ.μ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 11.00 μ.μ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Λ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθν. Αντίστασης, τηλ. 210 9919818, 210 9941199, 210 9914732,
WWW. klh.gr, e-mail:cineclubilioupolis@gmail.com)
• ΤΡΙΤΗ 30/8/2011 ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙ (TAMO I OVDE)
του Ντάρκο Λουνγκούλοφ (ΣΕΡΒΙΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΗΠΑ,
2008, έγχρωμη, 85΄)
• ΤΡΙΤΗ 6/9/2011 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ (ΣΒΕΤΑΤ Ε
ΓΚΟΛΙΑΜ Ι ΣΠΑΖΕΝΙΕ ΝΤΕΜΠΝΕ ΟΤΒΣΙΑΚΑΝΤΕ) του
Στέφαν Κομαντάρεφ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΟΥΓΓΑΡΙΑ/ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 2008, έγχρωμη, 105΄)
• ΤΡΙΤΗ 13/9/2011 ΚΑΘΕ ΨΕΜΑ ΚΡΥΒΕΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
(KAWASAKIHO RUZE) του Γιαν Χρέμπεκ (ΤΣΕΧΙΑ, 2009,
έγχρωμη, 100’)
• ΤΡΙΤΗ 20/9/11 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ (INCENDIES)
του Ντενί Βιλνέβ (ΚΑΝΑΔΑΣ/ΓΑΛΛΙΑ, 2010, έγχρωμη, 130΄)

Κινηματογραφική Λέσχη
Αρτέμιδας
Κάθε Τετάρτη λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη
στον κινηματογράφο “Άστρον” στην Αρτέμιδα (Νηρηίδων 9). Οι προβολές, ξεκινούν στις 23:00:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

31/8
7/9
14/9

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Αλεξάνδρα
Η μάχη του Αλγερίου
Αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο

Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αθήνα
Με πολλές παραστάσεις αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές ταινίες, για περισσότερο από είκοσι ημέρες, η πόλη θα ζει στον ρυθμό
της αρχαίας τραγωδίας...
Στο θέατρο του Αττικού Άλσους, θα εγκατασταθούν
οι «Σκηνοβάτες» του Σταμάτη Φασουλή από το
Εθνικό Θέατρο (29/8) και ακολουθούν τα «Δυτικά
Βήματα. Στα βήματα της Ιεράς Οδού» από την
Ομάδα Συν + Εργασία (31/8) καθώς και παρέλαση
εθελοντών με αποσπάσματα αρχαίας τραγωδίας
στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας (1/9).
Από 2 ως τις 7 Σεπτεμβρίου σειρά έχουν οι ταινίες
με θέμα την τραγωδία ή κινηματογραφημένες παραστάσεις σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου
Αθηνών. Λεπτομέρειες και πολλές ακόμη εκδηλώσεις θα ανακοινώσουμε σε επόμενο φύλλο μας.
Πληροφορίες τηλ.: 210 36 21 601.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Σάββατο 27Αυγούστου
Επίσημη έναρξη Σφηττείων
19:30 Εγκαίνια Έκθεσης Εικαστικών
στον εκθεσιακό χώρο της Δεξαμενής.
Εφτά ζωγράφοι+ένας κεραμίστας.

από τους εξειδικευμένους συνεργάτες, ντύνονται τα κοστούμια και τα
στοιχεία που τους προσφέρουν και
συμμετέχουν στην δράση και εξέλιξη
του παραμυθιού.

21:00 Μουσικοθεατρική Παράσταση:
«Μια ζωή την έχουμε...»
στο θέατρο της Δεξαμενής

Τετάρτη 31 Αυγούστου, 19:30
Ποδηλατοδρομία Έναρξη από Πλατεία
Γυμνασίου.
Σιν-Μελέτης, 20:00
Αναβίωση του εθίμου της φωτιάς,
στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου

Τρίτη 30 Αυγούστου, 18:30-20:30
Η Αγγ. Τσεβά ζωγραφίζει δείχνοντας
τα μυστικά της τέχνης της ζωντανά,
για δυο ώρες στο χώρο της Δεξαμενής.
20:30 Παιδική Θεατρική Παράσταση «Ο
Αγέλαστος Πρίγκιπας» στο θέατρο της
Δεξαμενής. Διάρκεια 1 ώρα & 30'.
Μια εξαιρετική βιωματική-διαδραστική
παράσταση με την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στο έργο μαζί με
τους ηθοποιούς. Τα παιδιά προετοιμάζονται μισή ώρα πριν την παράσταση

Σαββατοκύριακο 3-4 Σεπτεμβρίου
“Λήναια”, Γιορτή Τρύγου στον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Κορωπίου
Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου, 21:30
Πανηγύρι στον Αγ. Δημήτριο Αλυκού
Κορωπίου
Λαϊκή Μουσική βραδιά Διοργάνωση
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Δημητρίου

1ο φεστιβάλ Δήμου Σαρωνικού
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού
μέχρι και το Σεπτέμβριο.
Σάββατο 27/8, ώρα 9μ.μ.
Η Μουσική παράσταση από
τη Δημοτική Κοινότητα
Παλ. Φώκαιας στο Λιμάνι
της Παλαιάς Φώκαιας, ματαιώνεται για τεχνικούς
λόγους.
Σάββατο 27/8, ώρα 8.30μ.μ.
Μουσική βραδιά με τη διοργάνωση του εξωρ. και πολιτιστ.
Ομίλου
Οικιστών
Σαρωνίδας, στον προαύλιο

χώρο ιερού ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Σαρωνίδας.
Κυριακή 28/8, ώρα 7.30μ.μ.
Θέατρο Σκιών, με τη διοργάνωση του εξωραϊστικού
και πολιτιστικού Ομίλου Οικιστών Σαρωνίδας
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου,
“Η γιορτή του μούστου”,
Εθιμα και παραδόσεις από τα
Καλύβια, με τη διοργάνωση της
Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων, στο Πνευμ. Κέντρο από
ώρα 11 το πρωί έως 5 μ.μ. και
στην Παιδική Χαρά Παν. Μιχάλη, στις 7μ.μ.

“Χρυσαλίδα”
"Θρύλοι, κουβέλια, σαϊτιές κι άλλα νεραϊδο...καμώματα!"
Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, τα σχολεία σε λίγο ανοίγουν τις πόρτες τους…….
Μια επίσκεψη με τα παιδιά σας στο “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ” είναι
η πιο δροσερή πρόταση για τα λιγοστά Σαββατοκύριακα ξεγνοιασιάς που απομένουν για μικρούς, σε μια σειρά από ξεχωριστές
Ολόφρεσκες Δραστηριότητες μέσα σ τ η φ ύ σ η!
Η απασχόληση είναι ωριαία και η έναρξη των δραστηριοτήτων
γίνεται στιγμή από τις 11.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.
Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Αυγούστου, κάθε ωριαία απασχόληση περιλαμβάνει τις επόμενες ενότητες δράσεων που
στοιχίζουν όλες μαζί μόλις 5€:

Παρασκευή 09/9, 21:00
Συναυλία με τον Ορφέα Περίδη στο
θέατρο της Δεξαμενής
Σάββατο 10/9, 20:00
Κρητική Βραδιά στον προαύλιο χώρο
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου. Διοργάνωση Σύλλογος Κρητών
Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης»
Τις ημέρες των εκδηλώσεων θα είναι
επισκέψιμα τα μουσεία και οι χώροι
τέχνης:
1. Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων, στον
πεζόδρομο στο κτήριο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης
2. Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, Αντ. Κιμπιζή 5 (όπισθεν ΔΕΗ),
Ώρες: 18:30 - 20:30
3. Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης
Αγγ. Τσεβά, Βασ. Κωνσταντίνου 37,
μόνο Τρίτη και Παρασκευή 18:00 20:00

Οι Αιτωλοακαρνάνες
χορεύουν
Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων του νεου Δήμου Παλλήνης καλεί όλους τους συνδημότες να διασκεδάσουν μαζί
στην ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα οδός Ανάφης και Κέας με παραδοσιακή
μουσική και τραγούδια. Επίσης όποιος συμπατριώτης ή
φίλος επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: Ναπολέων Νταλάκος 210-6046247
6944544279, Δημ. Σκαλτσής 210-6611376, 6945492022,
Παναγ. Σωτηρόπουλος 210-6612635, 6973223594.

«Τα κολλητήρια πάνε σχολείο!»
Πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, ο Καραγκιόζης
του Τάσου Κώνστα, ετοιμάζει τα κολλητήρια για την
έναρξη της σχολικής χρονιάς και παραδίδει μαθήματα γέλιου, στην αυλή του
«Ακαδήμεια».
Δύο παραστάσεις προσαρμογής για μικρούς και
μεγάλους το Σάββατο 3
και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ.
Μη τις χάσετε! Τιμή: 7
ευρώ - Διάρκεια: 50 λεπτά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ.:
210-5125600, www.akademeia.gr, e-mail: info@akademeia.gr,

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου φιλοξενεί
και παρουσιάζει μια σειρά παραστάσεων στο ανοιχτό θέατρο
Σάρας:
«ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
28 Αυγούστου στις 9 μ.μ.
Γαλλική κωμωδία του Ευγένιου Σκριμπ
σε μετάφραση – σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αδαμόπουλου, σκηνικά – κοστούμια
Ρούλας
Αλευρά
και

φωτισμούς Γιώργου Δανεσή. Με τη
ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ, το ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΚΑΤΗ, το ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΩΜΟΥ, τον
ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥ, τη ΒΙΚΥ ΧΑΤΖΗ και
τον ΒΥΡΩΝΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Ο Σκριμπ (1791 – 1861), κυριάρχησε
στη γαλλική σκηνή 30 χρόνια κι
έγραψε μόνος ή με συνεργασία πάνω
από 400 έργα. Όλη του η προσοχή
είναι συγκεντρωμένη στη δράση, στην
πλοκή και ψάχνοντας το θεατρικό παρελθόν της χώρας του, βρήκε για πρό-

τυπο τον Μπωμαρσαί. Ο Δουμάς υιός
τον έλεγε “ο Σαίξπηρ των σκιών”.
Έδωσε ένα καλούπι θεατρικότητας
στο ρομαντισμό και τελικά πάνω σ’
αυτόν πάτησαν συγγραφείς που καταπιάστηκαν με σοβαρά προβλήματα της
εποχής τους, όπως ο Ίψεν. Εδώ, μας
δίνει μια κωμωδία συνεχών ανατροπών στον περίβολο ενός καστρόπυργου με πρωταγωνιστή τον έρωτα.
Είσοδος: 15 €

“Το γάλα” θεατρική παράσταση
στη Βραυρώνα

“Ο Γαργαληστής”

Στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση “Το γάλα” του Βασίλη Κατσικονούρη με τους Άννα Βαγενά, Δημήτρη Πατσή,
Βασίλη Παλαιολόγο και Ηλιάνα Αραβή, σε σκηνοθεσία
Άννας Βαγενά την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, 21:00.
Σκηνογραφία Γιάννης Βάμβουρας (πάνω σε μια ιδέα της
Άννας Βαγενά). Φωτισμοί Αλ. Αναστασίου.
Εισιτήρια προπωλούνται στο Πνευματικό Κέντρο Αρτέμιδος (απέναντι από το φούρνο Διαγγελάκη).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2294-0-45565.

Οι Αιτωλοακαρνάνες
χορεύουν
Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων του νεου Δήμου Παλλήνης
καλεί όλους τους συνδημότες να διασκεδάσουν μαζί στην ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα οδός
Ανάφης και Κέας με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια.
Επικοινωνία:
Ναπολέων
Νταλάκος
210-6046247
6944544279, Δημήτρης Σκαλτσής 210-6611376, 6945492022,
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 210-6612635, 6973223594.

του Δημήτρη Μπαλσάμ
Ο Δήμος Σπάτα-Αρτέμιδα με τον πολιτιστικό του
οργανισμό έχει προγραμματίσει στο ανοικτό γήπεδο
μπάσκετ Βραυρώνος να παρουσιαστεί η θεατρική
παράσταση ‘Ο Γαργαληστής’ του Δημήτρη Μπασλάμ· ένα τρυφερό μουσικό παραμύθι για μικρούς,
αλλά και για μεγάλους την Τρίτη 30 Αυγούστου και
ώρα 21:00.
Σ’ αυτή την ιδιαίτερη παιδική συναυλία ο Αντώνης
Καφετζόπουλος αφηγείται τις περιπέτειες ενός μυστηριώδους ληστή που γλιστρά τα σκοτεινά βράδια
στα παιδικά δωμάτια, κλέβει από τα παιδιά το γέλιο
που τους περισσεύει και μαζί με τη κοσμοπολίτισσα
και εξαιρετικά γκρινιάρα θεία του, παρασκευάζει
ένα....
Σκηνοθεσία κείμενα Δημήτρης Μπαλσάμ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2294-0-45565.

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Ωδείο Ηρώδου Αττικού
1-2 Σεπτεμβρίου - Ώρα 21:00

Μήδεια του Ευριπίδη
Μετά τη τεράστια επιτυχία στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου,
η Μήδεια σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα, μουσική Ελένης Καραΐνδρου και με πρωταγωνιστές την Αμαλία Μουτούση και
Χρήστο Λούλη, θα επαναληφθεί για δύο μοναδικές στο Ωδείο
Ηρώδου Αττικού, στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2011.
Εισιτήρια στα ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών, στο 210 32 72000,
και στο http://www.herodeion-events.gr/.
Συντελεστές
Μετάφραση Γιώργος Χειμωνάς, σκηνοθεσία Αντώνης Αντύπας,
Διανομή Μήδεια Αμαλία Μουτούση, Ιάσων Χρήστος Λούλης,
Τροφός Μαρία Καλλιμάνη, Παιδαγωγός Θέμης Πάνου, Κρέων
Άρης Λεμπεσόπουλος, Αιγέας Γιάννης Νταλιάνης, Άγγελος
Δημήτρης Ήμελλος
Η Μήδεια του Ευριπίδη
Λίγο πριν εκραγεί ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431 π.Χ.) ο Ευριπίδης παρουσιάζει τη Μήδεια, τραγωδία που επηρέασε όσο κανένα άλλο έργο την
παγκόσμια δημιουργία. Έργο βαθύτατα Ερωτικό, μέσα από το δράμα της
προδομένης Μήδειας και την αντιπαράθεσή της με τον Ιάσονα, φωτίζει
τη θέση της γυναίκας, τη διαμάχη των δύο φύλων, τη σύγκρουση των δύο
πολιτισμών αλλά και την κρίσιμη ηθική καμπή στην οποία είχε φτάσει ο αρχαίος κόσμος λίγο πριν την επερχόμενη κατάρρευση.

Μικρός Έγιολφ
του Ερρίκου Ίψεν

Θέατρο Πόρτα - Άνοιξη 2012
5 τελικές ανοιχτές πρόβες: 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2011 με
ελεύθερη είσοδο
Μετάφραση: Μαρία Αδάμ
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς
Παίζουν: Θύμιος Κούκιος, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννα
Πιατά, Ελίνα Ρίζου, Βασιλική Σουρρή και ο μικρός Γιάννης
Στρατούλιας

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ» - στις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ στη Νέα Μάκρη
Κάθε ημέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι
αργά το βράδυ, από 28 Αυγούστου ως 10
Σεπτεμβρίου, στο Λαογραφικό Μουσείο
Νέας Μάκρης μπορείτε να απολαύσετε ομιλίες, προβολές, εκθέσεις, δρώμενα, μουσικές. Οργάνωση: Δημιουργικές Γέφυρες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 19:00: –
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Θέμα «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ». Συζήτηση με δυο αναφορές.
Α. «Τροφή: Ο πλούτος της φύσης και του
ανθρώπου και ο πόλεμος για την κατοχή
του»
Είμαστε ό,τι τρώμε και ό,τι σκεφτόμαστε, έλεγε ο
Ιπποκράτης. Όποιος ελέγξει την τροφή, ελέγχει
την ανθρωπότητα. Ο πόλεμος έχει ήδη αρχίσει.

Β. «Πλούτος και θεωρητική έρευνα»
Πόσο μπορεί ο πολίτης να επηρεάσει τη θεωρητική έρευνα; Πόσο μπορεί η θεωρητική έρευνα να
επηρεάσει τη ζωή του πολίτη; Είναι η θεωρητική
έρευνα μια άχρηστη και δαπανηρή διαδικασία
που δε συνεισφέρει τίποτα στην οικονομία; Μια

πολιτική συζήτηση για τη σχέση του ανθρώπου
με τον πλούτο, την παραγωγή, τη θεωρητική
έρευνα και τη θέση του στη σύγχρονη κοινωνία.
Μια συζήτηση και μια προσέγγιση των απαντήσεων με ένα πρωτότυπο, “διαδραστικό” τρόπο.
Στην εισαγωγική αναφορά ο Δημήτρης Παππάς,
Φυσικός με μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 20:30:
– ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ» του
ΛΑΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
Ταινία μικρού μήκους, του 1972, διάρκειας 18 λεπτών. Μια ολόκληρη οδυνηρή εποχή ανασυντίθεται. Η αλληλογραφία ενός μετανάστη από το
Γύθειο...

«METROPOLIS» του FRITZ LANG
Η κορυφαία βουβή ταινία του παγκόσμιου κινηματογράφου, γυρισμένη το 1926, σε επανέκδοση
στην ολοκληρωμένη της μορφή. Με live μουσική
αυτοσχέδια επένδυση, μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία από τον συνθέτη και πολυοργανίστα Γιώργο Κατσάνο.

Στο έτος 2026 βαθιά μέσα στη γη υπάρχει μόνο
μια πόλη, η Μετρόπολις. Μια πόλη γεμάτη μηχανές τις οποίες χειρίζονται εργάτες που ζουν
ακόμα πιο βαθιά. Η ηρωίδα της ταινίας καλείται
να ξυπνήσει την βασανισμένη εργατική τάξη από
τον λήθαργο της υποδούλωσης και την φέρνει
αντιμέτωπη με του υπαίτιους αριστοκράτες. Μια
μελλοντική ταινία φτιαγμένη από το παρελθόν.
Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 80 λεπτά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:00: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΒΑ: Ο ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». Το θέμα αναπτύσσει ο Δημήτρης Ντάνης, Αντιπρόεδρος στις
Πολιτιστικές Απόπειρες.
Παλαιό Εργοστάσιο Παραγωγής Πορσελάνης &
Μονωτήρων Χαρίτωνος Τριανταφυλλόπουλου στη
Νέα Μάκρη· αποκατάστασή του και επανάχρηση
του. Ενας νέος ανοικτός δυναμικός χώρος μνήμης,
ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Η διατήρηση του Εργοστασίου ισοδυναμεί με τη διατήρηση της ιστορίας της πόλης, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της φυσιογνωμίας της, η αποκατάστασή του είναι

αναγκαία για τη συνέχεια της ιστορικής αυτής μνήμης. Η διατήρηση, η αποκατάσταση και η επανάχρηση του Διατηρητέου Εργοστασίου, καθώς και
του περιβάλλοντος χώρου, θα συμβάλλει ενεργά
στη πολεοδομική, περιβαλλοντική και αισθητική
αναβάθμιση της Νέας Μάκρης, καθώς είναι και η
μοναδική ελεύθερη δημόσια έκταση στον κεντρικό
ιστό της.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00:
– ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Μονόπρακτα από το έργο «ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΠΑΡΟΝ»
Συνολικά πρόκειται για έξι μονόπρακτα που αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Καθημερινές ιστορίες - ντοκουμέντα,
αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία της μετά Δ.Ν.Τ. εποχής.
Σκηνοθεσία - κείμενα: Στρατής Πανούριος. Παίζουν: Ηλίας Αναγνωστάκης, Ηλίας Τσιάρας, Σοφία
Ηλία, Γιούλα Ραπάνου, Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Μιχάλης Νίκανδρος, Μάρκος Δεληγιάννης, Άννα Τζιώτη,
Δημήτρης Κάκαρης, Κυριάκος Γκίκας.
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1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Το Φεστιβάλ θέλει να συνδέσει τους τραγικούς μύθους με τα μεγάλα ερωτήματα
του σήμερα γύρω από τη βία, το φόβο, τους θεσμούς και τη δημοκρατία, συμβάλλοντας έτσι σε ένα σύγχρονο προβληματισμό και παράλληλα να αναδείξει
την κλασσική διαλεκτική σκέψη, να προβάλει το ψυχικό σθένος και την δύναμη
του ανθρώπου.

ταλλαγής καλλιτεχνικών απόψεων για το κορυφαίο αυτό είδος του παγκοσμίου
θεάτρου. Η Αθήνα δημιουργεί λοιπόν το πρώτο της φεστιβάλ αρχαίου δράματος.
Την πρώτη θεατρική γιορτή προβληματισμού και μελέτης.
Την πρώτη συνάντηση ανθρώπων του θεάτρου πρακτικών και θεωρητικών αλλά
και απλών πολιτών που θα καταθέσουν
προτάσεις, σκέψεις, λογισμούς.

