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Καλείται να πάρει θέση

AP. ΦYΛΛOY 699

για την ύβρι του Γκίντερ Έντιγκερ:

«να κυματίζουν μεσίστιες σημαίες
των υπερχρεωμένων χωρών»

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΞΕΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!

ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ εταιροκαθοριζόμενου κράτους
Μια εβδομάδα σκέψη, πάνω στο ερώτημα που έθεσα –
που θέτει η οικονομία μας – φτάνει: 450 δις ευρώ δημόσιου χρέους το ’14, μπορεί να εξυπηρετηθεί με περικοπές μισθών και συντάξεων, με απολύσεις, με επιδρομές
στ’ ακίνητα και ξεπούλημα των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας; Μπορεί;
Σκεφθήκατε και απαντήσατε στον εαυτό σας και δεν πετάξατε τον… καφέ σας στην τηλεόραση
μ’ αυτά τα… «πατριωτικά» που έλεγε ο
Παπανδρέου και αντιφατικά ο Βενιζέλος;…
Ξέρω· λυπηθήκατε την τηλεόραση!
Εγώ, επειδή δεν έχω δείκτη νοημοσύνης
(I.Q.) 180, έχω σκεφθεί τουλάχιστον 90
εβδομάδες! (από 1/1/2010).
του Κώστα Το φέρνω από ‘δω, το φέρνω από ‘κει και
1
Βενετσάνου* δεν βγαίνει «με καμμία δύναμη» , με κανέναν τρόπο, πλην ενός! (θα τον πούμε
όταν έρθει η ώρα).
Ξέρετε, έτσι γενικά και αόριστα και …πατριωτικά, τύπου
Παπανδρέου, αν σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι, αν γίνουμε
«ανταγωνιστικοί» - πόσο αλήθεια; Στις Ινδίες, ένας μισθός
– αν βρεθεί – 250 ευρώ – κάτι λιγότερο από 14.000 Ρουπίες – είναι πολύ ικανοποιητικός. Του ανειδίκευτου για 30
ημερομίσθια φτάνει τα 150 ευρώ. Στις ΗΠΑ, κάτω από εννιακόσια κάτι δολλάρια το μήνα, σε κατατάσσουν στους
φτωχούς. Ξεπέρασαν το 2010, τα 46 εκατομμύρια Αμερικανοί, στις ΗΠΑ, που «έζησαν» κάτω από το όριο της φτώχιας. Δηλαδή κάτι λιγότερο από ένας στους 6
Αμερικανούς είναι φτωχοί. Αυτό στην …πλούσια Αμερική
που το δημόσιο χρέος της ξεπερνάει τα 14,5 τρις!!!
Τρις, όχι δις…
Ας γυρίσουμε πάλι στα δικά μας:
Συνέχεια στη σελ. 2



Αμεσες εκλογές - “Επαναστατική” Κυβέρνηση
 Αναστολή πληρωμών ληξιπρόθεσμων τοκοχρεωλυσίων
 Επαναδιαπραγμάτευση χρέους από μηδενική βάση
 Συμψηφισμός Υποχρεώσεων - απαιτήσεων
Του ζητάνε
1.000.000 επειδή
αγναντεύει το
...πράσινο
Τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει
σε πλειστηριασμό το σπίτι
του που βρίσκεται έναντι
της “πλατείας” Πηγαδακίων,, γιατί πρέπει να καταβάλει - άκουσον - άκουσον
κοντά 1.000.000 ευρώ.
Ευθύνες για κωλυσιεργίες
και λαθεμένες(;) ενέργειες
φέρουν όλες οι δημοτικες
αρχές που πέρασαν όλα
αυτά τα χρονια και δεν
αξιώθηκαν να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες του
Ο.Τ. 306β.