Η πόλη που γέννησε το αρχαίο δράμα διαμορφώνει το πλαίσιο και το βήμα αν-

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πέμπτη 25 Αυγούστου - ώρα 21.00
Εξωτερικός χώρος Καλλιμάρμαρο,
Έναρξη Φεστιβάλ με την παράσταση «Προμηθέας» από το θέατρο Δρόμου HELIX
Πέμπτη 25 Αυγούστου έως Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων
Σεμινάριο υποκριτικής τεχνικής Αρχαίας
Τραγωδίας
Κυριακή 28 Αυγούστου
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων
Παραστάσεις από Δραματικές Σχολές
Δευτέρα 29 Αυγούστου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
«Σκηνοβάτες» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή από το Εθνικό Θέατρο
*Είσοδος: 15€
Τετάρτη 31 Αυγούστου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
«Δυτικά Βήματα. Στα βήματα της Ιεράς
Οδού» σε σκηνοθεσία Αιμιλίας Μπουρίτη από
την Ομάδα Συν + Εργασία, Είσοδος: 10€
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
Παρέλαση εθελοντών με αποσπάσματα αρχαίας τραγωδίας στους κεντρικούς οδικούς
άξονες της Αθήνας.
Παρασκευή 2 έως Τετάρτη 7/9
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Προβολή ταινιών με θέμα την τραγωδία ή κινηματογραφημένες παραστάσεις σε συνεργασία με
την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών
Προβολές σε ψηφιακή μορφή μαγνητοσκοπημένων παραστάσεωνΑγαμέμνων, Peter Stein: Παρασκευή 2/9, ώρα 20.00 & Τετάρτη 7/9, ώρα 22.00
Ορεστεία, Michael Talheimer: Σάββατο 3/9, ώρα
22.00 & Τετάρτη 7/9, ώρα 20.00
Αχαρνής, Καρόλου Κουν: Κυριακή 4/9, ώρα 20.00
Ηλέκτρα, Antoine Vitez: Δευτέρα 5/9, ώρα 20.00
Μήδεια, Yuko Ninagawa: Δευτέρα 5/9, ώρα 22.00
Βάκχες, Klaus Michael Grueber: Τρίτη 6/9, ώρα
20.00 Είσοδος: 4€

Σημειώσεις για μια Αφρικανική Ορέστεια,
Pier Paolo Pasolini, 1970: Τρίτη 6/9, ώρα
21.00
Ηλέκτρα, Μιχάλης Κακογιάννης, 1962:
Τρίτη 6/9, ώρα 23.00
Για την Ηλέκτρα, Miklos Jancso, 1974: Τετάρτη 7/9, ώρα 21.00
Είσοδος: 7€, 4€ φοιτητικό
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, , ώρα 21.00
Παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε
σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη από τη «Θεατρική Διαδρομή»
*Είσοδος: 18€
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη από
την Εταιρεία Πολιτισμού «anagnosis»
Είσοδος: 10€
Τρίτη 6 έως Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων
Έκθεση Προσωπείων του Θάνου Βόβολη
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Κείμενα και χορικά από την αρχαία τραγωδία και κωμωδία από την Αλίκη Καγιαλόγλου - Είσοδος: 10€
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μιχαήλ
Μαρμαρινού από το Εθνικό Θέατρο
*Είσοδος: 15€
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων
Παραστάσεις από Μαθητικούς Θιάσους
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων
Εργαστήριο και συζήτηση με τους μαθητές
σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Προβολές ταινιών
Μήδεια, Lars von Trier, 1988: Παρασκευή
2/9, ώρα 22.00
Αντιγόνη, Γιώργου Τζαβέλλα, 1961: Σάββατο 3/9, ώρα 20.00
Τα κορίτσια, Mae Zetterling, 1968: Κυριακή
4/9, ώρα 22.00
Φαίδρα, Jules Dassin 1962: Δευτέρα 5/9,
ώρα 21.00
Κραυγή γυναικών, Jules Dassin, 1978: Δευτέρα 5/9, & Τετάρτη 7/9 ώρα 23.00

Κυριακή 11 & Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Κρήτες» βασισμένη στα
σπαράγματα της τραγωδίας του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη με προσωπεία
του Θάνου Βόβολη, από τους «deviant GaZe»

Είσοδος: 10€
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου - ώρα 21.00
Κέντρο Τεχνών – Εξωτερικός χώρος,

Θεατρική παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά από
το Εθνικό Θέατρο
Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Επτά επί Θήβας»
του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά
από τη θεατρική ομάδα «Projector»
Είσοδος: 10€
Πέμπτη 15 & Παρασκευή 16/9
«Ιερά οδός 2» σε σκηνοθεσία Ιωάννας Ρεμεδιάκη από την Ομάδα Ίσον Ένα, ώρα
19.30
Μια θεατρική ξενάγηση από Αγίων Ασωμάτων στην Ιερά Οδό
Παρασκευή 16 & Σάββατο 17/9
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων - Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση
Συμπόσιο θεωρητικού προβληματισμού
Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται το πρωί και
το απόγευμα σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό
Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτο Θεάτρου

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη από
την Εταιρεία Πολιτισμού «anagnosis»
Είσοδος: 10€
*Οι θίασοι που συνεργάζονται με το Φεστιβάλ, το Εθνικό Θέατρο και η Θεατρική Διαδρομή, ορίζουν οι ίδιοι το αντίτιμο του
εισιτηρίου τους.
Διευθύνσεις χώρων
Θέατρο Αττικού Άλσους:
Η είσοδος στο θέατρο του Αττικού Άλσους
είναι από την οδό Καρπενησιώτη επί του
περιφερειακού Γαλατσίου (Τουρκοβούνια)
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων: Τιμοκρέοντος 6Α – Αγ. Σώστης, τηλ.: 210 93 44 131
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων:
Β. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, στάση ΜΕΤΡΟ:
Μέγαρο Μουσικής, τηλ.: 210 72 24 028
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων:
Ακαδημίας 50, στάση ΜΕΤΡΟ: Παν/μιο
τηλ.: 210 36 21 601
Ταινιοθήκη της Ελλάδος:
Ιερά Οδός 48, τηλ: 210 3612046, Στάση
ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός

Ρετροσπεκτίβα
Αφιέρωμα Μνήμης
στο Κινηματογραφικό Έργο

του Μιχάλη Κακογιάννη
Πέμπτη 1 έως Πέμπτη 15/9, ώρα 20:30
«Ο δικός του Κινηματογράφος, στο δικό του
τόπο, με τους δικούς του ανθρώπους»

15 ταινίες μεγάλου μήκους
Με νωπή τη μνήμη, από το θάνατο του Ιδρυτή
και πρώτου Προέδρου του, το Ίδρυμα Μιχάλης
Κακογιάννης οργανώνει Αφιέρωμα μνήμης
στο κινηματογραφικό του έργο.
Προσκαλεί όλους τους φίλους και συνεργάτες
του, όλους τους κινηματογραφόφιλους, όλους
όσοι θα ήθελαν να ξαναθυμηθούν ή και να γνωρίσουν την πολιτιστική - καλλιτεχνική κληρονομιά
του
μεγάλου
σκηνοθέτη
να
παρακολουθήσουν τις 15 μεγάλου μήκους ταινίες του και μία τηλεοπτική, που δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα, από Πέμπτη 1 έως
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30, στον Κινηματογράφο του Ιδρύματος (Πειραιώς 206,
Ταύρος). Κρατήσεις με σειρά προτεραιότητας,
210 3418579 Δευ – Παρ 10:00 - 14:00
Είσοδος ελεύθερη.
Το Πρόγραμμα Προβολών:
― Πέμπτη 1/9, Κυριακάτικο Ξύπνημα, 1954 (92’)
― Παρασκευή 2/9, Στέλλα, 1955 (90’)
― Σάββατο 3/9, Το Κορίτσι με τα Μαύρα, 1956 (100’)
― Κυριακή 4/9, Το τελευταίο Ψέμα, 1958 (112’)
― Δευτέρα 5/9, Ιφιγένεια, 1977 (120’)
― Τρίτη 6/9, Τρωάδες, 1971 (106’)
― Τετάρτη 7/9, Ηλέκτρα, 1962 (107’)
― Πέμπτη 8/9, Ερόικα, 1960 (121’)
― Παρασκευή 9/9, Χαμένο Κορμί, 1961 (120’)
― Σάββατο 10/9, Ζορμπάς, 1964 (137’)
― Κυριακή 11/9, Όταν τα Ψάρια Βγήκαν στη
Στεριά, 1967 (104’)
― Δευτέρα 12/9, Αττίλας ‘74, 1975 (98’)
― Τρίτη 13/9, Γλυκιά Πατρίδα, 1986 (148’)
― Τετάρτη 14/9, Βυσσινόκηπος, 1999 (137’)
― Πέμπτη 15/9, Ιωσήφ και Ιακώβ -THE STORY OF
JACOB AND Joseph (TV), 1974 (120’)
Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart με την επίδειξη του εισιτηρίου.
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«Η πολιτική της Κυβέρνησης εδράζεται στην ικανοποίηση και μόνο των
ιδιωτικών συμφερόντων» για τη διαχείριση των απορριμάτων
καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (ΠΟΕ ΟΤΑ)
Τα σκουπίδια, όπως έχει διαφανεί, έχουν πολύ χρήμα. Και γι’ αυτό δεν είναι ένα
εύκολο, προς λύση, πρόβλημα.
Ερίζουν πολλοί για τη διαχείρισή τους και ο καιρός περνάει, τα κονδύλια για μία
σωστή διαχείριση χάνονται. Και όλα ερήμην των πολιτών. Γιατί αν καθόμασταν με
σοβαρότητα να συζητήσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών, (σε μικρότερες κοιΟι τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής έρχονται να επιβεβαιώσουν και να δικαιώσουν απόλυτα τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας μας που
καταγράφονταν στο Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. της 3ης
Αυγούστου 2011. Και πάνω απ’ όλα ότι «η πολιτική της Κυβέρνησης εδράζεται στην ικανοποίηση και μόνο των ιδιωτικών

νότητες) πιστεύω ότι θα είχαμε βρει λύσεις πολιτισμένες και καθαρές. Η ΠΟΕΟΤΑ καταγγέλει τις νέες μεθοδεύσεις των αρμοδίων Υπουργείων, που έβγαλαν
στη δημοσιότητα προκαταρκτική προκήρυξη, για τους ήδη 4 χώρους του περιφερειακού σχεδιασμού, επί της οποίας ο Περιφερειάρχης Αττικής ζητάει δημόσια
διαβούλευση(!) αγνοώντας τις νωπές αντιδράσεις των κατοίκων.

συμφερόντων» ενώ επιδίδεται «σε αγώνα δρόμου για να προχωρήσει στην κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική… αδιαφορώντας
για την προστασία του περιβάλλοντος και πρώτα και κύρια την

Φεστιβάλ Ηλιούπολης
Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης διατηρώντας, τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρεί να ικανοποιήσει τα γούστα του
ευρύτερου κοινού μέσα από μία ποικιλία καλλιτεχνικών
τάσεων και θεατρικών ειδών.
Εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και τιμές προσιτές (από
10 € έως 18 €).
Από τις 24 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι θεατές
μπορούν να απολαύσουν στο ανοιχτό θέατρο της πόλης
(Δημοτικό Θέατρο του Άλσους «Δημήτρης Κιντής»), έργα
από την αρχαία, κλασική και σύγχρονη δραματουργία, ελληνική και ξένη, από το Εθνικό Θέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και τους πιο εκλεκτούς θιάσους της
Αθήνας, με συντελεστές τα σημαντικότερα ονόματα της
νέας αλλά και παλαιότερης γενιάς ερμηνευτών και σκηνοθετών.
Όλες οι εκδηλώσεις θα ξεκινούν στις 21:00.
― 29/8: "Άμλετ" του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ από την “5η
Εποχή”, στο Δημοτικό Θέατρο του Άλσους "Δημήτρης
Κιντής" Είσοδος: 15 €
― 31/8: "Σκηνοβάτες" του Σταμάτη Φασουλή από το
Εθνικό Θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο του Άλσους "Δημήτρης Κιντής". Είσοδος: 15 €
― 1/9: "Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον" της
Σέλμα Λάγκερλεφ από τις Μαγικές Σβούρες. Ώρα
Έναρξης: 21:00 Τοποθεσία: Δημ. Θέατρο του Άλσους
"Δημήτρης Κιντής" Είσοδος: 10 €
― 4/9: "Ανθρώπινη φωνή" του Ζαν Κοκτώ από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης. Δημοτικό Θέατρο του Άλσους
"Δημήτρης Κιντής" Είσοδος: 15 € & 10 €
Η πρόσβαση είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλές γραμμές του
ΟΑΣΑ, που σας αφήνουν σχεδόν μπροστά στο θέατρο:
Γραμμή 237 στη στάση Ταχυδρομείο,
Γραμμή 140 στάση τέρμα (Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού-ΙΚΑ)
• Γραμμή 218 στάση τέρμα (Πλατεία Παλαιών Πατρών
Γερμανού-ΙΚΑ)
Προπώληση εισιτηρίων:
Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» Λ.
Ειρήνης 50, Ηλιούπολη. Καθημερινά: 20:00-22:30 (εκτός Τρίτης)
Τηλ. 210 9919818
Δημοτικό Θέατρο του Άλσους «Δ.Κιντής» Γαρδίκη & Σμόλικα,
Ηλιούπολη.
Τις ημέρες των εκδηλώσεων: 19:30-22:00 στο κεντρικό ταμείο
Τηλ. 210 9923840
Πληροφορίες στο 210 9940699 και στο www.politismos-ilioupoli.gr

αύξηση του κόστους της επιλογής της που θα επιμερισθεί
στους Δημότες».
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργώντας ως Γραφείο Τύπου
του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού έδωσε στη δημοσιότητα στις 22.8 την Προκαταρκτική Προκήρυξη η οποία
εγκρίθηκε με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής υπό τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο.
Σύμφωνα με αυτή και προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη
του Γιάννη Σγουρού, η Περιφέρεια Αττικής ζητά Δημόσια Διαβούλευση στο γνωστό σενάριο κατασκευής τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας
1.350.000 τόνων και της παραχώρηση της λειτουργίας τους
για 20-25 χρόνια.
Με αυτές τις μεθοδεύσεις η Κυβέρνηση και ο Γιάννης
Σγουρός όχι μόνο γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων
τους την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και το Σύνταγμα, όχι
μόνο υποκαθιστούν το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά αγνοούν την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση του Τμήματος VI του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους αφενός μεν παρα-

Τριήμερο εκδηλώσεων
στο Ελληνικό
16, 17, 18 Σεπτεμβρίου
Τριήμερο εκδηλώσεων θα
πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό, στο χώρο προ των
Ολυμπιακών γηπέδων, 16
έως 18 Σεπτεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του Δήμαρχου Κ. Κορτζίδη και της
«Επιτροπής Αγώνα για Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού».
Στο κτήριο της ξιφασκίας
μάλιστα θα γίνει έκθεση

120 εικαστικών καλλιτεχνών μετά από πρωτοβουλία
της
καθ.
ΕΜΠ
Πορτάλιου.
Ο Μίκης Θεοδωράκης θα
είναι ο ομιλητής την πρώτη
μέρα και η ορχήστρα του
θα δώσει μεγάλη συναυλία.
Την ευθύνη της εκδήλωσης
έχει η ανοιχτή καλλιτεχνική επιτροπή της Σπίθας.

κάμπτουν πλήρως τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., αφετέρου η Κυβέρνηση
καθυστερεί την συγκρότηση του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου.
Παραδίδουν στους επιχειρηματικούς - εργολαβικούς ομίλους τη λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας για όλη τη διάρκεια ζωής τους, εγκαινιάζοντας και
επίσημα πλέον την πλήρη ιδιωτικοποίηση και του τομέα της
επεξεργασίας των απορριμμάτων.
Μεταφέρουν άμεσα στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων
το σύνολο σχεδόν του τεράστιου κόστους κατασκευής και
λειτουργίας των 4 μονάδων (συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 1.350.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων ανά
έτος), όπως προκύπτει από το γεγονός ότι έναντι συνολικού
κόστους 3,5 δις ευρώ (τελείως παραπλανητικά μνημονεύεται
ποσό 1 έως 1,5 δις ευρώ), μόλις τα 140 εκατ. θα καλυφθούν,
όπως ευθέως ομολογείται, μέσω κοινοτικών ενισχύσεων. Τα
υπόλοιπα θα καλυφθούν με τις υψηλής κερδοφορίας επενδύσεις «από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό», κέρδη
που θα τροφοδοτούνται άμεσα και κατά κύριο λόγο από τα
φτωχά και τα μεσαία, όσα απόμειναν ακόμη, εισοδήματα,
μέσω του «gate fee». Δεν διστάζει μάλιστα να δεσμευθεί, ότι
«η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την αποπληρωμή της επένδυσης προς τον Ανάδοχο του έργου και θα λάβει όλα τα αναγκαία θεσμικά και οικονομικά μέτρα για αυτό το σκοπό».
Τέλος παρακάμπτει επιδεικτικά τις αντιδράσεις των κατοίκων του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Αθήνας καθώς και
της Κερατέας, αγνοώντας της πρόταση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για
επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού αλλά παραβιάζοντας ακόμη και ισχύοντες Νόμους, (αφού αυτό υπαγορεύει το συμφέρον μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων) στην
προκείμενη περίπτωση του Ν.2742/1999, με την περιβόητη περιβαλλοντική αδειοδότηση (στις αρχές του 2011) της φαραωνικής μονάδας βιοξήρανσης (700.000 τόνοι/έτος) της
Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής μέσα σε Ζώνη Α΄, απολύτου προστασίας του
Όρους Αιγάλεω.
Ύστερα από αυτά, δεν χρειάζεται παρά να διαμηνύσουμε
το ίδιο κατηγορηματικά με την προηγούμενη ανακοίνωσή
μας, ότι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια της
Κυβέρνησης, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού και
απέναντι σε όποιον συντάσσεται με την παραχώρηση των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας και γενικότερα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στα επιχειρηματικά – εργολαβικά
συμφέροντα, λαμβάνοντας δυναμικές – αγωνιστικές πρωτοβουλίες και προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
σε κάθε επίπεδο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ
Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9μ.μ θα μιλήσει
ο
υποψήφιος
βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής και μέλος της
Γραμματείας Ιδεολογικού
ατου ΛΑ.Ο.Σ., Κωνσταντί-

νος Γρηγορόπουλος, στο
Café Novo (Λεωφ. Καλυβίων 2 & Λεωφ. Σουνίου)
στο Λαγονήσι, με θέμα
«ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Απορία προς απάντηση!
Παραδόθηκε στους αντικαθεστωτικούς η προεδρική
φρουρά του Μουαμάρ Καντάφι, όπως μεταδίδουν τα
ΜΜΕ. Ο εκπρόσωπος της Λιβυκής αντίστασης μιλώντας στο CNN επιβεβαίωσε ότι οι αντικαθεστωτικοί εισήλθαν στην Τρίπολη και το ΝΑΤΟ τους
προσφέρει αεροπορική κάλυψη.
Όπως μετέδωσε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι εξεγερμένοι από τη δυτική Λιβύη μπήκαν
ήδη στην Τρίπολη και έχουν καταλάβει στρατιωτική
βάση κοντά στην Τριπολη και δηλώνουν ότι η κατάληψη της Λιβυκής πρωτεύουσας είναι ζήτημα ωρών.
Οι ημέρες του Μουάμαρ Καντάφι είναι μετρημένες,
ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Νικολά Σαρκοζί
τον κάλεσε να εγκαταλείψει την εξουσία, καθώς
πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την έκβαση
της σύγκρουσης.
Παράδειγμα: Αν, λέω αν, αύριο εμφανιζόταν μία αντικυβερνητική κίνηση και ξεχυνόταν στους δρό-

μους, το ΝΑΤΟ θα σφυροκοπούσε τον Παπανδρέου;
Ο Λευκός Οίκος και ο η Γαλλία θα προμήθευαν με
όπλα τους αντικαθεστωτικούς; Είναι απορία μου!

Ανακύκλωση ...χθες!
Βρέθηκα και φέτος για λίγες ημέρες σε ένα νησί των
Κυκλάδων. Συνηθισμένη από την ανακύκλωση στην
Αθήνα, δεν μου πήγαινε το χέρι να πετάξω το πλα-

Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν συμπιεστές και να γεμίσουν ένα κοντέινερ να το μεταφέρουν Αθήνα, αλήθεια αναρωτιέμαι.
Οταν ρώτησα δε το Δήμαρχο· και πού τα πετάτε Δήμαρχε τα σκουπίδια, μου απάντησε· άσε, μη ρωτάς
καλύτερα...

Χαζογιαγιάδες!

στικό μπουκάλι και το αλουμίνιο μέσα στα σκουπίδια.
Τυχαία βρέθηκα με το Δήμαρχο και τον ρώτησα γιατί
δεν βάζει ανακύκλωση. Μου απάντησε ότι έχει ζητήσει, αλλά δεν του το ενέκρνε το γκοβέρνο. Του το
μετέθεσαν για του ...χρόνου.

Βασιλιάδες στη μυθική Αθήνα
Επάνω στα πανάρχαια πολιτεύματα των Αθηνών είχα πάντα μια σύγχυση. Οι γνώσεις μου
περιορίζονταν στις εποχές της ισοπολιτείας
και ισονομίας και μέσες άκρες άγγιζα τις περιόδους τις προγενέστερες, όπου οι βασιλείες
στην αρχή μυθικές και κληρονομικές και αργότερα ιστορικές και αιρετές, παραχώρησαν
τη θέση τους στα δημοκρατικά ή ολιγότερο
δημοκρατικά πολιτεύματα.
Τελευταία άρχισα να ανακατατάσσω όλα
αυτά, που μέχρι τώρα γνώριζα και να τα οργανώνω συστηματικά. Στο τέλος σκέφτηκα
πως ενδιαφέρον θα ήταν να καταθέσω με δυό
τρία άρθρα, το τι μέχρι τώρα αποκόμισα διαβάζοντας τα σχετικά με αυτές τις προγονικές
βασιλείες, αλλά και τα λοιπά πολιτεύματα
των Αθηναίων.
Αρχίζοντας με τους μυθικούς βασιλιάδες της
Αθήνας, καταγράφεται σαν πρώτος ο Κέκροψ. Αυτός φαίνεται, ότι ήταν ένα πραγματικό τέρας, αφού παρουσιάζεται επάνω να
είναι άνθρωπος και από τη μέση και κάτω
φίδι. Αυτόχθων, χαρακτηρίζεται από τη μυθολογία, δηλαδή πως είχε ξεπεταχτεί μέσα
από τη γη, όπως οι γίγαντες που αντί για
πόδια είχαν ουρά δράκοντα.
Γεννήθηκε στην σημερινή Αττική, η οποία από
αυτόν πήρε το όνομα Κεκροπία. Πιο μπροστά
τη λέγανε Ακτή ή Ακτική. Το όνομα ήταν παρμένο από ένα πιθανό παλιότερο βασιλιά της,
τον Ακταίο, του οποίου την κόρη του είχε
παντρευτεί ο Κέκροπας. Τώρα τι λογής ήταν

Εχετε σκεφθεί όλος αυτός ο πληθυσμός που μετακινείται στα νησιά και στην περιφέρεια που δεν διαθέτουν εν πολλοίς ανακύκλωση, τι εκατομμύρια
κουτάκια και πλαστικά μπουκάλια πετιούνται στις
ανοιχτές χωματερές!

ο Ακταίος και τι και πως ήταν η κόρη του, για
να πάρει άντρα της αυτό το ανθρωπόμορφο
κατασκεύασμα που είχε και την ουρά φιδιού,
κανείς δεν μας λέει.
Τέλος πάντων ο Κέκροπας, όταν έγινε βασιλιάς στην Κεκροπία, θέλησε να δώσει και ένα
όνομα στην πρωτεύουσά του. Έτρεξαν στο
ραντεβού αναδόχου, σε συνέντευξη ή ιντερβιού, που λένε στα μοντέρνα ελληνικά, ο Ποσειδώνας και η Αθηνά.
Ο Κέκροπας τους καλοκοίταξε, τους ζύγισε.
Του άρεσαν εξ ίσου και οι δύο, αλλά πονηρός
ών αποφάνθηκε: «Και στην πόλη, τι θεϊκό
δώρο, βρε παιδιά, προσφέρει ο καθένας σας»;
Ο Ποσειδώνας ύψωσε το ανάστημα του, σήκωσε την τρίαινα και με αυτή χτύπησε και
έσχισε θριαμβευτικά το βράχο της Ακρόπολης. Και ώ του θαύματος! Ανέβλυσε νερό.
Νερό γάργαρο. Η Αθηνά ταπεινά έσκυψε και
φύτεψε εκεί σιμά στα πόδια της, την ιερή ελιά,
την πρώτη ελιά στην πόλη. (αργότερα την μάθαμε σαν “κεκυφυία ελιά” στο Πανδρόσειο
Ερεχθείο). Ο Κέκροπας κούνησε με ικανοποίηση το κεφάλι του. Ευαίσθητος χαμογέλασε
στη γυναίκα· στη γυναίκα που ήταν γυναίκα
και θεά και την επέλεξε. Και έτσι η πόλη πήρε
το όνομα της Αθηνάς.
Μετά τον Κέκροπα, ήρθε στο θρόνο ο Κραναός. Αυτός ήταν και κριτής στη διένεξη μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα και βασίλεψε
στην εποχή του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα*. Είχε μια κόρη την Ατθίδα**.

Μη νομίζετε ότι δεν υπάρχουν ακόμη χαζογιαγιάδες.
Μπορεί να είναι μοντέρνες, να μη φοράνε τσεμπέρι,
να έχουν το μαλλί μεζ, αλλά να κρατάνε τις παραδόσεις.
Να πλέκουν ζειπουνάκια για το νέο μέλος της οικογένειας.
Περπατώντας στη Βάρη, αν συναντήσετε μία τέτοια
“γιαγιά” να λέκει ζειπουνάκι, να ξέρετε ότι είναι η τ.
αντιδήμαρχος Βάρης Δήμητρα Σουτόγλου, που έχει
“χαζέψει” με τον εγγονό! Να τους ζήσει.

Το όνομά της το έδωσε στην γεωγραφική περιοχή, που για πρώτη φορά την είπανε Αττική.
Σε συνέχεια στο θρόνο ήρθε ο Αμφικτύων.
Δώδεκα χρόνια βασίλευε ειρηνικά, όταν ο
Εριχθόνιος, ο εγγονός του, γιός της Ατθίδας
και του Ηφαίστου, τον εξεδίωξε και του πήρε
το θρόνο.
Διάδοχός του ήταν ο γιός του, ο Πανδίων.
Αυτός είχε δυό κόρες, την Πρόκνη και την Φιλομήλα και δυο δίδυμους γιούς τον Ερεχθέα
και τον Βούτη.
Η Πρόκνη παντρεύτηκε τον βασιλιά της Θράκης, τον Τηρέα και έκανε μάλιστα μαζί του
ένα γιό, τον Ίτυο. Του Τηρέα όμως, του καλοάρεσε και η κουνιάδα Φιλομήλα. Και ευκαιρίας δοθείσης, την ξεμονάχιασε και τη βίασε.
Για να μην τον μαρτυρήσει μάλιστα στη γυναίκα του την Πρόκνη, της έκοψε και τη
γλώσσα. Η κακομοίρα Φιλομήλα, βιασμένη και
χωρίς γλώσσα δεν μπορούσε να μιλήσει και
να φωνάξει το κακό που της έτυχε. Μα δεν
ήταν χαζή. Έγραψε κεντώντας στο φουστάνι
της αδελφής της Πρόκνης, το ατύχημά της.
Εν τω άμα, Πρόκνη και Φιλομήλα, συμφώνησαν και συνομώτησαν. “Η απατημένη Πρόκνη
με τη βιασμένη αδελφή της, έσφαξαν τον γιο
του Τηρέα τον Ίτυο που ήταν και γιος της Πρόκνης, δηλαδή η μάνα έσφαξε το γιό της, τον
μαγείρεψε και τάϊσε με τις σάρκες του τον
πατέρα του γιού της και σύζυγό της, Τηρέα.
Ο Τηρέας μόλις κατάλαβε το κακό που τον
βρήκε, αρπάζει το τσεκούρι και μανιασμένος
κυνηγά τις φόνισσες. Τις φτάνει στη Φωκίδα,
στη Δαύλεια. Αυτές παρακαλούν τους θεούς
να τις σώσουν. Οι θεοί εύσπλαχνοι όπως
πάντα, επεμβαίνουν. Τις μεταμορφώνουν: Την
Πρόκνη σε αηδόνι, τη Φιλομήλα σε χελιδόνι,
αλλά και τον Τηρέα σε γεράκι. Τώρα πώς σώθηκε το αηδόνι και το χελιδόνι από τα νύχια
του γερακιού, η ιστορία δεν μας το λέει.
Πιο πάνω μιλώντας για τον Πανδίωνα, είχα
αναφέρει και για τον γιό του τον Ερεχθέα. Ο
Ερεχθέας διαδέχθηκε τον Πανδίωνα στο

θρόνο των Αθηνών.
Κάνετε υπομονή και τελειώνω, άλλωστε όπως
έχω ξαναγράψει, Έλληνες είμαστε. Ας ακούσομε και κάτι άλλο εκτός απο την εβραϊκή γενεαλογία.
Ο Ερεχθέας λοιπόν είχε και μια κόρη την Κρέουσα. Η Κρέουσα ήρθε σε σχέση με τον Απόλλωνα και γέννησε τον Ίωνα, γενάρχη της
φυλής των Ιώνων. Να λοιπόν πως δενόμαστε
με τους μικρασιάτες Ίωνες. Τον Ιωνα όμως η
μητέρα του η Κρέουσα, ήταν κακή και τον παράτησε έκθετο στο δρόμο. Τον βρήκε όμως ο
Ερμής. Τον έφερε στο ιερό του Απόλλωνα
στους Δελφούς, όπου και το παιδί μεγάλωσε.
(Το Μαντείο των Δελφών, όπως με πληροφόρησε η αδελφή μου, το πρωτοϊδρυσαν οι Κρήτες. Εγώ επ΄αυτού, προς το παρόν δεν ξέρω).
Πάντως τον Ίωνα άντρα πια, τον ξαναβρήκε
η μητέρα του.
Τέλος πάντων ακολουθούν και πολλοί άλλοι
μυθικοί βασιλιάδες γραμμένοι θρονιασμένοι
στον βράχο των Αθηνών, αλλά δεν θέλω να
μακρυγορήσω άλλο. Πρέπει όμως να σταματήσω με σεβασμό, στον τελευταίο μυθικό βασιλιά
τον Κόδρο, που με τη γνωστή
αυτοθυσία του έσωσε την Αθήνα. Βλέπετε ότι
οι βασιλιάδες ποτέ δεν ήταν όλοι ίδιοι.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Δευκαλίων: Γενάρχης των Ελλήνων. Επί εποχής του
έγινε μεγάλος κατακλυσμός.
** Ατθίδες = σήμερα καλούνται οι Αθηναίες
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ΜΙΕΤ
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Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τά δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί.
(Μένανδρος -Αθήνα, 342-292 π.Χ.)
Η Δύση βαίνει ολοταχώς σε πτώση και παρακμή. Κανένα ανάχωμα
δεν την σώζει πιά. Και μαζί της πέφτει και η λευκή φυλή. Η πτώση
της έχει ήδη συμβεί με τον άκρατο δανεισμό. Τώρα βιώνει τα επακόλουθα της πτώσης. Η Δύση δεν ξέφυγε από το Μεσαίωνα.
Ακόμη τον ζει. Τώρα ένας νέος πολιτισμός ανέτειλε στην Ασία,
στα αρχαία κράτη της Κίνας και Ινδίας. Τα αίτια της πτώσης:
α/ Η διακοπή της Ελληνικής Αναγέννησης στην Ευρώπη που άρχισε δειλά-δειλά να διαλύει τον μαύρο Μεσαίωνα της Ιουδαιοχριστιανικής Βίβλου.
β/ Η πρόσφατη πλήρης υποδούλωση της Δύσης (πρώτα της Αμερικής και μετά της Ευρώπης) στον υλιστικό τρόπο σκέψεως του
διεθνούς Σιωνισμού, μιας δηλητηριώδους δογματικής ιδεολογίας
χωρίς αρχές, χωρίς συμπαντικό πνεύμα, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς
λογική, χωρίς δημοκρατική αντίληψη, χωρίς οικολογική αρμονία,
στηριζόμενη στην θεοκρατική αντίληψη και στην αύξηση του υλιστικού πλούτου και της ισχύος των ολίγων, με σκοπό την παγκόσμια επικράτηση και δικτατορία επί των πολλών.
Η παρούσα οικονομική και νομισματοπιστωτική κρίση της Δύσης
δεν είναι το αίτιο της πτώσης, αλλά τα επακόλουθα μιας μακράς
φθίνουσας πορείας. Στέρεψαν οι πνευματικοί φάροι που ανέδιδαν το Ελληνικό Φως σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ
κλπ. Ήδη η Αμερική ζει σε μόνιμο κώμα το οποίον θα διαρκέσει επί
μακρόν, ενώ η Γερμανία είναι βυθισμένη στην υπαρξιακή αγωνία
της ότι λίαν συντόμως θα ξεπερασθεί η τεχνολογία της από την
Κινεζική και Ινδική, οπότε θα βρεθεί σε χειρότερη μοίρα και από

γράφει ο Αμφικτύων*
την Ελλάδα. Γι’ αυτό κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες να ελέγξει
τον Ελληνικό πλούτο. Η Ευρώπη έχει θρυμματισθεί και ο καθένας
εφαρμόζει: «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» Η Δύση έχασε τον Ελληνικό πολιτιστικό της χαρακτήρα, που τις έδινε το πλεονέκτημα
της πρωτοβουλίας, εφευρετικότητος, ενότητος και ελεύθερης
βούλησης, έναντι της αυταρχικής και δογματικής Ανατολής και
Ασίας, η οποία όμως διαθέτει πανάρχαια φιλοσοφία για να την
βγάλει στο προσκήνιο της ιστορίας. Η Δύση υποδουλώθηκε στην
διεθνή κλίκα της πλουτοκρατικής μαφίας των Ασιατών Εβραιοχαζάρων Ασκενάζι και των ομοίων τους.
Αλλά από αλλού ξεκίνησα και αλλού θέλω να καταλήξω: Είναι
γνωστόν ότι ο ελληνολάτρης χαλίφης Αλ Μαμούν τον 8ον αιώνα,
είχε συγκεντρώσει στη Βαγδάτη όλα τα Ελληνικά συγγράμματα
για να τα σώσει από την καταστροφή των Βυζαντινών χριστιανών
αυτοκρατόρων. Από το βιβλίο «Οι Προάγγελοι του Ιησού Χριστού»
του κ. Χάρρυ Σκαρλακίδη, πληροφορούμεθα ότι μετά την νικηφόρα μάχη του Χαλίφη Αλ Μαμούν επί του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Μιχαήλ Β’, μέσα στους όρους ανακωχής έβαλε και την
παράδοση αντιγράφων όλων των Ελληνικών συγγραμμάτων της
Βιβλιοθήκης Κωνστ/πόλεως. Γύρω στα 850μ.Χ έχουν ήδη μεταφρασθεί στην Αραβική γλώσσα τα περισσότερα ελληνικά συγγράμματα της φιλοσοφίας, ιατρικής, αστρονομίας και των
μαθηματικών. Όλος αυτός ο πνευματικός και πολιτιστικός πλούτος
βρισκόταν έως το 2003 στην Βιβλιοθήκη της Βαγδάτης. Όχι όμως
και σήμερα!

«Το σύνολο αυτού του ανεκτίμητου θησαυρού γνώσης…. απετέ-

λεσε τη μεγάλη λεία για τα Αμερικανικά στρατεύματα κατά την
εισβολή τους στη Βαγδάτη τον Απρίλιο του 2003. Ήταν τέτοιο το
μέγεθος της καταστροφής και λεηλασίας της Βιβλιοθήκης (όπως
και του αρχαιολογικού Μουσείου της Βαγδάτης), ώστε σύμφωνα
με τις δηλώσεις του διευθυντή της Βιβλιοθήκης, δεν διασώθηκαν
ούτε τα μικροφίλμ στα οποία ήταν αποτυπωμένα τα χιλιάδες χειρόγραφα». Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βαγδάτης, όπου εφυλάσσετο πληθώρα Βαβυλωνιακών και Ελληνικών έργων τέχνης,
βομβαρδίσθηκε αγρίως το 2001 και 2003 από τους Αμερικανούς
και κατεστράφησαν αρκετοί θησαυροί. Και να σκεφθεί κανείς –
όπως δηλώνει ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης –στα υπόγεια υπήρχαν ακόμη αταξινόμητα και ανέκδοτα έργα των αρχαίων Ελλήνων!
Και καταλήγει ο συγγραφέας κ. Χ. Σκαρλακίδης: «ο πόλεμος στο
Ιράκ δεν έγινε μόνον για τον έλεγχο του πετρελαίου, αλλά και
τον έλεγχο της Παγκόσμιας Γνώσης από τους Αμερικανούς σιωνιστές». Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η Δύση δεν βγήκε ακόμη
από τον μαύρο Μεσαίωνά της. Η καταστροφή των Βιβλιοθηκών
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Μιλήτου, Περγάμου, Κωνστ/πόλεως
και Αθηνών του 4ου αιώνος επαναλαμβάνεται τον 21ον αιώνα
από τους ιδίους ανθρώπους, της ίδιας θρησκείας, που διαπνέονται από το ίδιο σύστημα υλιστικών και δογματικών ιδεοληψιών.
Αυτό που οδήγησε τον κόσμο στην καταστροφή των παγκόσμιων
πολέμων, των κρίσεων, της κλεπτοκρατίας, αδικίας, του διαίρει
και βασίλευε, του αυταρχισμού, ναζισμού κ.α
Επομένως, αν η Δύση δεν αλλάξει πορεία και δεν ασπασθεί εκ
νέου το Ελληνικό Πνεύμα και την Ελληνική πολιτιστική της παράδοση, οδεύει προς την Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία.
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης,
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
http://amphiktyon.org/ ― http://amphiktyon.blogspot.com/

Γειά σου Γιώργο μερακλή!
Λαός μαστουρωμένος, ποτέ ξεσηκωμένος
Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μερακλής, ρε Γίώργαρε, που έλεγε κι εκείνο
το ντερβισόπαιδο ο Χρηστάκης. Ο Γιαραμπής να σχωρνάει τ’ αποθαμένα σου
μωρ’ αδερφάκι μου. Του λοιπού όλοι οι
μερακλήδες θα «πίνουμε» στ’ όνομά σου
ρε μόρτη. Ξηγήθηκες μεραγκλαντάν και
σενιάρισες μιά μεγάλη αδικία της κακούργας της κενωνίας. Λεύτερη η
φούντα μαγκίτες μου, κανένα αλάνι δεν
θα μένει πιά χαρμάνι, το λέει και το φιρμάνι.
Και τό ‘δα τ’ όνειρο το σημαδιακό· περνούσα λέει έξω από το Γεντί Κουλέ και
μοσχομύριζε τ’ αγέρι σαν να λιβανίζανε
χίλιοι λουλάδες με μυρωδάτο βοτάνι της
Ανατολής κι ήτανε λέει δάσος τριγύρω τα
τρίφυλλα και τα ποτίζανε χωροφυλάκοι,
ψυχή μου νά ‘το τ’ όνειρο, βγήκε, βγήκε!
Νομοταγείς αγρότες θά ‘μαστε στο εξής
όλοι οι θεριακλήδες. Παραγωγοί φούντας, προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως όπως μπάνισα και θάμασα σε
μιά λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων
στο μακρινό Άμστερνταμ: Δε μπεστ οφ
Ρέθυμνο, δε μπεστ οφ Πύργος, δε μπεστ
οφ Καλαμάτα, μοσχοπουλούσαν τις δικές
μας σοδειές οι ξανθομπάμπουρες οι Ολλανδοί. Αυτή είναι κενωνία, όχι η δική
μας η μιξοπάρθενη σουρουκλεμέ.
Πάνε τώρα αυτά που ξέραμε. Καλλιεργη-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
τές διά ιδίαν χρήσιν, θα γραφτούμε και
στα τεφτέρια του Ο.Γ.Α., θα τσεπώνουμε
κι επιδοτήσεις κι αποζημιώσεις γιατ’ είναι
ευαίσθητον λέλουδον το τρίφυλλον.
Σακουλεβού;

εγώ που σ’ έκοβα για φλώρο και γιασεμή,
με το μπαρδόν, λάθος μωρ’ αδερφάκι
μου, είσαι παιδί τζιμάνι, τσίφτης και καραμπουζουκλής.
Είσαι και ξουράφι στην ψυχολογία, προφεσόρος τρανός. Την ανθίστηκες ότι
μπαϊλντισε στα ζόρια ο κοσμάκης και
νταλκάδιασε απ’ τον καρασεβντά της
μπατιριάς και σκέφτηκες να γλυκάνεις λιγουλάκι τη μίζερη τη ζήση μας με το βοτάνι της χαράς. Ίσα ρε λεβεντόπαιδο και
μη χαμπαριάζεις από τις τζιριτζάντζουλες που σου τσαμπουνάνε οι γεροντοκόρες οι φυλλάδες.

Είσαι ο πατέρας όλων των μερακλήδων
ρε Γιώργη, αρχοντόμαγκα παινεμένε. Το
ψυχανεμίστηκες δηλαδής αυτό που λέει
και η ρεκλάμα, ότι γουστάρουμε στοργή
και προδέρμ και μας ξηγήθηκες αρκαντάν
και κιμπάρικα. Για σα ρε μόρτη, για πάρτη
σου θα ψηφίζουμε φτιαγμένοι κι ευτυχισμένοι, όλοι ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέχρι να μας γνέψει ο Χάρος. Τη σακουλεύτηκες ρε
μαγκίτη την παραπονιάρα τη μαστούρα κι

Προχώρα εσύ ασίκη μας κι εμείς θα ντουμανιάσουμε με μαυράκι και ξανθό αρωματικό όλο τον ντουνιά. Τώρα θα γενεί
σουξέ κι εκείνο το άσμα του διώκτη μας
του Μεταξά «γιατί χαίρεται ο κόσμος και
χαμογελά πατέρα;». Τώρα κάθε τεκές θα
βάλει στο σαλονάκι τη φωτογραφία σου
εικόνισμα κι από κάτω της άσβεστο θα
καίει θυμιατό με χόρτο ευγενές και μυρωδάτο. Άσε δηλαδής που κοντά σ’ εμάς
θα σε κάνουν εικόνισμα και οι ζαχαροπλάστες γιατί θ’ ανέβει η ζήτηση στα σοροπιαστά τα μπινελίκια.

Και να δεις, μου τό ‘λεγε ένας γεροντόμαγκας Πειραιώτης, αλλά δεν τονε πίστευα.
― Το παιδί φουμάρει, γράψτο που στο
λέω, θα με θυμηθείς.
― Ίσα ρε γέρο, εσύ είσαι που φουμάρεις
κείνο το σκάρτο το αλβανικό και σε πειράζει.
― Ρε άκου που σου λέω εγώ. Φτιαγμένο
είναι, δεν το μπανίζεις που βγαίνει στο
γυαλί με μάτια γλαρά και μας τα μπενάβει
σαν να τό ‘χουν πλανέψει ακρογιαλιές,
δειλινά, που έλεγε κι ο Τσιτσάνης. Εσύ
δηλαδής, άμα δεν φουμάρεις δυό-τρία
τσιγαριλίκια, μπορείς ν’ αγκαλιάζεις και
να φιλάς εκείνη τη δυσκοίλια μανταμίτσα,
τη Μέρκελ; Την έχει ακούσει πολύ δυνατά ο δικός σου, άκου και τον παλιό,
κάτι ξέρω...
Έτσι μου ξηγήθηκε ο σοφός γεροντόμαγκας από το Χατζηκυριάκειο κι επειδής
τονε σεβόμαστε στην πιάτσα δεν θα σχολιάσω τη γνώμη του. Άλλωστε συμπαθάτε με, πρέπει να νοικιάσω ένα τρακτέρ
για να οργώσω κείνο το παλιοχώραφο
του παππού, να βάλω αυτόματο πότισμα,
να πεταχτώ και μέχρι τον Πύργο να βρώ
καλά φυτά, σας αφήνω τώρα, έχω δουλειές με φούντες.
Γειά χαραντάν και στα κουκιά μπαγλάν.
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Ο λαός της Γλυφάδας “ψήφισε”
με την ογκώδη παρουσία του
Ναι στο Κοιμητήριο στον Υμηττό
Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο για την “παρανομία” του
Δημάρχου Κ. Κόκκορη να δημιουργήσει ντε φάκτο Κοιμητήριο στον
Υμηττό και να το ευλογήσει ο Μητροπολίτης κ. Παύλος.
Είχαμε συμφωνήσει με την ενέργεια, λόγω αδήριτης ανάγκης, αλλά
και ολιγωρίας και στρουθοκαμηλισμού της πολιτείας όλα αυτά τα
30 - 40 χρόνια που υπάρχει το πρόβλημα.
Η παρουσία των πολιτών, στη συγκέντρωση που προκάλεσε την πε-

ρασμένη Δευτέρα 22/8, ο Δήμος Γλυφάδας, απεδείχθη δημοψήφισμα υπέρ του Κοιμητηρίου, λόγω του όγκου του κόσμου που παρευρέθη και των ομόφωνων αποφάσεων που πήρε.
Λένε ότι ο Δήμαρχος παρανόμησε, ότι ο δήμαρχος έκανε πραξικόπημα. Για να δούμε όμως είναι έτσι; Γιατί απ’ όσα ακούστηκαν στην
ομιλία του, δεν είναι έτσι.

Ο Δήμαρχος Κ. Κόκκορης στην ομιλία του έκανε μία
ιστορική αναφορά, που νομίζουμε ότι απαντά σε
όσους είδαν με αρνητικό ή δύσπιστο μάτι την ενέργειά του.

Ιστορία 45 χρόνων!!!
Το 1965 γίνεται πρώτη αναφορά ότι το Κοιμητήριο,
που είναι από το 1930, δεν επαρκεί.
Το 1980 ο μακαρίτης ο Δημελάς φέρνει στο δημοτικό
συμβούλιο την αλλαγή του Κοιμητηρίου, γιατί δεν
υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης των νεκρών λόγω
κορεσμένου εδάφους.
Το 1982 ο μακαρίτης ο Λαζαρίδης ζητάει από τη Νομαρχία να γίνει αμέσως η χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου.

Σύμφωνος ο Οργανισμός Αθηνας

Ο αείμνηστος Σπονδυλίδης, παρεμβαίνει δυναμικά
στο βουνό για τη χωροθέτηση και έρχεται αντιμέτωπος με όλα τα σκοτεινά συμφέροντα της καταπάτησης και των ιδιοκτησιακών διεκδικήσεων του βουνού.
Ταλαιπωρείται στα δικαστηρια χωρίς να έχει τη συμπαράσταση των ανθρωπων που μετά δήλωσαν μετανιωμένοι, αλλά ήδη το κακό είχε συμβεί.
Ο Σούφης ως δήμαρχος κάνει παρέμβαση για τη δημιουργία του Κοιμητηρίου, αλλά μένει κι αυτή ατελέσφορη.

Το 1995, γιατί μας κατηγορούν ότι πήγαμε αυθαίρετα
σε ένα μέρος που εμείς επιλέξαμε κατά το δοκούν.
Το 1995, λοιπόν ο Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ) εγκρίνει την περιοχή ως κατάλληλη, τη σημερινή του
Κοιμητηρίου, και κάνει δύο εισηγήσεις για τη χωροθέτηση. Η θέση αυτή έχει εγκριθεί από τον ΟΡΣΑ ως
κατάλληλη. Γι’ αυτό είπαμε σε κάποιους γραφειοκράτες του Υπουργείου και της Πολιτείας, ότι έχει προεπιλεγεί η περιοχή.
Αφού το 1991 έχει γίνει προμελέτη, το 1998 γίνεται
πλήρης μελέτη επί δημαρχείας Σπονδυλίδη, λεπτομερέστατη για την κατασκευή Κοιμητηρίου που προβλέπει τα πάντα. Βρίσκεται στο Δήμο και είναι στη
διάθεση του καθενός. Στοίχισε τότε 130 εκατομ.
δραχμές. Και υπήρχαν φωνές ότι έδωσε ο Δήμαρχος
πολλά χρήματα· τα έδωσε τα χρήματα για να έχουμε
σήμερα μια πληρέστατη μελέτη.
Το θέμα του Κοιμητηρίου είναι θέμα πολιτισμού, σεβασμού των νεκρών και λειτουργίας της πόλης μας.
Γι’ αυτό στο θέμα αυτό διαφορές δεν μπορούν να
υπάρξουν.
Είναι καθήκον της Δημοτικής αρχής να επιλύσει το
θέμα. Δεν είναι θέμα μικροπολιτικής.
Ολα τα προηγούμενα χρόνια οι προσπάθειες ήταν συνεχείς.

“Μιλτιάδη, ακόμα και τώρα πρέπει να είσαι μαζί μας.
Εχουμε θέμα που πρέπει να το λύσουμε”.
...Δεν μας χωρίζουν τέτοια θέματα. Πρέπει να μας
ενώνουν και πρέπει να το δείξεις αυτό», ήταν η επίκληση του Δημάρχου προς τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που απείχε από τη συνεδρίαση και κράτησε
αποστάσεις από το θέμα, καθώς και προς την Αθηνά
Λυγνού, που έβγαλε ανακοίνωση.
Η περιοχή που έχει επιλεγεί είναι μπαζωμένη και εκχερσωμένη και θα γίνει ένα άλσος πρασίνου, πρότυπο. Θα σταματήσει ο Υμηττός να καίγεται και να
μηδενίζεται το φυσικό του περιβάλλον.