Εργασιακή
εφεδρεία
σελίδα 14

Αναβιώσεις εθίμων
στα “Σφήττεια 2011”
σελίδα 12

Στραγγαλίζεται ο τοπικός Τύπος
σελίδα 24

2ο Διεθνές
Τουρνουά Τέννις
στο Πόρτο Ράφτη
σελίδα 22

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών
σελίδα 24
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ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ εταιροκαθοριζόμενου κράτους
Συνέχεια από την σελ.1
Τώρα που θα ‘ρθουν – σ’ όσους δεν ήρθαν – τα σύγχρονα χαράτσια, οι «κεφαλικοί φόροι», οι «έκτακτες εισφορές», «τα
τέλη», κλπ. κι εδώ είμαστε πάλι, το Δεκέμβρη, στην 7η
δόση!… Βλέπετε, κάθε δόση «βοήθειας» κοστίζει! Κι όσο
προχωράμε στις «δόσεις» τόσο εθιζόμαστε… Τώρα που θα
‘ρθουν λοιπόν, θα καταλάβουμε ποιός θα πληρώσει το «μάρμαρο».
Ποιός θα πληρώσει την ανικανότητα και την ανευθυνότητα,
στην καλύτερη περίπτωση.
Ποιός θα πληρώσει τις μίζες και τις ρεμούλες, στην βαρύτερη περίπτωση, που δεν είναι υποθετική αλλά υπαρκτή και
δεδομένη για ένα ευρύ φάσμα του πολιτικού κόσμου και του
περίγυρού του, συχνά αλλά όχι πάντα, «νομίμως», καθώς επίσης και για πλήθος εθνικών εργολάβων και προμηθευτών και
λοιπών τρωκτικών του δημοσίου.
Θα αισθανθούμε τι σημαίνει ληστρική επιδρομή ενός ετεροκαθαριζόμενου κράτους, χάριν της σωτηρίας – ή μάλλον της
αισχροκέρδειας των πιστωτών του.
Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εξ υμών που δεν ετεροκαθορίζεσθε με την σειρά σας, από κάποιους «σοβαρούς» και
«ρεαλιστές» δημοσιογράφους, «αναλυτές», ακόμη και στρατευμένους καθηγητές των γνωστών καναλιών, να έχετε καταλάβει γιατί δεν μπορεί «με καμμία δύναμη» να
εξυπηρετηθεί το υπέρογκο δημόσιο χρέος των 450 δις, με
ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), δηλαδή ό,τι παράγουμε όλοι μας - δημόσιο, τράπεζες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, υπάλληλοι, εργάτες κλπ – σε ένα χρόνο, της
τάξεως των 230 – 250 δις ευρώ. Για να το ξεπληρώσουμε δηλαδή το χρέος, πρέπει για 2 χρόνια να μη «φάμε» ούτε ένα
ευρώ, όλοι μας: από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τ’ αεροπλάνα της πολεμικής και της πολιτικής αεροπορίας, τ’ αυτοκίνητα, οι γλετζέδες, τα παιδιά, οι άρρωστοι, τα σχολεία, οι
εθισμένοι στα «φακελάκια»…ΟΛΟΙ, εν πάσει περιπτώσει. Γίνεται; Δεν γίνεται κι αυτό το ξέρει κι ο γάιδαρος του Χότζα.
Μα μας κάνανε «επιμήκυνση» θα πουν οι συνήθεις καλόπιστοι. «Θα τα δώσουμε σε 20 χρόνια». Ωραία. Μ’ ένα ΑΕΠ που
θα πέφτει συνέχεια, με 60 δις ετήσιους τόκους το 2020 (21
δις είναι τώρα), να ρωτήσετε έναν μαθητή του Γυμνασίου αν
«βγαίνει».
Εκτός... εκτός και μας «φάνε» τα σπίτια μας, μερικά νησιά
και ...την Ακρόπολη, «για να πληρωθούν οι συντάξεις», βεβαίως - βεβαίως και για να κρατήσει η χώρα «την αξιοπιστία
της»! Βρε άι… από ‘κει που ήρθατε…!
Ωραία, ας πούμε πως είναι έτσι, ρε Βενετσάνε, τι να κάνουμε,
τι τρόπος υπάρχει. Ήρθε η ώρα να το πούμε «τηλεγραφικά»:

Υπάρχει τρόπος
Όχι πάντως μ’ αυτό το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έχει δεσμευθεί με την ψήφο του και τις δηλώσεις του, έστω και “με
το πιστόλι στον κρόταφο”, ότι θα τηρήσει τα Μνημόνια και το
“μεσοπρόθεσμο”, μ’ όλους τους καθ’ υπαγόρευση “νόμους”2
του κράτους. Όχι μ’ αυτούς, αλλά με έναν συνασπισμό αντιμνημονιακών κομμάτων, κινήσεων κλπ., που έχει ταχθεί παντοιοτρόπως κατά της υποδούλωσης της χώρας στις “αγορές”
κι ακόμη καλύτερα με μια “επαναστατική” κυβέρνηση, έστω
του στυλ Ιωάννη Μεταξά! (Μην πάει το μυαλό σας, σε καμμία
περίπτωση στον Καρατζαφέρη, γιατί έχει στηρίξει το καθεστώς της υποδούλωσης και έχει χαρακτηριστεί από τυχο-