Συνοδοιπόρος η Μητρόπολη
Η τοπική εκκλησία συμπορευεται με μπροστάρη το
μητροπολίτη κ. Παύλο, ο οποίος λόγω ειλημμένης
υποχρέωσης απουσίαζε, αλλά τον εκπροσώπησε ο
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαρθολομαίος,
που χαιρέτισε την εκδήλωση.
Ρωτάνε γιατί τώρα. Γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
Εγώ όταν εξελέγην Δήμαρχος πήγαμε στον Οργανισμό Αθήνας μαζί με άλλους Δημάρχους και παρακαλέσαμε να γίνει η χωροθέτηση, γιατί όλα τα
Κοιμητήρια είναι στον Υμηττό· 13 κοιμητήρια. Είμαστε ο μόνος Δήμος που δεν έχει.
Συνέχεια στη σελ. 18
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επιστολές που λάβαμε
Γραφειοκρατικά γρανάζια και οικονομία
Δημοσιεύουμε επιστολή διαμαρτυρία - καταγγελία, κραυγή αγωνίας Ελληνα μικροεπενδυτή. Επειδή δεν
είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας και είναι αυτός που χαρακτηρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του γραφειοκρατικού συστήματος μέσα στο οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και
είναι η σπουδαιότερη αιτία των δεινών που υφιστάμεθα όλοι, επιβάλλεται να τη διαβάσετε. Δεν διαβάζεται
σαν “ιστοριούλα”, σαν διηγηματάκι, αλλά σαν θρίλερ!
Είναι τραγικό να βλέπεις να καταστρέφονται ελπίδες και προσδοκίες, που θα έδιναν “ενέσεις” στον οικονομικό κορβανά...
Στην “7η” είχε απευθυνθεί ο γράφων πριν από 4 περίπου χρόνια, στην “7η” απευθύνεται και πάλι.
Καλησπερα κυριε Βενετσάνε
παρακαλω δεστε παρακατω πληρες ιστορικο της επιχειρησεως
φωτοβολταϊκων. Λαβατε υποψην σας, οτι στην ίδια ή και δυσμενεστερη θεση ευρισκονται και χιλιαδες αλλοι επενδυτές.
Την συγκεκριμένη αναφορά ο γράφων Γεωργιος Κων. Κουμπενάς μηχ/κός ενεργειας και ηλεκτρισμου, απέστειλε προς κάθε
αρμόδια Αρχή και σε Τράπεζες.
Γράφει δε μεταξύ άλλων:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
Τον Ιανουαριο του 2011, υπέγραψα με τον ΔΕΣΜΗΕ συμβαση
πωλησεως ηλεκτρικης ενεργειας με την τιμη 0,451€ /κιλοβατ.
Αφορα μικρη ατομικη επιχειρηση ιδιοκτησιας μου παραγωγης
ηλεκτρισμου απο ηλιακη ενεργεια, μεσω φωτοβολταϊκης τεχνολογίας και για την ισχυ 100 κιλοβατ. Το εργο ειναι στην
ορεινη Κορινθια, κοντα στο χωριό Καστρακι.
Η αρχικη αίτηση προς ΡΑΕ ειχε γινει τον Ιούλιο του 2007. Συνεπως μεχρι την τελικη υπογραφη περασαν περιπου 4 χρονια.
Με πρωτη συνέπεια να ληξει ο αναπτυξιακος νομος και να μην
επιδοτηθώ, οπως ο νομος όριζε, και οπως ειχα δημιουργησει
ολες τις νομιμες προϋποθέσεις και κριτηρια, οπως ακριβως ο
τοτε ισχυων νομος οριζε. Για τις πολυ μικρες επιχειρησεις
υπήρχε επιδότηση εως και 80%.
Μαλιστα ειχα κανει πολλες παραστασεις σε αρμοδιους κρατικους λειτουργους φορεις και όργανα, οι οποιοι παντοτε απαντουσαν γραπτα ή προφορικα· “έχεις δικιο*”.
Να σημειωθει εδω οτι ως ειναι αυτονοητο υπηρχαν μονο εξοδα
και κανενα εσοδο, ολα αυτα τα χρονια. Συνεπως τα διαφυγοντα
κερδη και γενικως εσοδα ειναι μεγάλα. Ητοι διαφυγόντα κερδη
και γενικα εξοδα αθροιζομενα σχεδον διπλασιαζουν την οικονομικη ζημία, για το κρατος, τις τραπεζες, τον επιχειρηματια.
Ακομα και για το περιβαλλον· επιβαρυνση με διαφορους ρυπους
απο μη υποκατασταση παραγομενης ενεργειας απο καθαρη
ηλιακη ενεργεια.
Επισης μη υποκατασταση ρυπογονου εισαγόμενου πετρελαιου
με εγχωρίως παραγομενη καθαρη ηλιακη ενεργεια. Συνεπως οι
ζημιες ειναι πολλαπλες και αγγιζουν πολλους ευρυτερους τομεις και οχι μονο τον επιχειρηματία.
Μαλιστα ειχα κανει παυση και καθε αλλης επαγγελματικης δραστηριοτητας και δηλωνα αποκλειστικη δραστηριοτητα παραγωγή ηλεκτρικης ενεργειας απο τον ηλιο.
Τον Απριλιο του 2011 πάλι εδημιουργησα όλες τις νομιμες απαιτησεις/προυϋποθεσεις προς υπαγωγη της επενδύσεως στο
ΕΣΠΑ και ειδικα στο υποπρογραμμα JE, το οποιο επιχορηγείται
απο 2 τραπεζες, την ΕΘΝΙΚΗ και την ΑΛΦΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Αλαλούμ!
Μετα από εκτενείς χρονο /κοστοβορες επαφές με την ΕΘΝΙΚΗ
τραπεζα η αρμοδια υπαλληλος κυρια Χρ..., μου ανεφερε οτι δεν
γνωριζει λεπτομερειες, και χαρακτηριστικα σε καθε απλη ερωτησή μου, ειτε έπαιρνε τηλεφωνο την κεντρικη υπηρεσια ειτε μετέθετε το ραντεβου για απαντηση σε επομενη εβδομαδα, με
συνέπεια να περνουν οι ημερες και οι μηνες.
Κατοπιν τούτου απευθυνθηκα στην ΑΛΦΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, υποκατα-

στημα Κορωπιου, αφού ολα τα αλλα υποκαταστήματα της εν
λογω τραπεζας, οπου ειχα ρωτησει περι ΕΣΠΑ, με ενημερωναν
οτι δεν ηξεραν, δεν χορηγουν δανεια μεσω ΕΣΠΑ, ή οτι δεν
μπορω να υπαχθω. Π.χ. στα υποκαταστηματα Kιάτου Kορινθιας
και Bουλας ενδεικτικά.
Μαλιστα ειναι χαρακτηριστικο και λιγο τραγελαφικό το γεγονος
οτι καποιοι υπαλληλοι μού ανεφεραν τα προηγούμενα, κατω απο
την διαφημιστικη αφισσα μεσα στην τραπεζα, η οποια πληροφορουσε τους επιχειρηματιες για την υπαγωγη τους στο ΕΣΠΑ
και στο JEREMIE
Κατοπιν τουτου απευθυνθηκα στο υποκαταστημα Κορωπιου,
οπου η αρμοδια υπαλληλος κυρια Π. και ο διευθυντης της, με
ενημερωσαν για τις προϋποθεσεις υπαγωγης της επενδυσεως
στο υποπρογραμμα JEREMIE, και για ποσον μεχρι 100.000 €,
ήτοι μεταξυ των αλλων και για πρωτη προσημειωση ακινήτου
εως αξίας 130% του χορηγουμενου ποσου. Επισης εκχώρηση
της συμβάσεώς μου με τον ΔΕΣΜΗΕ, οποτε οποιοδηποτε έσοδο,
πιστούται πρωτα στην τραπεζα προς εξόφληση του δανειου, και
το υπολοιπο εναπομενον ποσον πιστούται σε εμενα.
Ετσι μου ανεφεραν οτι το δανειο προεγκρινεται.
Ειχα δε υποβαλλει στην τραπεζα, γραπτες οικονομικες προσφορες απο τις εταιρειες κατασκευής προς εμενα, για το κοστος του ολου εργου με το κλειδι στο χερι απο τρεις εταιρειες,
με βελτιστες παντα τεχνολογιες δεσμεύσεως ηλεκτρικης ενεργειας, και οι οποιες εκυμαίνοντο απο 236.000 εως 320.000 ευρω.
Μετά, μού ζητησαν αν υπαρχει και το υπολοιπο ποσον, δηλαδή,
μετα τις 100.000 ως ίδια συμμετοχη απο εμενα. Πραγματι την
3η Aυγουστου 2011, προσκόμισα βεβαίωση απο την EUROBANK, για το ποσον των 144.000 € σε καταθεση προσωπικού λογαριασμου μου. Ετσι ωστε να μπορεσω το ταχυτερο
δυνατον να κατασκευάσω το υποψην τεχνικο εργο.
Υποψην οτι το τεχνικο εργο ειναι σε ορεινη περιοχή, οπου υπαρχουν καποιες τεχνικες δυσκολιες. Δεν ειναι σε καποια πολη,
οπου ολα ειναι αυτονοητα και ετοιμα σε πρωτη ζητηση. Π.χ.
οταν βρεξει γινεται λασπη τα μηχανηματα, δεν μπορουν να δουλεψουν και απλα σταματανε οι εργασιες. Και πολλες αλλες τεχνικες ιδιαιτεροτητες και λεπτομερειες.
Ειναι δε ενδιαφερον οτι καθε θερινός μηνας που περναει, η τραπεζα χανει τους δυνητικους τοκους που θα εισεπραττε αν το

εργο προχωρουσε. Επίσης το κρατος, η αρμοδια ΔΟΥ χανει
τους οφειλομενους φορους αν το εργο παρηγε εισοδημα. Διαφορες εισφορες π.χ. σε ασφαλιστικο φορεα και πολλα αλλα, και
τελος ο ιδιος ο επενδυτης χανει το αναλογουν εισοδημα, καθως
και πολλαπλες αλλες ζημιες απο θετικα και αποθετικα κερδη,
καθως και διαφορα τρεχοντα εξοδα που επιβαρύνουν καθε μηνα.
Δηλαδή, σαν να λεγαμε στην ποδοσφαιρικη ορολογια, ολοι οι
εμπλεκομενοι βαζουν αυτογκολ.
Κατα το δε κοινως λεγομενο τρεχουν τα εξοδα και απο εσοδα
μηδεν. Δηλαδη οτι χειροτερο για οποιαδηποτε επιχειρηση καθως
βεβαια η ζημια αν πολλαπλασιασθει επι ολες τις χιλιαδες αναλογες περιπτωσεις χιλιαδων επιχειρησεων, ειναι πολυ μεγαλη
για την χωρα και την εθνικη οικονομια. Αλλα και σε ατομικο επιπεδο επιχειρηματιου ειναι μεγαλη τηρουμενων των αναλογιων
παντοτε.
Η δε κυρια Π. μου ειπε οτι λογω μεταθεσεως της σε αλλο υποκαταστημα, θα στειλει την αιτηση μου στην κεντρικη υπηρεσια
εγκρισεως δανειων μετα το τελος Αυγουστου. Οποτε αλλη αναμονη για την εγκριση.
Μετα αν εγκριθει πρεπει να ελεγχθεί το προσημειουμενο ακινητο απο μηχανικο της τραπεζης, αλλη αναμονη. Μετα δε αν
γινει και η προσημειωση, αλλη αναμονη, και γνωριζουν ολοι τους
χρονους που απαιτουνται στην Ελλαδα, για μια υποθεση που πχ
απαιτει 1-2 μερες, οτι στην Ελλαδα, μπορει να τραβηξει και 1-2
μηνες.
Ειναι δε χαρακτηριστικο οτι για να λαβω απλο πιστοποιητικο
περι μη βαρων απο υποθηκοφυλακιο Κρωπιας, εκανε 15 ημερες μετα την αρχικη αιτηση, ισχύει δε για περιορισμενο χρονικο
διαστημα, οποτε αν ληξει, πρεπει παλι να εκδοθει εκ νεου.
Και ολα αυτα μαλιστα χωρις να ειναι 100% σιγουρο οτι το δανειο
θα εγκριθει και με τι επιτοκιο. Ητοι πηγαινουμε στο αγνωστο με
βαρκα την ελπιδα. Ειναι ενας τροπος του επιχειρειν, πρωτοπορειακος διεθνώς!!!
Αυτη δε την δυσκολη για την χωρα και την εθνικη οικονομια,
συγκυρια λογικα οι τραπεζες θα πρεπει να χρηματοδοτουν μονο
παραγωγικα εργα, και ειδικότερα ενεργειακα· π.χ. αφθονη δωρεαν πρωτη υλη απο τον ηλιο. Αλλωστε αυτος ειναι και ο ρολος
καθηκον των τραπεζων.
...Παρακαλω για ολες τις συννομες ενεργειές σας σε χρονο τον
ταχυτερο δυνατο, ωστε να εχω τελικη απαντηση, ωστε να δυναμαι ταχιστα να προχωρησω εις την κατασκευη του υποψην
εργου.
Ο χρονος ειναι πολυτιμος, δεν ειναι απεριοριστος, και τα οποιαδηποτε τεχνικα εργα αυτου του ειδους δεν κατασκευαζονται
μεσα στα γραφεια αλλα στο υπαιθρο και στα βουνα.
――――――――――――
* Για το θέμα έχει ξαναγράψει η “7η”, όταν αρχικά η αίτηση βρισκόταν στη ΡΑΕ
(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), που δεν μπορούσε ούτε στο τηλέφωνο να τους πιάσει ο άνθρωπος. Το διαπιστώσαμε οι ίδιοι όταν βάλαμε το τηλέφωνο στην αυτόματη επανάκληση στις 9 το πρωί και το “σήκωσαν” ω του θαύματος στις 14.45.
Μιλήσαμε με τον αρμόδιο διευθυντη, στην αρχή ενοχλημένος για τη δημοσιογραφική παρέμβαση. Τελικά, αφού του δώσαμε τον αριθμό της αίτησης, μάς απάντησε ότι οι αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου πάνω από 7000, θα εγκριθούν μετά το
2010! Μετά από 3 χρόνια δηλαδή. Εχουν περάσει ήδη τέσσερα!!!

1535 χιλιάδες κλήσεις για να κλείσεις ραντεβού υγείας!
Γνωρίζοντας τους αγώνες
και το ενδιαφέρον σας, επί
σειρά ετών για τη διατήρηση
και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Βούλας, ως φορέα Δημόσιας υγείας και περίαλψης
των Ελλήνων πολιτών της
ευρύτερης περιοχής και όχι
μόνο,
Επιθυμώ να σας γνωρίσω, με

την ελπίδα να μεταβιβάσετε
αρμοδίως, το ακόλουθο απαράδεκτο της λειτουργίας του
αιματολογικού εργαστηρίου
του Νοσοκομείου, το οποίο
μάλιστα για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ λειτουργεί με
αμοιβή ελαφρώς κατώτερη
των ιδιωτικών εργαστηρίων!
1) Ο ασθενής προκειμένου
να προσέλθει, για λήψη αίμα-

τος, πρέπει πρωτίστως να τηλεφωνήσει στον αριθμό
1535.
2) Η ανταπόκριση είναι μαγνητοσκοπημένη, με σειρά
ερωτήσεων, στις οποίες ο
ασθενής πρέπει να απαντήσει μερικές εκ των οποίων,
δεν είναι μέσα στο γνωστικό
του αντικείμενο.
3) Τέλος, ο ασθενής, αφού

περάσει από ...σαράντα κύματα, παραπέμπεται (πάντα
μαγνητοσκοπημένα σε έναν
αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να κλείσει ραντεβού!!!
Παρακαλώ προς επαλήθευση
των ανωτέρω καλέστε το
1535 και βεβαιωθείτε.
Με εκτίμηση
Ματθαίος Κολυδάς
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Προβολή στο νησί της Αφροδίτης
Τέλος καλοκαιριού και τέλος των διακοπών μας. Αν είσαι “της δουλειάς” (της δημοσιογραφίας), η “δουλειά”, ή το πάθος της καλύτερα, δεν σε αφήνει ήσυχο. Οικογενειακές διακοπές στην όμορφη και πολύμορφη Μήλο.
Η παραλία, δίπλα στο εξοχικό μας, εφέτος, για πρώτη φορά, ήταν πεντακάθαρη.
Καινούργιος Δήμαρχος; να τον γνωρίσουμε. Ευχάριστος άνθρωπος, προσηνής,
δραστήριος, ο νέος Δήμαρχος Γεράσιμος Δαμουλάκης. Κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε από τις αρχές μας - η εξουσία είναι “για να κρίνεται - και να μη λιβανίζεται”. Χαλαρά! Ας τον γνωρίσουμε πρώτα...
Τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Μήλο! Είναι εκτός “επικρατείας μας”. Κι όμως
έχουμε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ενιαία, με τα ίδια πάνω - κάτω προβλήματα.
Η ίδια θάλασσα μας βρέχει! Ας δούμε τις δράσεις και τα οράματα ενός νέου Δημάρχου, σ’ έναν κυκλαδίτικο νησί. Υστερα, είναι και ο ....Λαζόπουλος!
Ο Δήμαρχος Μήλου Γεράσιμος Δαμουλάκης είναι πρόθυμος. Τον συναντήσαμε
στο γραφείο του στο Δημαρχείο και ήρθε στο ραντεβού μαζί με τον Αντιδήμαρχο
Στ. Τσιριγωτάκη· το δεξι του χέρι, όπως είπε.
Χαλαρά μπροστα στη θάλασσα των Μαντρακιών μιλήσαμε για όλα.
Α.Μπ.: Πώς βλέπεις τους πρώτους
μήνες της θητείας σου Δήμαρχε;
Το μόνο πράγμα που με έχει απογοητεύσει σαν Δήμαρχο, είναι ότι το 99%
των δημοτών και το 99% των δημοτικών
συμβούλων, ακόμα κι αυτοί που έχουν
περάσει από θέσεις διοικητικές δεν
έχουν καταλάβει ποιά είναι η δουλειά
του Δημάρχου. Όλοι πιστεύουν ότι η
δουλειά του Δημάρχου είναι να πάει να
μαζέψει τα σκουπίδια, να αλλάξει λάμπες κ.τ.λ.
Δημοτική αποσυγκέντρωση
Εμείς το έχουμε αλλάξει το σύστημα.
Μου λένε για την καθαριότητα· τους
λέω: “πρέπει να απευθυνθείτε στον
κύριο τάδε Αντιδήμαρχο”. Δουλεύουν οι
αντιδήμαρχοι. Εγώ πραγματικά κάνω
αποκέντρωση διοίκησης.
Ο Δήμαρχος βάζει προτεραιότητες.
Βάζω αεροδρόμιο, λιμάνι, ΧΥΤΑ. Εγώ
δεν ήρθα για να αλλάξω την λάμπα· εγώ
ήρθα για να βάλω τις βάσεις που αύριο
τα παιδιά μας, θα πουν δόξα το Θεό, πέρασε και ένας που κοίταξε την Μήλο.
Την καθημερινότητα τη λύνουμε, δεν
μπορεί να πει κανείς εφέτος ότι δεν
υπάρχει καθαριότητα στην Μήλο, δεν το
δέχομαι.

Αυτο το διαπιστώσαμε με το που πατησαμε το πόδι μας στο νησι Δήμαρχε.
Εκείνο όμως που για αλλη μια φορά διαπίστωσα είναι ότι δεν έχετεανακύκλωση!
Οχι, δεν έχουμε ακόμη. Μου υποσχέθηκαν ότι θα μπορώ να ξεκινησω από 1η Ιανουαριου 2012. Ομως έχουμε βάλει
ειδικούς κάδους για τα λάδια έξω από τα
καταστήματα και δεν έχουνε ρίξει οι καταστηματάρχες ούτε μια σταγόνα λάδι

μέσα. Κι όταν τους ρωτάς γιατί; σου
λένε τώρα σιγά μην περπατήσουμε
μέχρι τα κοντέινερ!

Α.Μπ. Ναι, εκείνη την ώρα λες του μαγαζάτορα, ότι αυτό καταστρέφει τη θάλασσα, και κατ’ επέκταση τη δουλειά
σου και τον τουρισμό στο νησί, διότι το
ρυπαίνεις.
Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Έχω σκοπό μέσα στον Σεπτέμβριο να
φωνάξω όλους τους επιχειρηματίες,
γιατί στην προσπάθεια που γίνεται για
τουριστική προβολή, πρέπει να συμμετεχουν. Και να συμμετέχουν σε όλες τις
παραμέτρους· και οικονομικά.
Α.Μπ.: Δήμαρχε, οκτώ μήνες μετά γνωριζεις τα προβληματα του νησιού;

Τα προβλήματα του νησιού τα γνωριζουμε πριν τις εκλογες, γι’ αυτό και ήμασταν έτοιμοι όταν αναλάβαμε.

Κ.Β. Ποιοί είναι οι τρεις κύριοι βασικοί
σου στόχοι;
Αεροδρόμιο, Λιμάνι, Αποχέτευση. Είναι
τα έργα υποδομής, να τα δέσεις έτσι
ούτως ώστε να γίνουν εργαλεία για τους
δημότες σήμερα και τα παιδιά αύριο.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αεροδρόμιο και να μην έχει τη δυνατότητα να δεχτεί ένα charter. Εαν έχω στη Μήλο να
διακινήσω 10 ανθρώπους, ο εφοπλιστής
δεν θα φέρει το βαπόρι του. Σύμφωνα με
τους σημερινούς κανόνες της οικονομίας και του ανταγωνισμού δεν πας
κάπου που δεν κερδίζεις. Αν έχω λοιπόν
ένα αεροπλάνο και κατεβάσω στη Μήλο
70 άτομα και είναι για την Σίφνο, θα

βάλει ο άλλος βαπόρι. Τι κάναμε; Και
εμείς κερδίσαμε και νταλαβέρι κάναμε.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά, δεν
μπορείς σήμερα να μην έχεις αποχέτευση. Η αποχέτευση δεν έχει γίνει
σωστά για μένα. Έχει γίνει πολύ λανθασμένα. Εδώ πήγαμε σε ένα δίκτυο που
ένας πρώην συνάδελφος μου, θεός συγχωρέστον, είχε ένα όραμα, έβαζε αποχετεύσεις μέσα στα χωριά και τελικά
λέγανε εντάξει, αφού έχουμε αυτό το
κάνουμε αποχέτευση.

Κ.Β. Πού πηγαίνανε τα λύματα;
Δ. Πηγαίναν ζωντανά...
Το πρώτο έργο που κατέθεσα σε πολύ
μικρό διάστημα ήταν έργο αποχέτευσης.
Το κομμάτι το κεντρικό, του Αδάμαντα,
θα το λύσω ακόμα κι αν χρειαστεί να
έρθω σε σύγκρουση με τον οποιονδήποτε.

Ξεκινάει η επέκταση
του αεροδρομίου
Το ευχάριστο είναι ότι αύριο μπαίνει το
γκρέιτερ του Δήμου στο αεροδρόμιο.
Και δεν μπαίνει για καθαρισμό. Ξεκινάει
ουσιαστικά για την επέκταση του αεροδρομίου. Βάζω μπουλντόζες, βάζω φορτηγά και ο Θεός είναι μεγάλος.

Η “σεληνιακή” ακτή του Σαρακίνικου. Μία από τις αγαπημένες επιλογές των επισκεπτών της Μήλου.

Κ.Β. Στη Μήλο έχουμε παρατηρήσει κάποια προϊόντα και υπηρεσίες ότι είναι
ακριβά. Πιο ακριβά απ’ την Κρήτη ας
πούμε. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Είναι όντως ακριβά όλα· ξέρετε γιατί
συμβαίνει αυτό; Η μικρή σεζόν σε κάνει
να είσαι ακριβός.
Άμα μεγαλώσουμε τη σεζόν, θα πέσουν
οι τιμές. Βέβαια υπάρχει ένας φόβος.
Αυτή την στιγμή στο νησί δεν υπάρχουν
ούτε ναρκωτικά, ούτε “κακός” τουρι-
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μέσα από ποιοτική τουριστική ανάπτυξη
σμός. Είδατε τι πάθανε οι τουριστικοί
προορισμοί, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ρόδος,
μόλις βάλανε το ταμείο ανεργίας της
Αγγλίας μέσα; Εγιναν αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση.

Γαλλικό σινεμά στη Μήλο
Η.Β. Δήμαρχε, αυτό το μήνα στη Μήλο,
γυρίζεται μία ταινία με διεθνές ενδιαφέρον, απ’ ότι ακούγεται. Μπορείτε να
μας πείτε δυο λόγια;
Δ. Βέβαια· η ταινία είναι Γαλλοελληνικής
παραγωγής και φαίνεται ότι θα είναι
πολύ αξιόλογη. Με Ντέμη Ρούσσο, Λαζόπουλο και με άλλους Έλληνες ηθοποιούς μεγάλους, που ακόμα δεν έχουν
ανακοινωθεί τα ονόματά τους.
Ο τιτλος της ειναι “να τιμάς τη μητέρα
σου και τη μητέρα σου”. Σκηνοθέτις
είναι η Νικόλ Γκαρσιά, η οποία πρωταγωνιστεί κιόλας. Είναι για εμάς σημαντική αυτή η ταινία, γιατί όλο αυτό θα
δώσει προβολή στη Μήλο. Προσπαθούμε οποιοδήποτε γεγονός συμβαίνει
στο νησί, είτε είναι ταινία, είτε είναι κάποιο βιντεοκλίπ να το “σπρώχνουμε”, να
το δημοσιοποιούμε για την προβολή του
νησιού πάντα.
Προκειμένου να προβάλουμε σωστά το
νησί τουριστικά, πήγαμε και είδαμε τι κάνουν στα άλλα νησιά. Είπαμε τι κάνει η
Μύκονος; Δεν θα πάρουμε τα κακά της
Μυκόνου, θα πάρουμε όμως τα έξυπνα.
Λέμε τι κάνει η Κρήτη, τι κάνει η Σαντορίνη; Όπου λοιπόν πήγαμε και ψάξαμε
βρίσκαμε μπροστά μας μια εταιρεία. Συνεργαστήκαμε μαζί της και κάνουμε μια
τρομερή δουλειά.
Η.Β. Μάθαμε ότι θα παίξει τον ρόλο του
Δημάρχου, ο Λάκης Λαζόπουλος, στην

ταινία. Πώς αισθάνεστε που θα σας αντικαταστήσει για λίγο ο Λαζόπουλος;
Είπα στους συντελεστές της ταινίας και
στην σκηνοθέτιδα, να φέρουν τον Λάκη
Λαζόπουλο να του κάνουμε κανένα μάθημα δημαρχιακό (χαριτολογώντας).
Μπορεί να είναι καλός στα άλλα, αλλά
στα του Δημάρχου... Πάντως, τους είπα,
είναι πολύ ευχάριστο να κάνεις τον Δήμαρχο σε ταινία, παρά στην πραγματικότητα.

θα είναι πάρα πολλά.
Να σας εκμυστηρευτώ ότι δεσμευτήκανε η πρώτη παγκόσμια προβολή της
ταινίας να γίνει στη Μήλο!

Η.Β. Πήγα στη Σκόπελο πριν από 3 χρόνια. Δεν έχουν αφήσει παραλία για παραλία ανοργάνωτη. Όλες τις έχουνε
γεμίσει με ομπρέλες απ’ την μια άκρη
μέχρι την άλλη. Ποιά είναι η γνώμη σας
για τις οργανωμένες παραλίες;

μια μεγάλη παραλία, γιατί να μην την οργανώσεις. Το Παλιοχώρι επίσης, δεν
μπορείς να μην την οργανώσεις, η Αγία
Κυριακή το ίδιο. Δεν θα πάω όμως να δημιουργήσω μια τέτοια κατάσταση σε κάποια απόμερα σημεία, θα πρέπει να είμαι
παλαβός.
Έδωσα όμως την δυνατότητα, έβαλα σε
κάποια σημεία στάσεις για ταξί, τηλέφωνα.

Κ.Β.: Από νερό πώς πάει το νησί;
Έχουμε σήμερα αφαλάτωση. Προχωράμε να φτιάξουμε δικιά μας αφαλάτωση, με την εξής λογική. Θα δώσουμε
όσο το δυνατόν φτηνότερα το νερό
στους δημότες. Και βέβαια να έχουμε
και μεγαλύτερες ποσότητες. Ύδρευση
και αποχέτευση είναι δύο στρατηγικά
αγαθά κοινωνικής σημασίας. Όποιος
ελέγχει αυτές τις κάνουλες ελέγχει το
νησί. Δεν μπορεί να τις ελέγχουν οι Εγγλέζοι· πρέπει να τις ελέγχει ο Δήμος,
όχι ο Δήμαρχος, ο Δήμος.

Επικέντρωση στην υγεία

Ο νέος και άοκνος Αντιδήμαρχος Στ. Τσιριγωτάκης, ο Δήμαρχος Γεράσιμος Δαμουλάκης, με την Α.
Μπουζιάνη και την Ηλέκτρα Βενετσάνου, στα Μαντράκια της Μήλου.

Σε ποιά σημεία του νησιού θα γίνουν τα
γυρίσματα;
Το παλιό Δημαρχείο στον Αδάμαντα θα
τους το δώσουμε· είναι κατάλληλος ο
χώρος. Και στον “Κήπο” θα γίνουν γυρίσματα σ’ ένα απόμερο σπίτι. Εμείς τους
τα δίνουμε όλα δωρεάν· ό,τι μας ζητάνε,
γιατί πιστεύω ότι τα οφέλη της Μήλου

Η Μήλος έχει ένα προνόμιο. Έχει 70 παραλίες. Μπορεί λοιπόν, 3 ή 4 παραλίες
να τις κάνει οργανωμένες και τις υπόλοιπες να τις αφήσει όπως είναι. Αυτό
θα είναι ένα σημείο που θα μου καταλογίσουν ότι είμαι αντιτουριστικός, διότι
φτάσαμε σε ένα σημείο, να σου λέει ο
άλλος εκεί έχει παραλία, θέλω μαγαζί...
Λέω όμως το εξής: η Χιβαδόλιμνη είναι

Στο θέμα στο οποίο θα επικεντρωθώ
μόλις τελειώσω με τα πρώτα, είναι το
θέμα της υγείας. Είναι πολύ σημαντικό.
Δεν μπορείς να έχεις το κέντρο Υγείας
και να δουλεύει με έναν γιατρό.

Α.Μ. Το νησί μπορεί να κρατήσει το
“χρώμα” του Δήμαρχε;
Θα παλεύω για ένα πράγμα. Για την ιδιαιτερότητα της νησιοτηκότητος.

Φύγαμε ανακουφισμένοι, ότι η Μήλος
βρίσκεται σε καλά χέρια.
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ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ...ξανάρχονται!
Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης

Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει μοναδική ...τύχη, να συνδέει τις πιο
σκοτεινές αναμνήσεις της ιστορίας της, με τις γερμανικές κατοχικές διοικήσεις!
1η κατοχική περίοδος
Ήταν το έτος 1833, όταν μετά την άνανδρη
δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη της
χώρας μας του Ι. Καποδίστρια και την ανατροπή της πολιτικής του, οι ξένες δυνάμεις,
οι «σύμμαχοί» μας, αποφάσισαν να μας
«σώσουν» οικονομικά αλλά και πολιτικά,
επιβάλλοντας με το έτσι θέλω τη βαυαροκρατία στη χώρα μας, για πρώτη φορά.
Τότε ήταν που μας «κουβάλησαν» στην κυριολεξία ένα αμούστακο 18χρονο βασιλιά,
υποτίθεται για να μας κυβερνήσει. Εξ΄ αιτίας όμως του νεαρού της ηλικίας του και
μέχρι αυτός να ενηλικιωθεί, μας «ξεφόρτωσαν» από κοντά και τρεις άλλους Βαυαρούς ως αντιβασιλείς επιτηρητές του.
Την περίοδο της βαυαροκρατίας, η Ελλάδα
γνώρισε μια νέα σκλαβιά, χειρότερης μορφής από αυτήν των Οθωμανών, σύμφωνα
με τις αναφορές των ιστορικών.
Η ασυδοσία που επέδειξαν οι Βαυαροί στη
διακυβέρνηση της χώρας, ελέω της λευκής
εξουσιοδότησης που είχαν λάβει από την
Εθνοσυνέλευση, αλλά και από τη δουλοπρεπή συμπεριφορά των κυβερνήσεων της
περιόδου εκείνης, είχε σαν αποτέλεσμα η
χώρα να πέσει σε βαθιά μιζέρια και να οδηγηθεί τελικά το νεοσύστατο κράτος σε
χρεοκοπία.
Δηλαδή, οι Βαυαροί κατόρθωσαν να επιφέρουν εκείνο το πλήγμα, για το οποίο
είχαν δήθεν κληθεί να έρθουν στη χώρα
μας για να το αποτρέψουν!
Όμως οι υπερήφανοι Έλληνες, αυτοί οι

«αμόρφωτοι, οι άξεστοι, οι βάρβαροι και
ανάγωγοι», σύμφωνα με τα κοσμητικά επίθετα με τα οποία τους στόλιζαν οι «καθώς
πρέπει» Βαυαροί, όχι μόνο μπόρεσαν και
σήκωσαν το ανάστημά τους και κατόρθωσαν να διώξουν τους μισητούς κατακτητές,
αλλά αμέσως μετά, στις 3 Σεπτεμβρίου του
1843 απέκτησαν Σύνταγμα, Δημοκρατία και
Αυτοδιαχείριση.
2η κατοχική περίοδος
Αν όμως το 1833 είχαμε μια έμμεση τρόπο
τινά κατοχή, το 1941 η Γερμανική κατοχή,
ως αποτέλεσμα της επέλασης των χιτλερικών στρατευμάτων στη διάρκεια του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου, υπήρξε ολοκληρωτική και εξολοθρευτική για την Πατρίδα
μας.
Ο Ελληνικός Λαός γνώρισε τη «σιδερένια»
και απάνθρωπη μπότα του κατακτητή, μέτρησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες
ζωές και πλήγματα, που έχουν αφήσει ζωντανά τα στίγματά τους μέχρι σήμερα. Εκτελέσεις, πείνα, ολοκαυτώματα, καταστροφή
των οικονομικών υποδομών, των λιμένων,
του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, η
πυρπόληση εκατοντάδων χωριών, η λεηλασία της παραγωγής, είναι μέρος από τα
πολλά δεινά που «γεύθηκε» η Πατρίδα μας
από τα καθάρματα του Ναζισμού.
Και αυτή τη φορά όμως αποδείχθηκε ότι
του «Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υποφέρει», αφού οι σελίδες δόξας και ηρωισμού
που έγραψαν οι μαχητές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,
του ΕΔΕΣ της ΕΚΚΑ, αλλά και άλλων αντιστασιακών οργανώσεων, υπήρξαν σελίδες
συνέχειας του απελευθερωτικού αγώνα
του 1821. Ο Ελληνικός Λαός ασυμβίβαστος
σάλπισε την Εθνική Αντίσταση, σε πόλεις
και χώρια, σε ρεματιές και φαράγγια.
Τελικά οι Γερμανοί εκδιώχθηκαν, η Ελλάδα
μας ανέκτησε και πάλι την ανεξαρτησία
της, αλλά πλήρωσε ακριβά αυτό το τίμημα
με 1.100.000 νεκρούς, με καταληστευμένο

Η υπόθεση Βακαλέκη και ο ΣΑΑΚ!
25.8.11 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακούστηκε το απίστευτο. Ισχυρίστηκε μάρτυρας στη
γνωστή υπόθεση της Νίκης Βακαλέλη στη Βούλα, που την έχει βγάλει από το σπίτι της,
ο ΣΑΑΚ (υπάρχουν ακόμη Ακτήμονες Καλλιεργητές στη Βούλα;), ότι δεν κατοικούσε
στο διεκδικούμενο ακίνητο επί της οδού Σπετσών 49Α. Οσοι όμως κατοικούν στην ...Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πολύ καλά ότι και η Νίκη και οι γονείς εκεί έζησαν, από το 1950·
εκεί φίλευαν τα φρέσκα σύκα, τους φίλους, που τους επισκεπτόταν, πριν αφήσουν τον
μάταιο τούτο κόσμο. Εκεί έμενε και η Νίκη μέχρι την ώρα που πήγαν οι άνθρωποι του
ΣΑΑΚ, και την έβγαλαν έξω.
Αν μπορούσαν να μιλήσουν οι πέτρες και τα φυτά, θα έλεγαν την αλήθεια, γιατί εκείνα
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, αφού τα φρόντιζαν με πολύ αγάπη...
Και η απόφαση αυτή, αλλά και το θρασύτατο ψεύδος, έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθημα των Βουλιωτών.

το χρυσό της από τον κατακτητή και χωρίς
ίχνος από τον πολιτιστικό της πλούτο, που
φρόντισαν να καταστρέψουν φεύγοντας οι
απόγονοι του ...Goethe! Τα οφειλόμενα των
πολεμικών αποζημιώσεων της χιτλερικής
κατοχής, φθάνουν με τις αποτιμούμενες
σημερινές τιμές κοντά στο 1 τρις ευρώ,
ποσό πολλαπλάσιο του απεχθούς χρέους
που μας καταλογίζουν και το οποίο δυστυχώς όμως ΚΑΜΜΙΑ Ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει διεκδικήσει μέχρι σήμερα.
3η κατοχική περίοδος
Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ο «σοσιαλιστής» Πρωθυπουργός της χώρας, με το
βαρύ όνομα Γ. Α. Παπανδρέου, ο γιος του
Πρωθυπουργού της «Αλλαγής» και εγγονός του «Γέρου της Δημοκρατίας», με την
υπογραφή των 154 «σοσιαλιστών» βουλευτών της παράταξής του και με δική του
πρωτοβουλία, αποδέχθηκε χωρίς καμία αντίρρηση το νέο «Αντιβασιλέα» που μας
επέβαλλαν οι ισχυροί εταίροι μας στην Ε.Ε.
Έτσι αποκτήσαμε για 3η φορά νέο Γερμανό διοικητή τον Hernn H. Reichenbach,
ένα μανιακό γραφειοκράτη των Βρυξελών
(κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες), που
καταφθάνει σε λίγες μέρες στη χώρα μας
μαζί με 25 άλλους Ευρωπαίους ανθύπατους
ή υπερυπουργούς ή «μπάστακες» κατά την
έκφραση του υπουργού Κ. Σκανδαλίδη, για
να αναλάβουν τα καθήκοντα τους και να
δώσουν έτσι την ευκαιρία σε αυτούς που
παίζουν το ρόλο της Ελληνικής κυβέρνησης, να αποκτήσουν τους φυσικούς τους
προϊστάμενους.
Όλη αυτή η «κουστωδία» πρόκειται να εγκατασταθεί στο μέγαρο Μαξίμου και στα
Υπουργεία αντίστοιχα, για να μας ελέγχουν
και να μας καθοδηγούν, μέχρι να βάλουν τη
χώρα και τους Έλληνες δήθεν στο σωστό
δρόμο. Στην πραγματικότητα όμως, όλος
αυτός ο «συρφετός», έρχεται με προφανή
σκοπό να στρογγυλοκαθίσει, να παρακολουθήσει από κοντά και να καθοδηγήσει τις
λεγόμενες αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή το
«ξεκοκάλισμα» του πλούτου της χώρας,
μέχρι τελικά να μας σώσουν, δηλαδή να
μας χρεοκοπήσουν και επίσημα, όπως
ακριβώς έκαναν οι Βαυαροί πρόγονοί τους
το 1833.
Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ!
Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας παρέλειψε να κάνει κάτι πολύ-πολύ σοβαρό.
Επειδή σήμερα οι Έλληνες δε ζούνε σε
εποχές «ραγιαδισμού», ξέχασε να τους

ρωτήσει αν τον εξουσιοδοτούν για την
ενέργειά του αυτή, όπως ακριβώς ξέχασε
και δεν τους ρώτησε, τότε που με απίστευτη ευκολία και «εν κρυπτώ» υπέγραψε
με την Ε.Ε την Ε.Κ.Τ και το Δ.Ν.Τ μία κατάπτυστη δανειακή σύμβαση.
Μία διεθνή σύμβαση που ποτέ δεν εισήχθη
για να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, που όμοιά της δεν έχει υπογραφεί
ΠΟΤΕ από κανένα ελεύθερο κράτος στον
κόσμο και η οποία μεταξύ των άλλων στο
άρθρο 14 παρ.5, προβλέπει ότι:
«Η Ελλάδα αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά την ίδια ή
τα περιουσιακά της στοιχεία», π.χ. Ορυκτό
πλούτο, νησιά, μνημεία, κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις κλπ!
Επίσης ο Πρωθυπουργός και η παράταξή
του, πριν να ενεργήσουν όπως ενήργησαν
δεν έλαβαν υπόψη τους ή μάλλον αδιαφόρησαν για τα τεράστια σε όγκο και πάθος
συλλαλητήρια των πλατειών σε πολλές πόλεις της χώρας, αλλά και για την καθημερινή αντίθεση που δείχνει ένα μεγάλο
μέρος του Ελληνικού Λαού στις μεθοδεύσεις και στις πολιτικές αυτές, που είναι
εντελώς ξένες με την ιδιοσυγκρασία του,
αλλά κυρίως με την ιστορία του.
Για όλους όμως αυτούς τους λόγους και
όσο η διαδικασία της κατοχής της χώρας γίνεται ολοένα και πιο εμφανής σε όλους
μας, τόσο αρχίζει να φαίνεται περισσότερο
καθαρά, πως το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να γλυτώσουμε το Αύριο - αφού
το σήμερα είναι οριστικά χαμένο - είναι η
σθεναρή Οργάνωση και Αντίσταση!
Κανείς πλέον, ύστερα από όσα καθημερινά
συμβαίνουν, δεν πρέπει να εφησυχάζει και
να διατηρεί τη ψευδαίσθηση, ότι δε θα βρεθούν και μάλιστα πολύ σύντομα οι νέοι
«Μακρυγιάννηδες», οι νέοι «Βελουχιώτες»
και οι νέοι «Ζέρβες» που θα βροντοφωνάξουν για μια ακόμη φορά σε όλους αυτούς
που επιδειχτικά αγνόησαν τον Ελληνικό
Λαό, «RAUS»!
Και τότε, ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!
http://dimtris-kypriotis.blogspot.com
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΠΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία
στο Ανοικτό Πέτρινο Θέατρο του

της Σχολής.
Το
πρόγραμμα
άρχισε
με
Kλασσικό Mπαλέτο με μαθήτριες

από 2,5 ώρες άρεσε πάρα πολύ
στους θεατές και οι μαθητές και
μαθήτριες καταχειροκροτήθηκαν

Παραδοσιακοί χοροί με το
Μορφωτικό Σύλλογο «Η Αγία Ειρήνη»
Μία όμορφη χορευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το αρχές Ιουλίου (9/6) από το Χορευτικό Συγκρότημα του Εξωραϊστικού και
Μορφωτικού Συλλόγου Παλαιάς Φώκαιας «Η Αγία Ειρήνη» στο
Ανοιχτό Θέατρο (Λιμάνι Π. Φώκαιας), στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σαρωνικού.
Στην παράσταση τα χορευτικά τμήματα της «Αγίας Ειρήνης» παρουσίασαν χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρο,
Θεσσαλία, Δωδεκάνησα, Θράκη, Σκύρο, Μακεδονία, Κρήτη, Κύθνο
κ.α.), ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Λαογραφικός Σύλλογος Παραλίας Αυλίδος που παρουσίασε Σαρακατσάνικους χορούς.
Οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο θέαμα
που τους προσέφεραν τα χορευτικά συγκροτήματα και αντάμειψαν τους χορευτές με το πιο θερμό τους χειροκρότημα.
Τη διδασκαλία των χορών και την καλλιτεχνική επιμέλεια – συντονισμό της παράστασης είχε η δασκάλα παραδοσιακών χορών κα
Β. Ιερωνυμάκη.
Ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Παλαιάς Φώκαιας «Η
Αγία Ειρήνη» ιδρύθηκε το 1978. Στο Σύλλογο από το 1988 ανήκει
και το Συγκρότημα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών που απαρτί-

Φωτογραφία από την Παράσταση της Σχολής PANOS METAXOPOULOS, όπου φαίνονται οι μαθήτριες του Τμήματος Κλασσικού Μπαλέτου της καθηγήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑ

Δήμου Αργυρούπολης, η ετήσια
εκδήλωση «ΒΡΑΔΙΑ ΧΟΡΟΥ» της
ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΠΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ. (Ανδρέα Παπανδρέου 97 και Αχιλλέως Γλυφάδα).
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος
όλες οι μαθήτριες και μαθητές της
Σχολής που παρουσίασαν στην
σκηνή του Θεάτρου χορογραφίες
με προγράμματα που ετοίμασαν
ειδικά για την εκδήλωση ο καλλιτεχνικός Δ/ντης Πάνος Μεταξόπουλος, η Δ/τρια της Σχολής
Μαρία Μίχα καθώς και όλοι οι
άλλοι καθηγητές και καθηγήτριες

ηλικίας από 4 ετών και συνεχίστηκε με παρουσίαση όλων των
ειδών χορού που διδάσκονται στη
Σχολή (Μοντέρνος Χορός, Σύγχρονος Χορός, Hip Hop, Break
Dance, Latin, Jazz) και έδωσε την
ευκαιρία στο κοινό να αντιληφθεί
το επίπεδο και την ποιότητα της
δουλειάς που γίνεται στη Σχολή.
Το θέατρο από νωρίς ήταν κατάμεστο από γονείς και μαθητές,
αλλά και από φίλους του χορού
που ήρθαν ειδικά για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
Η παράσταση που διήρκεσε πάνω

από τους παρισταμένους.
Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο
γνωστός χορευτής Φώτης Μεταξόπουλος που ανέβηκε στη σκηνή
και χαιρέτισε το κοινό.
Η εκδήλωση έκλεισε με happening που εξελίχθηκε σε πάρτυ, με
ζωντανή μουσική από ορχήστρα,
όπου όλοι οι παριστάμενοι μαθητές και θεατές βρήκαν τη ευκαιρία να ανέβουν στη μεγάλη σκηνή
και να το γλεντήσουν χορεύοντας
διάφορους μοντέρνους κ.λ.π. χορούς μέχρι αργά τη νύχτα.

ζεται από τμήματα παίδων, εφήβων και ενηλίκων και αριθμεί περισσότερους από 120 χορευτές. Παράλληλα, η «Αγία Ειρήνη»
διαθέτει και βεστιάριο - με 70 και πλέον παραδοσιακές φορεσιές
– που αποτελεί έως και σήμερα εστία διάδοσης της μουσικοχορευτικής παράδοσης της περιοχής και σημείο αναφοράς για την
πολιτιστική ταυτότητα της Παλαιάς Φώκαιας.

Μετά το Σμαράγδι, σκουπιδότοπος και απόπατος...
Το “Σμαράγδι” στη Βούλα, μετά το σφράγισμά του, από τη Δημοτική Αρχή, έχει μία
εικόνα απίστευτης εγκατάλειψης και ρύπων. Οπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος

του καταστήματος, το κατάστημα όντας σφραγισμένο με την ειδική ταινία, διαρρήχθηκε και αφαίρεσαν όλα τα έπιπλα και σκεύη (καρέκλες, τραπέζια, καναπέδες)
που είχε μέσα.
Παράλληλα έχει γίνει
ένας απίστευτος σκουπιδότοπος και πρόχειρη
τουαλέτα, αφού η είσοδος του καταστήματος
που κάνει εσοχή, (φωτγραφία) είναι γεμάτη με
σκουπίδια και λύματα.
Νομίζω ότι η Δημοτική
Αρχή έχει υποχρέωση
να καθαρίζει το χώρο,
από τη στιγμή που
έμεινε ένας εγκαταλειμένος χώρος πάνω στη θάλασσα.
Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους.
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Προτάσεις για τη ρύθμιση αυθαιρέτων σε
εκτός σχεδίου περιοχές, στην Ανατ. Αττική
Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας
Δημοκρατίας, Γεώργιος Βλάχος, αναφορικά
με το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε1. Τα πρόστιμα και γενικά η οικονομική επιβάρυνση για κατασκευές εκτός σχεδίου είναι υπερβολικά. Είναι ιδιαιτέρως
απαγορευτικά για τους ιδιοκτήτες τους, αφού τα ποσά που
ζητούνται όχι μόνο δεν είναι διαθέσιμα, αλλά πολλές φορές
δεν ανταποκρίνονται και στην αξία του κτίσματος.
2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, το κόστος τακτοποίησης
μιας κατασκευής δεν πρέπει να ξεπερνά το κόστος έκδοσης
της πολεοδομικής άδειας.
3. Το ποσό που θα προκύψει για την τακτοποίηση μιας ιδιοκτησίας, να μπορεί να αποπληρώνεται με την καταβολή περισσότερων των 24 δόσεων.
4. Στις περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί χρήματα κατά το
παρελθόν, για οποιοδήποτε λόγο, να γίνεται συμψηφισμός
με την τωρινή οφειλή που θα προκύψει.
5. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για όσους δεν
έχουν πληρώσει ποτέ στο παρελθόν, να προσδιορίζονται με
βάση το χρόνο και τα υλικά κατασκευής του κτίσματος.
6. Για τη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων κάθε κατασκευής, θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα, τα υλικά κατασκευής του κτίσματος καθώς και το εισόδημα και η εν γένει
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ιδιοκτήτη.
7. Η τακτοποίηση εκτός σχεδίου κατασκευών, μπορεί να γίνεται με ένα πιστοποιητικό αντοχής του κτίσματος από υπεύθυνο μηχανικό, αφού οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν
πρόχειρες και ελαφρού τύπου κατασκευές οι οποίες κτίστηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, η
υποχρέωση για στατική μελέτη του κτίσματος, θα περιπλέξει
περισσότερο το πρόβλημα παρά θα δώσει λύση.
8. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η παρέμβαση, η ευθύνη
καθώς και η αμοιβή του μηχανικού, για να αποφευχθεί κάθε
σύγχυση αλλά και εκμετάλλευση των ιδιοκτητών.
9. Λόγω υποστελέχωσης των πολεοδομιών, να υπάρξουν χαλαρά χρονοδιαγράμματα, αφού οι ασφυκτικές προθεσμίες
δεν πρόκειται να τηρηθούν στην πράξη.
10. Οι κατασκευές εκτός σχεδίου που δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις του νομοσχεδίου, θα πρέπει να τακτοποιούνται
ανεξάρτητα με τη χρήση της περιοχής. Αν η ρύθμιση συνδεθεί με τη χρήση, τότε περιοχές όπως το Χέρωμα Βάρης ή το
Προσήλιο Παιανίας κ.α., όπου είναι χαρακτηρισμένες ως β΄
ζώνη προστασίας Υμηττού που απαγορεύεται η χρήση κατοικίας, κινδυνεύουν να παραμείνουν στη σημερινή τους κατάσταση διαιωνίζοντας το πρόβλημα.
11. Κατασκευές με άδεια αγροτικής αποθήκης που λειτουργούν σαν εμπορική αποθήκη ή επιχείρηση, θα πρέπει να τακτοποιούνται ως κτίσματα ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Η
σύνδεση της ρύθμισης με τη χρήση, ενέχει τον κίνδυνο να
διατηρεί σε εκκρεμότητα τη νομιμοποίηση κάθε φορά που θα
αλλάζει χρήση το κτίσμα.
12. Οι ιδιοκτήτες κτισμάτων σε περιοχές που καθορίζονται
χρήσεις γης, π.χ. ΖΟΕ Μεσογείων και αποκλείουν ήπιες χρήσεις που δεν επηρεάζουν το περιβάλλον, όπως κατοικία, εμπόριο κ.ά. να μπορούν να καταθέσουν αίτηση τακτοποίησης.
13. Στις περιπτώσεις διώροφων κατασκευών που πατέρας
και γιος χρησιμοποιούν χωριστά τον κάθε όροφο, να τακτοποιείται και στους δυο ως πρώτη κατοικία.
14. Κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν προταθεί από το Δήμο για ένταξη στο Γ.Π.Σ., η τακτοποίηση
τους καθώς και η οικονομική επιβάρυνσή τους, να γίνεται με

ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» έθεσε διάφορα θέματα
που αφορούν στην Περιφέρεια Νομού Αττικής, κατά την ομιλία του στη Βουλή τονίζοντας:

βάσει την πρόταση του Δήμου.
15. Κατασκευές σε περιοχές β΄ κατοικίας που βρίσκονται σε
Ζώνες οικιστικού ελέγχου, να μην επιβαρύνονται με πρόστιμα και να πληρώνουν την αξία έκδοσης νόμιμης άδειας.
16. Περιοχές πυκνοδομημένες και κατοικημένες, οι οποίες
όμως πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ή επανασύσταση οικισμού, η τακτοποίηση να γίνεται συνολικά για τα
κτίσματα.
17. Κατασκευές σε ιδιοκτησίες από παραχωρητήρια του κράτους να τακτοποιούνται χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από
το Δασαρχείο ή από άλλη υπηρεσία.
18. Στις περιοχές που δεν έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, να
μπορούν οι ιδιοκτήτες κατασκευών να υποβάλλουν αίτηση
τακτοποίησης.
19. Στις περιοχές που δεν υπάρχει οριοθέτηση ρεμάτων ή
αιγιαλού, οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις τακτοποίησης.
20. Στις περιοχές που οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται σε
δικαστική εκκρεμότητα με το δασαρχείο και η οριστική απόφαση δεν έχει εκδοθεί, να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
τακτοποίησης.
21. Κατασκευές που έχουν συνδεθεί με δίκτυα κοινής ωφελείας και βρίσκονται σε περιοχές τις οποίες το Δασαρχείο
με βάσει τις αεροφωτογραφίες του ΄30 και του ΄40 χαρακτηρίζει ως δασικές, να μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να υποβάλλουν αίτηση τακτοποίησης προσκομίζοντας νεότερα
στοιχεία που προσδιορίζουν την πραγματική κατάσταση της
περιοχής.
22. Το χρονικό όριο της 28/4/10, για κτίσματα που έχουν πολεοδομικές παραβάσεις, να ισχύει για την έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας (όπως η ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους)
και όχι για την κατασκευή του κτίσματος.
23. Η ρύθμιση όλων των κατασκευών να γίνει για 40 χρόνια,
αφού η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για 20+20 με την απόκτηση αρτιότητας ή την ένταξη τους σε σχέδιο, είναι εκτός
πραγματικότητας και απλά θα διατηρεί το πρόβλημα ή θα
κρατήσει πολλούς εκτός ρύθμισης.
24. Για ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου που ισχύει κατά παρέκκλιση αρτιότητα στα αγροτεμάχια 4 στρεμμάτων που προϋπήρχαν ως ενιαία τεμάχια γης προ του 1979, να μπορεί να
υπάρξει αρτιότητα και πάλι στα 4 στρέμματα σε αγροτεμάχια, που προέρχονται από συνενώσεις ιδιοκτησιών. Με τον
τρόπο αυτό, θα μειωθεί ο πολυτεμαχισμός της γης και θα
σταματήσει να αποτελεί τη μοναδική λύση, για τεμάχια κάτω
των 4 στρεμμάτων, η φτηνή πώληση για δημιουργία αυθαίρετων.
25. Κατασκευές που κτίστηκαν με νόμιμη άδεια και διαδικασία και που στο μεταξύ η περιοχή άλλαξε χρήση, να μην δεσμεύονται από αυτή και οι ιδιοκτήτες της να μπορούν να τα
αξιοποιούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν όταν κτίστηκαν.
Τέλος ο Γ. Βλάχος, κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη
θέση της για την εκτός σχεδίου δόμηση, αφού τα σημερινά
εμπόδια, ακόμα και πιθανή απαγόρευση, κλείνουν το δρόμο
στους επενδυτές. Είναι καθοριστικής σημασίας η παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος, για τις περιοχές που
μπορούν να γίνουν επενδύσεις, αφού η σημερινή σύγχυση,

κρατά τους ενδιαφερόμενους
μακριά, ουσιαστικά τους αποτρέπει και τους
οδηγεί σε γειτονικές χώρες.
Επίσης η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, (ΕΔΔΑ), όπου γίνεται αναφορά για αποζημιώσεις λόγω
πολεοδομικών περιορισμών ως προς τη χρήση των εκτός
σχεδίου ιδιοκτησιών. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ισχύει το
καθεστώς της περιορισμένης δόμησης για τις εκτός σχεδίου
ιδιοκτησίες.
Η κοινωνία περιμένει από όλους, ουσιαστικές και ρεαλιστικές παρεμβάσεις για προστασία του περιβάλλοντος αλλά και
της ιδιοκτησίας του κάθε πολίτη. Απαιτεί προστασία από τη
γραφειοκρατία, τη σύγχυση της νομοθεσίας και την αυθαιρεσία των προστατών του περιβάλλοντος.
Η μόνη λύση γι΄ αυτό είναι ξεκάθαρο πλαίσιο και κανόνες
που θα ισχύουν για όλους.

ΑΔΑ : 4ΑΜΙΩΨΖ – Α2Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 23/8/2011
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:51395
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βαθμός Προτεραιότητας: Εξαιρ.Επείγον
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ: ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ: 2132020131 2132019955 - FAX: 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
26/11 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 73.763,10 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% )
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α 26/2011 και την με αρ. πρωτ. 51311/ 23-8-2011 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 , κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 3.688,16 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Αλεξ. Δουρίδα, Δημ. Μπιτέλης) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 - 13.00 μέχρι 31/8/2011, τηλ.: 2132020131, 2132019.955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
α/α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Θα κλείσουν και άλλα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης!
Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.
17937/10-06-11) που κατατέθηκε από τους
Βουλευτές του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με το Σχέδιο κατάργησης
του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Κωφών και Βαρυκόων Αθήνας, η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, απάντησε ότι η Αττική διαθέτει 3
Ειδικά Σχολεία Κωφών και Βαρυκόων στην
Αργυρούπολη, στους Αμπελόκηπους και
στην Πεύκη, εκ των οποίων το 1ο που
εδρεύει στους Αμπελόκηπους έχει τους λιγότερους μαθητές και οι οποίοι μπορούν να
ενταχθούν στο μαθητικό δυναμικό των
άλλων δύο. Ως επιχείρημα αναφέρει το κόστος των 19 χιλ. € το μήνα που δαπανούνται για την μεταφορά των μαθητών στο

απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
σχολείο, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι από
τους μαθητές που φοιτούν στους Αμπελόκηπους διαμένουν σε περιοχές που είναι
πλησιέστερα στα άλλα δύο σχολεία, ξεχνώντας όμως να αναφέρει ότι το σχολείο
στους Αμπελόκηπους είναι και το μοναδικό
ολοήμερο! Υποστηρίζει μάλιστα ότι η σχετική πρόταση στοχεύει στην βελτίωση στα
αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έγινε αφού πρώτα χαρτογραφήθηκαν οι περιοχές από τις οποίες κάθε Ειδικό
Σχολείο θα δέχεται τους μαθητές.
Τέλος, ενημερώνει ότι επειδή τα ίδια ζητήματα επί των μετακινήσεων παρατηρούνται

ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΠΕΚΡΥΠΤΕ TO LIDL
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ του βακτηρίου Ε.coli
ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΧΟΥΝΤΗ
Οι έλεγχοι που διενήργησε τον Ιούλιο ο ΕΦΕΤ Βορείου Ελλάδας σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ LIDL και στα οποία βρέθηκε το παθογόνο βακτήριο Ε.coli Ο157, που επιβεβαιώθηκαν με οριστική απόφαση του ΕΦΕΤ, απέτρεψαν την πιθανή εμφάνιση
επιδημίας Ε.coli και στην Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν μετά από
σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου
Χουντή.
Ο Νίκος Χουντής στην ερώτηση του αναφερόταν στους
δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΕΦΕΤ Βορείου Ελλάδας,
που
πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκες του σούπερ μάρκετ
«LIDL» και στους οποίους
ανιχνεύθηκε το παθογόνο
βακτήριο Ε.coli, σε προϊόν
με την εμπορική επωνυμία
«Marvest», προέλευσης Γερμανίας και αφού επισήμαινε
τις «τεράστιες διαστάσεις
που έχει πάρει σε ορισμένες
χώρες της Ε.Ε. η επιδημία
του εν λόγω βακτηρίου» σημείωνε την «αδυναμία των
γερμανικών αρχών να ελέγξουν αποτελεσματικά την
ποιότητα των τροφίμων που
παράγουν και διακινούν».
Τέλος ζητούσε από την Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να ελεγχθούν
όλα τα τρόφιμα που διακινούν τα σούπερ μάρκετ
«LIDL» στην Ε.Ε., καθώς επί-

σης να πάρει μέτρα για τον
αποτελεσματικό
έλεγχο
όλων των προϊόντων διατροφής γερμανικής προέλευσης, ώστε να μην
κινδυνεύει η υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Ξεκινώντας την απάντηση
του ο αρμόδιος επίτροπος
για θέματα καταναλωτή και
υγείας κ. Dalli, αναφέρει ότι:
«Η Επιτροπή πληροφορήθηκε την είδηση της ανίχνευσης του παθογόνου
βακτηρίου E.coli O157 σε
κατεψυγμένο βοδινό κιμά σε
σούπερ μάρκετ της Lidl στην
Ελλάδα, μέσω του δικού της
συστήματος ταχείας ενημέρωσης για τα τρόφιμα και
τις ζωοτροφές (RASFF). Ο
βοδινός κιμάς είχε εισαχθεί
από τη Γερμανία».
Στη συνέχεια της απάντησης
του ο Ντάλι αφού σημειώνει
ότι «δεν πρόκειται για το ίδιο
στέλεχος που προκάλεσε
πρόσφατα τη σοβαρή επιδημία στη Γερμανία και στη
Γαλλία», παραδέχεται ότι το
συγκεκριμένο
στέλεχος
E.coli O157 που ανιχνεύθηκε
στην Ελλάδα είναι επικίν-

δυνο και θα μπορούσε να
προκαλέσει επιδημία, η
οποία απετράπη με τους
ελέγχους του ΕΦΕΤ.
Έχοντας υπόψη την απάντηση της Κομισιόν και την
οριστική απόφαση του ΕΦΕΤ
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής δήλωσε
μεταξύ άλλων:
«Μετά την απάντηση του
κ.Νταλί, η Γερμανική πολυεθνική εταιρεία Lidl και η
εταιρεία παραγωγής Marvest, είναι εκτεθειμένες
απέναντι στους Έλληνες
καταναλωτές. Όχι μόνο παρήγαγαν και διακινούσαν
ιδιαίτερα επικίνδυνα προϊόντα στους Έλληνες καταναλωτές,
αλλά
προσπάθησαν να «πείσουν»
(με σχετικό δελτίο τύπου
της Lidl στις 6/7/11), ακόμα
και μετά τους ελέγχους και
την αποκάλυψη του ΕΦΕΤ,
ότι στα συγκεκριμένα προϊόντα δεν ανιχνεύθηκε το
E.Coli 0157 και ότι «δεν αποτελούν κίνδυνο για την
υγεία των καταναλωτών».

και σε άλλες Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) η ίδια
διαδικασία της χαρτογράφησης θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ΣΜΕΑΕ προαναγγέλλοντας ουσιαστικά και πάλι χωρίς καμία
διαβούλευση το κλείσιμο και άλλων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Η μεταφορά των μαθητών για 1
χρόνο κοστίζει όσο to 1/5 ενός
ταξειδίου, ενός υπουργού στο
εξωτερικό!
«Οι απαντήσεις της Υφυπουργού αποδεικνύουν δυστυχώς για μια ακόμη φορά την
αναλγησία αυτής της κυβέρνησης απέναντι
ακόμα και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι το ετήσιο
κόστος για τις μετακινήσεις των παιδιών
αυτών από και προς το σχολείο μετά βίας
αγγίζει το 1/5 του κόστους ενός και μόνο
ταξιδιού ενός μέλους της κυβέρνησης στο
εξωτερικό!
Δηλαδή εάν απλώς ένας Υπουργός της κυβέρνησης αποφάσιζε να μεταβεί στο εξωτερικό μέσω των αεροπορικών εταιριών για
μια φορά και όχι με ειδική πτήση κτλ. που
είναι η συνήθης πρακτική, θα είχαμε εξοι-

κονομήσει το κόστος μεταφοράς των μαθητών αυτών για τα επόμενα 4 χρόνια τουλάχιστον. Αντ’ αυτού όμως η κυβέρνηση
σχεδιάζει το κλείσιμο και άλλων Σχολείων
Ειδικής Αγωγής με πρόσχημα την ανάγκη
εξοικονόμησης πόρων!
Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών εκφράζει την
έντονη δυσαρέσκειά του για τις πολιτικές
επιλογές της κυβέρνησης να περικόψει κονδύλια που διατίθενται για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και θα αγωνιστεί
με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να
ανακόψει αυτή την κατάντια.
Είναι πραγματικά κατάντια αντί να περιορίζεις επιτροπές και διάφορες άλλους εύσχημους τρόπους απομύζησης των
κρατικών πόρων να επιλέγεις να περικόψεις
παροχές παιδείας ειδικά σε παιδιά με τόσες
πολλές ανάγκες.

Αρνήθηκε το
Υπουργείο προσφορά
Φιλολόγου να διδάξει
αρχαία ελληνικά!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 25/8/2011
Αριθ. Πρωτ.:51898
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βαθμός Προτεραιότητας: Επείγον
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ: ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ: 2132020131 2132019955 - FAX: 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιάννης Δημαράς και Βασίλης Οικονόμου με επιστολή τους προς
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων,
καταγγέλουν την άρνηση του
Υπουργείου σε φιλόλογο που
προσφέρθηκε να διδάξει αρχαία
ελληνικά μέσω ηλεκτρονικού
φροντιστηρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Στο διαδίκτυο υπάρχει ο διαδικτυακός τόπος ellinikoslogos.gr, ο οποίος αποτελεί ένα
καινοτόμο ηλεκτρονικό φροντιστήριο για την εκμάθηση των
Αρχαίων Ελληνικών. Όπως πληροφορούμαστε ο φιλόλογος
που το δημιούργησε σας πρότεινε να το υιοθετήσετε εντελώς δωρεάν χωρίς καμία δική
του απαίτηση και αφού το ελέγξετε για την επιστημονική του
επάρκεια, κάτι όμως που δεν
αποδέχτηκε το Υπουργείο.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
10/11 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ», προϋπολογισμού 49.421,40€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α 10/2011 και την με αρ. πρωτ. 51308/23-8-2011 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 2.471,07 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Αλεξ. Δουρίδα, Δημ. Μπιτέλης) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 - 13.00 μέχρι 31/8/2011, τηλ.: 2132020131, 2132019.955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
α/α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Ναι στο Κοιμητήριο στον Υμηττό
Συνέχεια από τη σελ. 10

Προσφυγή των Κυνηγετικών Συλλόγων για
το Διάταγμα Υμηττού

Ζητήσαμε τη χωροθέτηση από το Υπουργείο επανειλλημμένα.
Ο προηγούμενος Δήμαρχος Γ. Θεοδωρόπουλος, έπαιρνε συνέχεια υποσχέσεις... αλλά
δεν βοηθήθηκε από τον Μιλτιάδη, ούτε με μια επερώτηση στη Βουλή.

Βροχή πέφτουν οι προσφυγές για το Διάταγμα Υμηττού από Δήμους αλλά και Συλλόγους, όπως έχουμε γράψει. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου, ένα από τα πολύ δυνατά Σωματεία, κατέθεσε μαζί με τις Ομοσπονδίες του, πανελλαδικά, προσφυγή για το
Διάταγμα Υμηττού καθώς βεβαίως όπως έχουμε γράψει και ο Δήμος Κρωπίας.

Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια έγινε το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού (16/6).
Μέχρι τότε πιστεύαμε ότι το αίτημά μας θα ευοδωθεί. Παρά ταύτα το Πρ. Διάταγμα δεν
το προέβλεψε.
Με συζητήσεις και πιέσεις με τους συμπολίτες μας και το Μητροπολίτη, είπαμε ή τώρα ή
ποτέ. Πρέπει το θέμα να λυθεί. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την εικόνα, δεν αντέχουμε την
απαξίωση, δεν αντέχουμε τον υποβιβασμό.
Επικοινώνησα με όλους τους προηγούμενους Δημάρχους σήμερα, όλοι είχαν αυτή την
πίεση.
Από την αρχαιότητα, στοιχείο
πολιτισμού ήταν η ταφή των
νεκρών. Είμαστε η χώρα που
καταδίκασε τους στρατηγούς
των Οινουσών, που άφησαν
άταφους τους νεκρούς και δεν
μπορεί εμείς να τους πετάμε
πίσω.
Δεν είναι αυτό στοιχείο πολιτισμού.
Κάποιοι νομίζουν ότι το κάνουμε για θέμα λαϊκισμού και
θέλουμε να δείξουμε τις σύγχρονες Αντιγόνες. Σ’ αυτούς λέμε να πάνε να δούν την κατάσταση που είναι ο τάφος του
Σοφοκλή στη Βραυρώνα που έγραψε την τραγωδία.
Και πρέπει να σας πω ότι είναι τιμητικό μία πόλη να σε επιλέξει να είσαι Δήμαρχος. Αλλά
αν δεν μπορείς ούτε το νεκρό της να θάψεις αξιοπρεπώς, δεν αξίζεις τον τίτλο· πρέπει να
τον δικαιολογείς. Τουλάχιστον στο σημαντικό, στο ουσιώδες και στο κεφαλαιώδες.
Αννα Μπουζιάνη

Στις 19-7-2011 κατατέθηκε
στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, τη Δ’
Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου, από
κοινού αίτηση για την αναστολή εκτελέσεως και ακυρώσεως του Π.Δ. διατάγματος
«Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους
Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή Ιλισσίων»
(ΦΕΚ Δ΄187/16-6-2011), στο
οποίο προβλέπεται απαγόρευση θήρας σε όλη την
έκταση του Υμηττού.
Η προσφυγή των Κυνηγετικών
οργανώσεων είναι αναγκαία
ενέργεια προκειμένου να συνεχισθεί η κυνηγετική δραστηριότητα στην έκταση του
Υμηττού που μέχρι πριν το
Προεδρικό διάταγμα επιτρεπόταν η θήρα. Εκτός από νομικούς και τυπικούς λόγους
τους οποίους επικαλείται σε
λεπτομέρειες η προσφυγή για
να ακυρωθεί το Π.Δ., γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά και σε ουσιαστικούς λόγους που βοη-

θούν αποτελεσματικά την προστασία του Περιβάλλοντος.
Αναφέρονται πλήθος φιλοθηραματικών δράσεων των κυνηγετικών
οργανώσεων
(σπορές, εγκατάσταση ποτιστρών, αναδασώσεις κ.α.),
στην περιοχή, τονίζεται ότι η
άσκηση της θήρας έχει προστατέψει τον Υμηττό από πυρκαγιές και άλλες αυθαιρεσίες,
χωρίς να προκαλεί την παραμικρή όχληση στην Άγρια Πανίδα, τονίζεται ότι με
ενέργειες των κυνηγετικών
οργανώσεων, στελεχώνεται
ετησίως πυροφυλάκειο και
έχουν τοποθετηθεί δεξαμενές
πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα
στην επιτρεπόμενη στη θήρα
περιοχή να έχει πολλά χρόνια
να εκδηλωθεί πυρκαγιά, κ.λ.π.
Για τους παραπάνω λόγους η
προσφυγή στο ΣτΕ από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις κατά
του Π.Δ. αποτελούσε μονόδρομο για την προάσπιση της
κυνηγετικής δραστηριότητας
και την εξασφάλιση σε μεγάλο
αριθμό χρηστών της Υπαίθρου
του νόμιμου και κατοχυρωμένου δικαιώματος τους να κυ-

νηγούν. Η προσφυγή στο ΣτΕ
αποτελεί τη μοναδική ελπίδα,
ότι η θήρα στο Υμηττό θα
ασκείται και στο μέλλον, όπως
ακριβώς και στο παρελθόν.
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
Τηλ.: 210-32.31.271 - Fax.: 21032.22.755
http://www.ksellas.gr,
e-mail:
info@ksellas.gr
Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ & ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103231212 – 2103232616
FAX: 2103257593
e-mail: dkose@otenet.gr
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ AΛΛΑΓΗΣ

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 – ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ: 210-6624420 ΦΑΞ: 2106022094 - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.
e-mail: kskorop@otenet.gr

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) προκηρύσσει την
εισαγωγή μαθητών στις Επαγγελματικές
Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και καταρτιζομένων στα
Ι.Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012
σε ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε
Αθήνα, Ανάβυσσο, Ρόδο, Ηράκλειο Κρήτης,
Θεσσαλονίκη, Γαλαξείδι, Κέρκυρα, Ναύπλιο και Αλεξανδρούπολη.

δευτικές μονάδες Αθήνας, Αναβύσσου,
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ναυπλίου.
Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και
Τροφοδοσίας, στις Εκπαιδευτικές μονάδες
Αναβύσσου και Θεσσαλονίκης.
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, στην
Εκπαιδευτική μονάδα Αθήνας.
Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-Spa, στην Εκπαιδευτική μονάδα Ρόδου.

Συγκεκριμένα, την εκπαιδευτική περίοδο
2011-2012 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες
ειδικότητες:

Στις εκπαιδευτικές του μονάδες ο Ο.Τ.Ε.Κ.
παρέχει προγράμματα σπουδών σε διάφορες βαθμίδες. Τα προγράμματα προετοιμάζουν μαθητές – καταρτιζόμενους για μια
πετυχημένη σταδιοδρομία σε Ξενοδοχειακές, Επισιτιστικές, Τουριστικές και λοιπές
επιχειρήσεις του κλάδου, παρέχοντας την
απαραίτητη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. λειτουργεί πρότυπα Γραφεία
Διασύνδεσης (Αθήνα, Ανάβυσσο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ρόδο) με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των
εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, των
σπουδαστών-μαθητών καθώς και αποφοίτων του τουριστικού τομέα, στο σχεδιασμό

Ι. ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές Σχολές)
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών, στις Σχολικές μονάδες Αναβύσσου,
Ηρακλείου, Μακεδονίας, Ρόδου, Κέρκυρας,
Γαλαξειδίου, Ναυπλίου και Θράκης.
Μαγειρικής Τέχνης, στις Σχολικές μονάδες
Αναβύσσου, Ηρακλείου, Μακεδονίας,
Ρόδου, Γαλαξειδίου, Κέρκυρας και Θράκης.
Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, στις Σχολικές
μονάδες Αναβύσσου, Ρόδου και Μακεδονίας.
ΙΙ. Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, στις Εκπαι-

της γενικότερης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε με την προώθησή τους
στην αγορά εργασίας, είτε με τη συνέχιση
των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. παρέχει δωρεάν φοίτηση, και
υπό προϋποθέσεις δωρεάν στέγαση και σίτιση στις ΕΠΑ.Σ.
Η προκήρυξη εισαγωγής μαθητών-καταρτιζομένων διατίθεται σε όλους τους Δήμους, τα Γραφεία του Ε.Ο.Τ. και Κ.Ε.Π.
καθώς και στις κατά τόπους Εκπαιδευτικές
Μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ. και έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
www.otek.edu.gr (Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις).
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται έως και 20 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κεντρική Υπηρεσία (Δραγατσανίου 4, Πλατεία
Κλαυθμώνος) και στις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ.
στην Αθήνα: 210-3244578, 3250977, Fax:
210-3231821.
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η επιλογή γίνεται από τους υποψηφίους

που έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄
τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων
ή στην Β΄ τάξη των ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή άλλων
ισότιμων σχολείων.
2. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας
για την επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση
το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει
κάθε υποψήφιος. Το ανώτατο όριο των συνολικών μορίων του υποψηφίου είναι τα τριάντα
τρία (33) μόρια.
...
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. διετούς
φοιτήσεως (4 εξάμηνα) γίνονται δεκτοί μετά από
επιλογή:
i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
ii. Υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και
πληρούν τους όρους της προκήρυξης
iii. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου
ή άλλου ισότιμου Σχολείου.
Η Προκήρυξη και πληροφορίες για την επιλογή υποψηφίων στον Οργανισμό Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχονται στα
Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Δραγατσανίου 4, ΑΘΗΝΑ), τηλέφωνα: 210-3244578, 2103250977.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Αγγλικών μαθήματα παραδίδονται από καθηγήτρια native speaker bilingual πτυχιούχο Αγγλικού
Πανεπιστημίου, 5ετους εμπειρίας διδασκαλίας σε
Αγγγλικό Πανεπιστήμιο, περιοχές Γλυφάδα,
Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλέφωνο: 694 3909 241
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 213 2008000
Αρ. Πρωτ. 15672

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΨΒ-ΣΨ3
Αλιμος 24 Αυγούστου 211

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ζητεί δασκάλους και Δασκάλες. Αποστείλατε
Βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 194.00 ΚΟΡΩΠΙ.
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ζητεί ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας. Αποστείλατε Βιογραφικό Τ.Θ. 4809,
ΤΚ 194.00 ΚΟΡΩΠΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αλίμου, προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
ανάδειξη προμηθευτών για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του
ΕΚΠΟΤΑ (απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/93) και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
13624/19.7.11 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.
Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 138/1.8.2011 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής (σχετ. ΑΑΥ 255-256/25.7.11 αρ. κατ. Βιβλ.
Δεσμ 03).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 44.679,75€ (σαράντα
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα € και εβδομήντα πέντε
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τους Κ.Α.
10.6634.0001 και 20.6634.0001 προϋπολογισμού του Δήμου.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Αριστοτέλους 53) μέχρι τις 9.9.2011 και ώρα 12.00
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών εφ’ όσον υποβάλλουν κοινή προσφορά. Αντίγαφα των τευχών της διακήρυξης
διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα, Αριστοτέλους 53 Αλιμος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμ. Προμηθειών, 1ος όροφος, από ώρα 09.00 έως
και 12.00.
Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται προς δημοσιεύση σε μία ημερήσια
και δύο εβδομαδιαίες εφημερίες της οικοίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα
έξοδα δημοσίευσης (Ν. 3801/2009 αρ. 46).
Η Α/Δήμαρχος Ο.Υ. Στυλιανή Μαρία Βέργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γέρακας 28/07/2011
Αρ. Πρωτ. 26079

Εργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
Αρ. Μελ. 12/2011
Προυπ. 371.350,00 € (με Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή
ΣΑΤΑ
Χρήση
2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
2011 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ” Αρ. Μελ. 12/2011 με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το
τιμολόγιο της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 371.350,00 ΕΥΡΩ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
371.350,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 23,00 %) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων
οι 35.850,46 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη
και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακα ).
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την Πέμπτη 8/09/2011.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη, 2η τάξη μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις και 3η τάξη (εντός νομού έδρας και σε έναν
ακόμη δηλωμένο νομό) μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καθώς και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των πέντε μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 5.970,00 €
(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δε θα είναι λιγότερη των 9 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ
Ζητούνται 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για εργασία
από το χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική ή Ολική απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625 ή στο
site www.time-for-money.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.
Τηλ. 6977 288947.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, A/C ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου,
97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ,
WC, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Ζητείται κυρία Ελληνίδα με εμπειρία στη φροντίδα
και φύλαξη βρέφους και παιδιού για 10ωρη 4ήμερη
εργασία στην περιοχή Αναβύσσου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6938397073.

120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλεκτικοί,
κλασικής και ελληνικής μουσικής. Τηλ.
6937583101 (πρωινές ώρες)

ΕΛΛHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/8/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10411
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. 213 2010.756, Αρμόδιος η Εύη Σκουροπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την εκτέλεση της εργασίας
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με “ανοιχτό διαγωνισμό” όπως αυτό καθορίζεται με το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ
11Α’) με σφραγισμένες προσφορές η εργασία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2011-2012» ενδεικτικής δαπάνης 95.467,68€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις 8 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη στις 11.00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 3.237€. Οσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές την ίδια ημέρα του διαγωνισμού.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά
στη διακήρυξη και η υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες μεταφορών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις εταιρειών
και συνεταιρισμοί με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα
Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον διαγωνιμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών.
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των οκτακοσίων (800) ευτώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού
είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 213.2010.756, Fax 210 7292.621) για τα
οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας δέκα πέντε (15)
ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 τους διακήρυξης και χορηγούνται από
30/8.2011 έως 5/9/2011.
Ο Δήμαρχος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 25/8/2011
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:51896
Βαθμός Προτεραιότητας:.Επείγον
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ: ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ: 2132020131 2132019955 - FAX: 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 31/11 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 33.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α 10/2011 και την με αρ. πρωτ. 51307/23 - 8-2011 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 , κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 1.687,50 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Αλεξ. Δουρίδα, Δημ. Μπιτέλης ) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 - 13.00 μέχρι 31/8/2011, τηλ.: 2132020131, 2132019.955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
α/α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
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
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Συμβάσεις με Ταμεία

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

κιν. 6945 548882

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)
ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004
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...για την υγειά μας
Η έκθεση στον Ήλιο και πώς υπολογίζεται ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
Ο δείκτης UV δίνει τον βαθμό έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία που μπορεί να εκτεθέι ένας άνθρωπος και έχει οριστεί
διεθνώς από το 1994 από τον αμερικανικό οργανισμό για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Απο το 1930 το κακόηθες μελάνωμα έχει αυξηθεί κατά 1800%.
Οι άνθρωποι παίρνουν το 80% της έκθεσης του ήλιου όλης της
διάρκειας της ζωής τους, από την ηλικία των 18 ετών.
Πρέπει να ανησυχούμε από την έκθεσή μας στον ήλιο;
Η UV ακτινοβολία από τον ήλιο μπορεί να απειλήσει σοβαρά
την ανθρώπινη υγεία με τους ακόλουθους τρόπους.

σύστημα και να κάνει το σώμα πιό τρωτό σε ασθένειες. Ασθένειες όπως ο έρπης και ο λύκος, μπορούν να γίνουν χειρότερες με την έκθεση στον ήλιο.

UV: 5 έως 6 Μέσος κίνδυνος
6. Ζημιές ματιών
Η αμερικανική ακαδημία της οφθαλμολογίας έχει προειδοποιήσει ότι η υπερβολική έκθεση στην UV ακτινοβολία μπορεί να
προκαλέσει ένα επίπονο έγκαυμα του κερατοειδούς χιτώνα. Η
χρόνια έκθεση των οφθαλμών στην UV ακτινοβολία μπορεί να
αυξήσει την επίπτωση "του καταρράκτη" και άλλες ασθένειες
όπως ο "εκφυλισμός" ή η ανάπτυξη των σημείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην τύφλωση.

1. Ηλιακό έγκαυμα
Το προφανέστερο αποτέλεσμα της υπερβολικής έκθεσης στον
ήλιο είναι το ηλιακό έγκαυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ερυθρότητα και μερικές φορές τη διόγκωση, τη δημιουργία φουσκαλών, τον πυρετό, και τη ναυτία.
2. Πρόωρο “γέρασμα”
Μακροπρόθεσμα, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να
αλλάξει τη σύσταση του δέρματός μας, που του δίνει μια ζαρωμένη σκληρή, εμφάνιση. Ο ήλιος μπορεί επίσης να προκαλέσει τους αποχρωματισμούς στον τόνο των δερμάτων
συμπεριλαμβανομένων των κόκκινων, κίτρινων, γκρίζων, ή καφετιών σημείων.
3. Καρκίνος δέρματος
Η συνεχής έκθεση στον ήλιο στον ήλιο και τα σοβαρά ηλιακά
εγκαύματα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσουν
στον καρκίνο του δέρματος. Οι πιό κοινές θέσεις για τον καρκίνο του δέρματος είναι σε εκείνα τα μέρη του σώματος που
εκτίθενται στον ήλιο όπως το πρόσωπο, ο λαιμός, τα αυτιά, και
τα χέρια.

διώξτε να είστε στη σκιά και να προστατεύσετε το δέρμα
σας και τα μάτια σας.

Ένας δείκτης UV 5 έως 6 σημαίνει μέσο κίνδυνο για ζημιά από
την μη προστατευτική έκθεση στον ήλιο. Οι ανοιχτόχρωμης
επιδερμίδας άνθρωποι μπορούν να καούν σε λιγότερο από 15
λεπτά. Χρησιμοποιήστε κρέμα ηλίου με δείκτη spf τουλάχιστον
15. Φορέστε ένα καπέλο και γυαλιά ηλίου για να προστατεύσει τα μάτια σας
― Χρησιμοποιήστε κρέμα ηλίου εάν απασχολείστε υπαίθρια
και θυμηθείτε να προστατεύσετε τις ευαίσθητες περιοχές
όπως τη μύτη και τα αυτιά σας. Η κρέμα αποτρέπει το ηλιακό
έγκαυμα και μερικά από τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του
ήλιου στο ανοσοποιητικό σύστημα.
― Χρησιμοποιήστε μια κρέμα για τα χείλη που εξασφαλίζει
προστασία από τον ήλιο. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν για να
προστατεύσουν μερικούς ανθρώπους από τον έρπητα.
Αν είστε στις σκιές
Φορώντας γυαλιά ηλίου προστατεύετε τα βλέφαρα των ματιών σας καθώς επίσης και τους φακούς.

Χρησιμοποιώντας τον UV δείκτη
UV 7 έως 9: Υψηλός κίνδυνος
Ο UV δείκτης μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να γνωρίσει το
επίπεδο της έκθεσης της UV ακτινοβολίας που αναμένεται
μια δεδομένη ημέρα. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις απλές προστατευτικές συμπεριφορές για
να μειώσουν τους κινδύνους από τον ήλιο.
Ενα παραδειγμα περιγραφής του κάθε UV επιπέδου που μπορεί να μας βοηθήσει να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για την
έκθεσή μας στον ήλιο.

UV 7 έως 9 σημαίνει υψηλή ζημιά από την έκθεση στον ήλιο
χωρίς προστασία. Οι ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας άνθρωποι
θα καούν σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ελαχιστοποιείστε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των ωρών της μεσημβρίας,
από 10 π.μ. έως 4 μ.μ. προστατευθείτε με γενναιόδωρη επάλειψη κρέμας ηλίου με spf τουλάχιστον 15. Φορέστε προστατευτικό ιματισμό και γυαλιά ηλίου για να προστατεύσετε τα
μάτια:

UV: 0 έως 2 Ελάχιστος κίνδυνος
Οι τρεις κύριοι τύποι καρκίνου του δέρματος είναι βασικά το
καρκίνωμα των κυττάρων, το καρκίνωμα κυττάρων squamous ,
και το κακόηθες μελάνωμα.
1. Ογκοι που εμφανίζονται συνήθως με μορφή μικρών σαρκωδών επαρμάτων ή κονδύλων.
2. Καρκινώματα των κυττάρων Squamous που εμφανίζονται
ως κόνδυλοι ή ως κόκκινα, φολιδωτά μπαλώματα.
3. Κακοήθη μελανώματα που μπορούν να εμφανιστούν χωρίς
προειδοποίηση ως μαύρα ογκίδια ή άλλες σκοτεινές περιοχές στο δέρμα.
Και οι τρεις τύποι μπορούν να είναι ιάσιμοι εάν ανιχνευθούν
στα αρχικά στάδιά τους. Θα βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα πιθανά προβλήματα, κάνοντας περιοδικά τις κατάλληλες εξετάσεις. Εάν παρατηρείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση
των ελιών του δέρματος ή των φακίδων, επικοινωνήστε με
έναν δερματολόγο.
4. Ευαισθησία από την έκθεση στον ήλιο
Μερικοί άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν κυψέλες, φουσκάλες, ή κόκκινες κηλιδωμένες περιοχές ως αλλεργική αντίδραση στην έκθεση στον ήλιο. Ορισμένα φάρμακα, αρώματα,
και καλλυντικά μπορούν επίσης να καταστήσουν μερικούς ανθρώπους ευαίσθητους στον ήλιο
5. Καταστολή και ασθένεια ανοσοποιητικών συστημάτων
Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να βλάψει επίσης το ανοσοποιητικό

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να μείνουν στον ήλιο
μέχρι και 1 ώρα, κατά τη διάρκεια των ωρών της μέγιστης
ισχύος του ήλιου, 10 π.μ. έως 4 μ.μ., χωρίς έγκαυμα.
Οι άνθρωποι με πολύ ευαίσθητο δέρμα και τα νήπια πρέπει
πάντα να προστατεύονται από την παρατεταμένη έκθεση στον
ήλιο.
3 έως 4: Χαμηλός κίνδυνος
Ενας τέτοιος δείκτης UV 3 έως 4 σημαίνει χαμηλή επικινδυνότητα από την μη προστασία στην έκθεση στον ήλιο. Οι άνθρωποι με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, εν τούτοις, μπορούν να
καούν σε λιγότερο από 20 λεπτά:
― Φορέστε ένα φαρδύ καπέλο και γυαλιά ηλίου για να προστατεύσετε τα μάτια σας.
― Χρησιμοποιήστε κρέμα ηλίου με δείκτη spf τουλάχιστον 15
και φορέστε πουκάμισα με μακριά μανίκια.
Ένας εύκολος τρόπος να βρείτε πόση UV έκθεση παίρνετε
είναι να ψάξετε τη σκιά σας:
― Εάν η σκιά σας είναι πιό ψηλή από εσάς (το πρωί και αργά
το απόγευμα), η UV έκθεσή σας είναι πιθανό να είναι χαμηλή.
― Εάν η σκιά σας είναι κοντύτερη από εσάς (γύρω στο μεσημέρι), εκτίθεστε στα υψηλά επίπεδα UV ακτινοβολίας. Επι-

― Στα εξωτερικά μέρη, επιδιώξτε τη σκιά. Μην ξεχάστε ότι το
νερό, η άμμος, το πεζοδρόμιο, και η χλόη αντανακλούν τις UV
ακτίνες ακόμη και κάτω από ένα δέντρο, κοντά σε ένα κτήριο,
ή κάτω από μια σκιερή ομπρέλα.
10+ πολύ υψηλός κίνδυνος
Ένας δείκτης UV πάνω από 10+ σημαίνει τον πολύ υψηλό κίνδυνο από την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία. Οι άνθρωποι ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας θα καούν σε λιγότερο από 5
λεπτά. Οι υπαίθρια εργαζόμενοι διατρέχουν κίνδυνο σημαντικό λόγω της πολύ έντονης έκθεσης στον ήλιο. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των ωρών της
μεσημβρίας, από 10 π.μ. σε 4 μ.μ. Προστατευθείτε με γενναιόδωρη επάλειψη κρέμας ηλίου με spf τουλάχιστον 15, κάθε 2
ώρες. Φορέστε προστατευτικό ιματισμό και γυαλιά ηλίου για
να προστατεύσετε τα μάτια:
Απομονώστε τη θερμότητα
Εάν είναι δυνατόν, μείνετε στο σπίτι σας, τις ημέρες όταν ο
UV δείκτης είναι πολύ υψηλός. Εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία
να χαλαρώσετε με ένα καλό βιβλίο από το να κινδυνεύσετε με
τα επικίνδυνα επίπεδα της έκθεσης του ήλιου. Προσπαθείστε
να μην ασκήσετε τις υπαίθριες δραστηριότητες σας, είτε στην
εργασία είτε στο παιχνίδι, εκτός αν προστατεύεστε με κρέμα
ηλίου, καπέλο, και γυαλιά ηλίου.
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Ανοιξε πανιά ο αγώνας της φετινής regatta 2011, από το
Καρλοβασι της Σάμου στις 21 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στη Ρόδο στης 26 Αυγούστου μετά από μία διαδρομή
140 ναυτικών μιλίων με ενδιάμεσους σταθμούς το Λακκί
της Λέρου και τους Πάλους της Νισύρου.
Η Αegean Regatta, εκτός από τον αθλητικό της χαρακτήρα,
έχει και πολιτιστική διάσταση, καθώς στα νησιά-σταθμούς

Οι τρεις νίκητες των αντίστοιχων κατηγοριών για την
πρώτη ιστιοδρομία ήταν για την κατηγορία των IRC το σκαφος Baximus με κυβερνήτη το Θανάση Μπαξεβανη, για την
κατηγορια ORCi το σκαφος Meliti IV με κυβερνήτη το Γεώργιο Ανδρεάδη και για την κατηγορία ORC club το σκαφος Calypso με κυβερνήτη το Χριστόφορο Γκριτζελακη.

σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νικόλαο Κουμνάκη, ενώ στην κατηγορία των ORC club την πρώτη θέση
κατέλαβε το σκάφος ΝΟΣΤΟΣ με κυβερνήτη τον Αντώνιο
Πάσσα.

Η δεύτερη ιστιοδρομία της Aegean Regatta, από Λέρο για
Νίσυρο επιφύλαξε εκπλήξεις και ανατροπές και στις τρεις
κατηγορίες.
Σε μια ιστιοδρομία με σύμμαχο τον καιρό, όλα τα σκάφη
του στόλου ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις γεμίζοντας
την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λέρου- Κω - Νισύρου με
πανιά.
Στην κατηγορία των IRC την πρώτη θέση κατέλαβε το σκάφος AJUGA με κυβερνήτη τον Valentyn Klymentyev.
Στην κατηγορία των ORCi την πρώτη θέση κατέλαβε το

του αγώνα διεξάγονται πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
που καθιστούν την Aegean Regatta, την ετήσια γιορτή της
θάλασσας του Αιγαίου.
Ο καιρός σε όλη τη διάρκεια των αγώνων είχε δυνατούς
ανέμους που ευνόησαν, αλλά και δυσκόλεψαν...

Η ημέρα για το μεγάλο ραντεβού της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Συντάγματος πλησιάζει
και ήδη η αύρα από το άρωμα του κινήματος της
Πραγματικής Δημοκρατίας αναπτερώνει τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας ότι το φετινό φθινόπωρο και ο χειμώνας που ακολουθεί δε θα
είναι «μαύρος και άραχνος», όπως τον παρουσιάζουν οι τρομολάγνοι της κυβέρνησης και της
τρόϊκας και τα παπαγαλάκια τους στα διάφορα
ΜΜΕ ( Μέσα Μαζικού Εκφοβισμού). Αντίθετα
όσοι συμμετέχουμε από τον περασμένο Μάϊο
στο πρωτόγνωρο αυτό κίνημα, πιστεύουμε ότι
έχουν ήδη φανεί οι πρώτες αχτίδες της νέας
άνοιξης που έρχεται. Είναι οι παρακαταθήκες
που άφησαν οι μικροί και μεγάλοι αγώνες που
έδωσε το κίνημα των πλατειών με αποκορύφωμα
τις παλλαϊκές κινητοποιήσεις και τις απεργίες
του περασμένου Ιουνίου ενάντια στο μεσοπρόθεσμο, την κυβερνητική πολιτική και γενικότερα
ενάντια στα αδιέξοδα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού στη χώρα μας, στην Ευρώπη και σε
όλο τον κόσμο.

Η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και το κίνημα των πλατειών
Ένα από τα μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο αδιέξοδο, στο οποίο έχει φθάσει ο καπιταλισμός σήμερα είναι ότι έχει εγκλωβίσει την κοινωνία
(πολίτες, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα,
ακόμα και μεγάλο μέρος της αριστεράς) στη
λογική της χωρίς όρια ανάπτυξης και του άκρατου καταναλωτισμού. Για 40 περίπου χρόνια
μετά τη μεταπολίτευση ο υπερκαταναλωτισμός
εθεωρείτο από όλους μας στοιχείο ευημερίας
και κοινωνικής καταξίωσης. Τα συνδικάτα, όπως
και τα πολιτικά κόμματα υιοθετούσαν άκριτα
προτάσεις και αιτήματα για συνεχή «ανάπτυξη»
και αύξηση της κατανάλωσης που στην ουσία
μόνο την κερδοφορία του κεφαλαίου γιγάντωναν.
Αντίθετα είχαν πολύ αρνητικές συνέπειες
και στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον.

Το σκαφος Baximus με κυβερνήτη το Θανάση
Μπαξεβανη, ήρθε
πρώτο στην κατηγορία IRC, στην
πρώτη ιστιοπλοϊα
από Καρλόβασι
Σάμου.

Το σκαφος Ajuga ήρθε πρώτο στην κατηγορία IRC, στη δεύτερη
ιστιοπλοϊα από Λέρο, Νίσυρο.

Σήμερα Παρασκευή είναι η τελική φάση των αγώνων με κατάληξη στη Ρόδο, όπου θα γίνει και η τελετή λήξης.
Σε όλα τα νησιά και τα αντίστοιχα λιμάνια που έδεσαν, τους
υποδέχονταν με εκδηλώσεις και ενθουσιασμό.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ένα κίνημα νέου τύπου για μία κοινωνία νέου τύπου
γράφει ο Μάκης Σταύρου
Γιατί η πλαστή ευημερία δημιουργούσε στρεβλή
εικόνα για την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε στους πολίτες τον ανταγωνισμό –και
όχι το συναγωνισμό- τον ατομικισμό, την επιδειξιομανία, τον εντυπωσιασμό και κυρίως την αδιαφορία για τα κοινά, αφού πίστευαν ότι μπορούν
να ζουν άνετα με ατομικές επιλογές. Έτσι η έλλειψη συμμετοχής στα κοινά οδήγησε σε αποδυνάμωση της δημοκρατίας παντού (και στη
Βουλή, και στα συνδικάτα , και στα κόμματα –
μηδέ αυτών της αριστεράς εξαιρουμένων). Το
χειρότερο όμως είναι ότι πολίτες και πολιτικοί
κλεισμένοι στο «παλάτι» της υππερκατανάλωσης, δε βλέπαμε τις ανυπολόγιστες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον με την άσκοπη
σπατάλη φυσικών πόρων, ενέργειας και πρώτων
υλών, καθώς και με την αλόγιστη διάνοιξη δρόμων μέχρι τις κορυφές των βουνών , για να περνούν άνετα τα ΙΧ, το έμβλημα του σύγχρονου
καταναλωτισμού.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό γενικευμένης οικονομικής, κοινωνικής ,οικολογικής και πολιτικής κρίσης γεννήθηκε τον περασμένο Μάϊο το
κίνημα της πλατείας Συντάγματος. Ένα κίνημα
που αμφισβήτησε ανοιχτά το μοντέλο της καπιταλιστικής υπερπαραγωγής και υπερκατανάλωσης, που σκόπιμα συντηρούν τα κόμματα
εξουσίας, απορρίπτοντας παράλληλα το μοντέλο της «σοσιαλιστικής» υπερπαραγωγής και
υπερκατανάλωσης , που ευαγγελίζονται αρκετά
κόμματα της αριστεράς. Μέσα στις πολλές συζητήσεις που έγιναν στις πλατείες για την οικονομία, την παραγωγή και την κατανάλωση

αναζητήθηκε ένα μοντέλο εναλλακτικής οικονομίας που θα βάζει όρια στην ανάπτυξη και θα
στηρίζεται κυρίως στην τοπική παραγωγή, στην
αυτοδιαχείριση και στην αλληλεγγύη ανάμεσα
στους πολίτες. Ένα μοντέλο που θα παίρνει
υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και
πρωταρχικά θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον.
Ένα τέτοιο μοντέλο βέβαια προϋποθέτει την
ουσιαστική συμμετοχή των πολτών. Και στον
τομέα αυτό το κίνημα των πλατειών διαθέτει
πλούσια και υποδειγματική εμπειρία: και στην
τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών στις συνελεύσεις, και στην αυτοοργάνωση των ομάδων
εργασίας (ομάδα καθαριότητας, ομάδα υγείας,
νομικής υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης,
πολιτικού σχεδιασμού κ.α). Επίσης αν και άπειρο
σχετικά κίνημα, έδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, όταν στις μεγαλειώδεις
κινητοποιήσεις του περασμένου Ιουνίου χρειάσθηκε να συγκρουσθεί με τις δυνάμεις καταστολής. Για όλους αυτούς τους λόγους το
κίνημα των πλατειών αναδείχθηκε στην πράξη
σε πραγματικό κίνημα νέου τύπου που συνέβαλε
αποφασιστικά στην ανάπτυξη παρόμοιων κινημάτων και σε άλλες χώρες.

Με τα συνδικάτα και τα κινήματα
για μια νέου τύπου κοινωνία
Με τα πιο πάνω πραγματικά δημοκρατικά
χαρακτηριστικά που κατέκτησε και εμπέδωσε το
κίνημα των πλατειών καλείται πλέον να συμπα-

ραταχθεί με τα συνδικάτα και τα υπόλοιπα κινήματα σε όλη τη χώρα με πρωταρχική επιδίωξη να
λειτουργήσουν και αυτά με όρους πραγματικής
δημοκρατίας, απαλλαγμένα από ‘παραγοντισμούς’, ‘κομματικές γραμμές’, ‘μεθοδευμένες
ψηφοφορίες’ και άλλα γνωστά αρνητικά φαινόμενα. Η αναγκαιότητα αυτή είναι περισσότερο
επιτακτική για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
οι οποίες εξαιτίας και όλων αυτών και άλλων αρνητικών φαινομένων οδηγηθηκαν σε ανυποληψία και απομαζικοποίηση
Η συντονισμένη δράση των πλατειών με τα τοπικά κινήματα μπορεί να έχει δύο στόχους:
Πρώτο να αποκρούσει και να ανατρέψει τη
σημερινή κυβερνητική πολιτική, για να μην εφαρμοσθεί στην πράξη ούτε το μεσοπρόθεσμο, ούτε
και οι νόμοι που ψηφίζονται για την υλοποίησή
του. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον
αγώνα να παραμείνουν δημόσια υπηρεσίες και
αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία, οι συγκοινωνίες,
η ενέργεια και φυσικά οι δημόσιες εκτάσεις.
Δεύτερος στόχος είναι να ξεκινήσει ένας
ανοιχτός διάλογος για μια άλλη οικονομία με
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων
και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου. Επομένως θα πρέπει να προσδιορισθούν τα όρια της
ανάπτυξης, με στόχο την κονιωνία της «Λιτής
Αφθονίας»1, όπου και οι πολίτες θα ευημερούν
πραγματικά και οι φυσικοί πόροι θα αναπαράγονται ομαλά και το φυσικό περιβάλλον θα προστατεύται αποτελεσματικά Για έναν τέτοιο
προσανατολισμό της οικονομίας είναι αναγκαία
η εθνικοποίηση των τραπεζών, ώστε τα χρήματα
των πολιτών να διατίθενται για την χρηματοδότηση παραγωγικών δραστηριοτήτων με γνώμονα
το κοινό συμφέρον και όχι να υπηρετούν την
κερδοσκοπική βουλιμία ντόπιων και ξένων κερδοσκόπων.
―――――――
1 «Λιτή αφθονία»: Ο όρος παρουσιάζεται από τον Ελληνα
φιλόσοφο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, Κορνήλιο Καστοριάδη στο εξαίρετο έργο του η “Φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας”, (Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ)
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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Το Σωματεία - Μέλη μας Γυμναστικός Σύλλογος
«Άρης» Βούλας, Αθλητικός Όμιλος «Άρης 2006» και
Αθλητικός Σύλλογος «Πρωταθλητής* έχουν ως αγωνιστική και προπονητική τους έδρα ειδικό διαμορφωμένη αίθουσα η οποία βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα
της Λεωφ, Βουλιαγμένης,
Η αίθουσα αυτή πληροί στο έπακρο τις διεθνείς προδιαγραφές του αθλήματος μας. Κρίνουμε δε ότι είναι
από τους πλέον ενδεδειγμένους για την επιτραπέζια
αντισφαίριση αγωνιστικούς χώρους όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο αλλά σε όλη τη χώρα.
Η Ομοσπονδία με πολλαπλά κριτήρια και αφού πρωτίστως το Σωματείο -Μέλος μας Γ.Σ. «Άρης» Βούλας
στεγάζεται στον χώρο αυτό από τη δεκαετία του '90,
ενίσχυσε τον εξοπλισμό της αίθουσας με αγωνιστικό
υλικό.
Τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε επενδύσει στην αίθουσα υλικό υψηλών προδιαγραφών και συγκεκριμένα έχουμε παραχωρήσει 7 αγωνιστικά τραπέζια
διεθνών προδιαγραφών, 4 διαχωριστικά δίχτυα, 102
διαχωριστικά παραβάν, 2 τραπέζια διαιτησίας, 1 μετρητή σκορ, 3 θήκες πετσετών και το σημαντικότερο
790 τ.μ, αγωνιστικού δαπέδου προδιαγραφών Διεθνούς Ομοσπονδίας. Το κόστος του πιο πάνω υλικού
υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
Τα Σωματεία - Μέλη μας Γ. Σ. «Άρης» Βούλας Α.Ο.
«Άρης 2006» και Α.Σ, «Πρωταθλητής» κάνουν άριστη
χρήση και αξιοποιούν το χώρο στο έπακρο. Είναι αθλητικά Σωματείο με αγωνιστική παρουσία σε όλες τις
διοργανώσεις και τα πανελλήνια πρωταθλήματα μας,
με εντυπωσιακή ανάπτυξη) του αθλήματος προς κάθε
κατεύθυνση. Αγωνίζονται στο διασυλλογικό μας πρω-
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τάθλημα και μάλιστα τη νέα αγωνιστική χρονιά 20112012 ο Γ. Σ. «Άρης* Βούλας θα αγωνισθεί τόσο στους
άνδρες όσο και σης γυναίκες στην Α2 Εθνική Κατηγορία, ο Α.Ο. «Άρης 2006» θα αγωνισθεί στις γυναίκες
στην Β' Εθνική και στους άνδρες στη Γ* κατηγορία Αττικής τέλος ο Α.Σ. «Πρωταθλητής» θα αγωνισθεί με άνδρες και γυναίκες στην Β' Εθνική επίσης.
Αυτά τα Σωματεία μας λαμβάνουν μέρος και διακρίνονται σε όλα τα ηλικιακά πανελλήνια πρωταθλήματα
μας, Παμπαίδων - Παγκορασίδων, παίδων -κορασίδων,
εφήβων · νεανίδων, νέων ανδρών - νέων γυναικών, ανδρών - γυναικών αλλά και στο Κύπελλο Ελλάδας.
Επανειλημμένα έχουν αγωνισθεί στο Κύπελλο Ευρώπης και έχουν διοργανώσει με επιτυχία διεθνείς αγώνες. Ταυτόχρονα τροφοδοτούν με αθλητές τις εθνικές
μας ομάδες των μικρών ηλικιακών κατηγοριών. Καθημερινά δεκάδες παιδιά βρίσκουν δημιουργική διέξοδο
στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας,
υπό την καθοδήγηση σοβαρής προπονητικής ομάδας.
Επιπλέον αυτός ο αγωνιστικός χώρος χρησιμοποιείται από αθλητές και αθλήτριες, από πολίτες όλων των
ηλικιών. Αξιόλογη είναι η παρουσία των ανεξαρτήτων
και βετεράνων οι οποίοι μάλιστα διοργανώνουν και
αγωνίζονται σι ξεχωριστό ειδικό πρωτάθλημα του
οποίου η «οργανωτική ψυχή» είναι ο «Άρης» Βούλας.
Στην ίδιο αίθουσα για περισσότερα από 15 χρόνια γινόταν το μάθημα ειδικότητας στην επιτραπέζια αντισφαίριση του ΤΈΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ακόμη κάθε χρόνο τα Σωματεία Γ.Σ «Άρης» Βούλας,
Α.Ο. «Άρης 2006», Α.Σ. «Πρωταθλητής» διοργανώνουν με μεγάλη επιτυχία το Ανοικτό Παναττικό Πρωτάθλημα για τις ηλικιακές κατηγορίες των Παμπαίδων
- Παγκορασίδων βρίσκοντας πάντα μεγάλη ανταπό-

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται με βάση το κριτήριο της
εντοπιότητας με την εξής σειρά:
1. Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Παλλήνης (Α’ βαθμός Εντοπιότητας).
2. Επονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Αττικής (Β’ βαθμός εντοπιότητας).
3. Επονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη και
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών του Δήμου Παλλήνης.
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97, του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.
2738/99, καθώς και αυτές της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ. αριθ. 33/27.12.2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280Α/28.12.20060.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
Α/234/28.12.2009) σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται
από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
3. Την υπ. αριθ. 27/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης
(η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης) περί
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών και
Βρφνηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης.
4. Την υπ. αριθ. 37516/18.8.2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, και συγκεκριμένα κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων δεκαέξι (16) άτομα, κλάδου ΔΕ 8
Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων δεκαπέντε (15) άτομα, κλάδου ΔΕ
Μαγείρων τρία (3) άτομα και κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικό καθαριότητας έξι
(6) άτομα χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης
εξαίρεσης.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας
που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.
2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή
τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
3. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο
εντός δωδεκαμένου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών που αρχίζει από 28/8/2011 μέχρι και
2/9/2011, από την επομένη της ανάρτηης της παρούσης, να υποβάλλουν
σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος στο Δήμο Παλλήνης (Φειδιππίδου 22Β)
και ειδικότερα στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου.
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο Ανακοινώσεων του Δήμου Παλλήνης συντασσόμενου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού
ανάρτησης καθώς και στο www.diavgeia.gon.gr
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μερτζάνος

κριση και συμμετοχές που έρχονται και πέρα από τα
Αττικα σύνορα. Αυτό το ανοικτό πρωτάθλημα είναι
αναγνωρισμένο από την ομοσπονδία μας. ενταγμένο
στο επίσημο αγωνιστικό μας πρόγραμμα και καταυετράται στους βαθμούς της μηνιαίας αξιολόγησης των
αθλητών και αθλητριών μας.
Από τα πιο πάνω εν τάχει αναφερθέντα, σκιαγραφείται ένα απλό αλλά έντονο περίγραμμα της δραστηριότητας και της αθλητικής ουσίας που προσφέρει η
ύπαρξη της αίθουσας «κάτω από τη γέφυρα». Αβίαστο προκύπτει το συμπέρασμα του σοβαρού, εντατικού και σπουδαίου αθλητικού έργου που επιτελείται
στη Βούλα με την πλέον σφαιρική ερμηνεία της έννοιας του αθλητισμού.
Το άθλημά μας πάσχει από έλλειψη αγωνιστικών
χώρων. Ενώ έχουμε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων,
όλων των ηλικιών, που ζητούν να ασχοληθούν με την
επιτραπέζια αντισφαίριση, δεν υπάρχει, ανάλογα με
τη ζήτηση, ικανός αριθμός σωστών αγωνιστικών
χώρων.
Η αίθουσα της Βούλας αποτελεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια σημείο αναφοράς. Η χρήση και η αξιοποίηση της είναι η άριστη δυνατή. Πρόκειται για αθλητικό χώρο υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί
συνεχώς χάρη στο κέφι και το πάθος των ανθρώπων
των τριών σωματείων μας και προσφέρει υγιή διέξοδο απασχόλησης στους πολίτες όλων των ηλικιών,
δίνει την δυνατότητα αξιοπρεπούς ενασχόλησης με
τον αθλητισμό αλλά και τον πρωταθλητισμό, συσπειρώνει όλους τους εμπλεκόμενους, γονείς, παιδιά,
αθλητές, φιλάθλους, φίλους και δεν έχει σε τίποτα
να ζηλέψει τους φημισμένους αγωνιστικούς χώρους
των Σωματείων της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Η ύπαρξη και η λειτουργία της παραδοσιακής για το
άθλημα μας αίθουσας της Βούλας, η αίθουσα «κάτω
από τη γέφυρα» της λεωφ. Βουλιαγμένης είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης αλλά για όλη την περιοχή που
καλύπτει και εξυπηρετεί με τέτοιο φιλόδοξο και διακεκριμένο τρόπο.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011
ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη 24/8.2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 135
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλατεία Ελευθερίας 153 51 Παλλήνη
Τηλ. 210 6600.801 - Fax 210 6600.859
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Παλλήνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων προϋπολογισμού 38.500,00€ με το ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2/9/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
στα γραφεία του νομικού προσώπου (Φειδιππίδου 22Β - Παλλήνη), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Παραλαβή τευχών τεχνικών προδιαγραφών από τα γραφεία του νομικού
προσώπου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
210 6600.801 (Πιέτρης Δ.), 2210 6600817 (Τσούλου Π.).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Μερτζάνος

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων, σε ταξίδι γνώσης στη Βενετία
Μεγάλη τιμή για τη σχολική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων
αποτέλεσε η επίσημη πρόσκληση
που απηύθυνε το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, στους μαθητές – μαθήτριες,
μέλη της ομάδας Αγωγής Σταδιοδρομίας και τη Σύμβουλό τους Υπεύθυνη του Γραφείου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου, Καίτη
Ζηνέλη (G.C.D.F.) να επισκεφθούν
το ιστορικό κτίριο και το μουσείο με
τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας
στη Βενετία.

γηδων, στην Εκκλησία του Αγίου
Μάρκου, την πόλη Βερόνα, στο
Εθνικό Μουσείο «IlBargello» και
στη γκαλερί «Uffizi» της Φλωρεντίας και σε πολλά άλλα μουσεία,
όπου στο καθενα απ’ αυτα ανέπτυσσαν βιωματικές.
Κατά τη διάρκεια του πλου από και
προς την Πάτρα, ενημερώθηκαν
από την ναυτιλιακή εταιρεία και το
πλήρωμα των πλοίων για τα επαγγέλματα ναυτικού προσανατολισμού,
την
εκπαίδευση,
το
αντικείμενο, την επαγγελματική
αποκατάσταση, την ανάπτυξη καριέρας και τις συνθήκες εργασίας –
διαβίωσης του ναυτικού κλάδου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 28
Απριλίου 2011, στo πλαίσιo του προαιρετικού προγράμματος Αγωγής
Σταδιοδρομίας με θέμα: «Γνώσεις
και Δεξιότητες για ισχυρές οικονομίες και κοινωνίες. Εκπαίδευση &
Κατάρτιση: Μέρος ολοκληρωμένου
συστήματος Μάθησης».
Οι 25 μαθητές και μαθήτριες, με
αρχηγό της αποστολής τη Διευθύντρια του σχολείου Σοφία Γαλιατσάτου (M.Ed) και συνοδούς τις
εκπαιδευτικούς Ζαχαρούλα Μαρκοπούλου (D.E.A.) και Καίτη Ζηνέλη
(G.C.D.F.), ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Istituto, ενημερώθηκαν
για την ιστορία, τις δράσεις, το έργο
και το ρόλο του Ινστιτούτου καθώς
είναι το μοναδικό Ελληνικό Ίδρυμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών εκτός Ελλάδος, παίρνοντας πληροφορίες για
τις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές
δυνατότητες και προοπτικές που
παρέχει.
Τα μέλη της αποστολής μελέτησαν
τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά εκθέματα του Μουσείου και αισθάνθηκαν το μέγεθος και το μεγαλείο της
πολιτιστικής μας, από το Βυζάντιο,
κληρονομιάς.

Είχαν ακόμη την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και να
ενημερωθούν για την Ελληνική παροικία, τις πολιτιστικές, οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτικές δράσεις
της, από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως έως σήμερα.
Οι εργασίες που είχαν ανατεθεί
στους μαθητές από την παιδαγωγική ομάδα, τους φάνηκαν ιδιαίτερα

Στον Αντιπύραρχο Κωνσταντίνο Καστρή
Δίνεις στον πόλεμο,
δίνεις και στην ειρήνη
το αίμα των παιδιών σου Μάνη.
Θαρρείς οι βράχοι σου
κι οι πύργοι της ψυχής σου
αίμα και ήλιο θέλουνε
να στέκουνε ορθοί.
Θαρρείς το γάλα σου
που αντρειεύει τα παιδιά σου
μόνο «εμπρός» τα θήλασε.
Εμπρός σου πάντα η φωτιά,
όποια φωτιά
και πίσω σου η Ελλάδα
να σε θωρεί, νʼ αναθαρρεί.
Μιά δράκα γης
ζωσμένη πάντα με φωτιά
τη δάδα σου υψώνεις
κι οδηγείς.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Ο Κωνσταντίνος Καστρής του Παναγιώτη, γεννήθηκε το 1962 στα Ανώγεια Λακωνίας.
Ηταν σύζυγος της εκπαιδευτικού Δήμητρας Δημακόγιαννη.
Υπηρέτησε από το 1985 στο Πυροσβεστικό Σώμα και από το 2003 ως Διοικητής Πυροσβεστικής Γυθείου - Μάνης. Εφερε το βαθμό του αντιπυράρχου. Επεσε στο βωμό του καθήκοντος τη Δευτέρα 22 Αυγούστου όταν τον έζωσαν οι φλόγες.
Φτωχαίνουμε σε μπροστάρηδες...

χρήσιμες, διότι έχοντας ασχοληθεί
προσωπικά με τα θέματα μπόρεσαν
να συμμετάσχουν ενεργά, να κατακτήσουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που κατείχαν θεωρητικά και
να τις εμπεδώσουν στο πεδίο. Πριν
και μετά την κάθε δραστηριότητα,
τους διανέμονταν σχετικά φυλλάδια
εργασίας από την παιδαγωγική
ομάδα των συνοδών καθηγητών. Η
ομάδα μετέβη στο Παλάτι των Δό-

Ακόμη πραγματοποιήθηκε εικονική
άσκηση ασφαλούς εγκατάλειψης
πλοίου, καθώς και ολιγόλεπτη επίσκεψη στη Γέφυρα των πλοίων, ιδιαίτερα εντυπωσιακές για τα παιδιά.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας,
καθώς και το εκπαιδευτικό ταξίδι
στην Ιταλία, έδειξαν πως η βιωματική γνώση και η εκπαίδευση στο
πεδίο, κατακτά όλους τους μαθητές
και κατακτάται απ’ αυτούς,σε πολύ
υψηλό ποσοστό, όπως δείχνουν και
τα στοιχεία των αξιολογήσεων που
συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές,
σημειώνουν οι καθηγητές τους.

Εφυγε ο Θανάσης Μπαλής
Ο Κοινοτάρχης Πολυδενδρίου (1994-2002) και μετέπειτα νομαρχιακός σύμβουλος επικεφαλής της μείζονος μειοψοφίας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της
Ανατ. Αττικής, έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Σε ηλικία 56 χρόνων.
Το Θανάση Μπαλή τον έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές στα νομαρχιακά συμβούλια και πρέπει να πούμε
ότι αν και έντονα κομματικός, πολλές
φορές, έπαιρνες θέσεις αυτοδιοικητικές και κόντρα στις κομματικές επιταγές.
Γεννήθηκε το 1955. Εγινε μέλος του
ΠΑΣΟΚ από το 1975 και κατέγραψε μια
πλούσια διαδρομή σε αγώνες.
«Έφυγε από κοντά μας ένας θαυμάσιος
άνθρωπος. Ο Θανάσης Μπαλής. Βαθύς
γνώστης των θεμάτων της Αυτοδιοίκησης
Α΄ και Β΄ βαθμού και των προβλημάτων
της Ανατ. Αττικής.
Διετέλεσε για 8 χρόνια Κοινοτάρχης Πολυδενδρίου και για 4 χρόνια επικεφαλής
μείζονος αντιπολίτευσης στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ανατ. Αττικής.
Γνώρισα το Θανάση αυτά τα 4 τελευταία
χρόνια, παλεύοντας από το ίδιο μετερίζι.
Γίναμε αμέσως και φίλοι. Άλλωστε ο Θα-

νάσης είχε αυτό το προτέρημα. Πορεύτηκε με αξιοπρέπεια χωρίς συμβιβασμούς
και τεθλασμένες. Ο πολιτικός του λόγος
πεντακάθαρος, αγωνιστικός και πάντα
διεκδικητικός. Απεχθανόταν τις «Δημόσιες
Σχέσεις» και τους οσφυοκάπτες
Θα μας λείψει. Ιδιαίτερα από την οικογένεια του. Τη γυναίκα του και τα 2 σπουδαία
παιδιά του.
Καλέ μου φίλε, καλό σου ταξίδι».
Δημοσθένης Μπαρούτας