διωκτικές, κατά τα φαινόμενα, παλινωδείες).
Είπα “στυλ Ι. Μεταξά”, γιατί ο Μεταξάς που έγινε δικτάτορας, ήταν πολιτικός – είχε κόμμα στη Βουλή – ήταν στρατιωτικός που είχε πολεμήσει στους εθνικοαπελευθερωτικούς
πολέμους, ήταν αποδεδειγμένα Έλληνας πατριώτης και εχέφρων. Όπως κι ο Ζαχαριάδης ο Γραμματέας του ΚΚΕ, αν και
διεθνιστής ως κομμουνιστής, ήταν πρωτίστως πατριώτης!
Αυτό είναι και το πραγματικό περιεχόμενο του διεθνιστή: Επιδιώκει την ειρηνική και ισότιμη συνεργασία των εθνών, αλλά
πριν απ’ όλα αγαπάει, υπηρετεί και υπερασπίζεται, το δικό
του έθνος. Το δικό του λαό.
Αυτή η κυβέρνηση που προτείνω, - η κυβέρνηση εθνικής ενότητας και σωτηρίας της Ελλάδος, ακολουθεί τα εξής βήματα,
μ’ όλη τη διπλωματική δεξιοτεχνία και εξισορρόπηση των αντίρροπων διεθνών δυνάμεων.
Σε αδρές γραμμές, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες.
1ον: Διαπραγματεύεται με την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. εξ’ υπαρχής, αφού πρωτίστως δηλώσει ότι ΔΕΝ αναγνωρίζει καμμία
συμφωνία, μνημόνια κλπ. της παρούσας κυβέρνησης Παπανδρέου, διότι υπογράφηκαν και ψηφίστηκαν κατά απαράδεκτο τρόπο, αντισυνταγματικό και αντίθετο με
υπερκείμενες διεθνείς συμβάσεις και τ’ απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπεγράφησαν κατ’ ουσίαν εκβιαστικά
«με το πιστόλι στον κρόταφο».
2ον: Αναστέλλει – δεν διαγράφει μονομερώς – τις πληρωμές προς τους πιστωτές, μέχρις ότου επαναδιαπραγματευθεί
από μηδενικής βάσεως τις πραγματικές και λογικές υποχρεώσεις της προς αυτούς. Γίνεται λογιστικός και συγκριτικός
έλεγχος των δανείων και επανακαθαρισμός του ύψους των
υποχρεώσεων. Δεν πάμε να φάμε τα λεφτά κανενός, αλλά
δεν πληρώνουμε τοκογλύφους.
3ον: Απαιτούμε και συμψηφίζουμε κατά τις διαπραγματεύσεις τις παντοειδείς απαιτήσεις μας έναντι τρίτων κρατών,
όπως το κατοχικό, υποχρεωτικό δάνειο της Γερμανίας (υπολογίζεται στα 162 δις, χωρίς τους τόκους. Αυτό το ξέρουν οι
φίλοι μας Γερμανοί, που πληροφορούνται απ’ το Focus ότι
«τεμπελιάζουμε και διασκεδάζουμε»; Και στην κατοχή διασκεδάζαμε, αν και πεινάγαμε και πολεμάγαμε).
4ον: Επανακαθορίζουμε την παραγωγή μας προς την κατεύθυνση της αυτάρκειας και της ανάπτυξης, αναστέλλοντας όποιες δεσμευτικές διατάξεις της Ε.Ε.
5ον: Αναπτύσουμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική κυρίως
σε οικονομικό επίπεδο. Το μονοπώλιο των ΗΠΑ και της Ε.Ε.
σταματάει. Όπου ενδείκνυται συνεργαζόμαστε και με τη
Ρωσία, την Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και με οποιονδήποτε. Βεβαίως και με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., στην οποία παραμένουμε,
αλλά με συμφέροντες όρους πραγματικών φίλων.



Αναγνώστης της Εβδόμης, και φίλος κ. Βεργιουλόπουλος, διαβάζοντας στο προηγούμενο φύλλο
το άρθρο του Γιάννη Κορναράκη, έκανε την παρατήρηση
ότι Αγος σημαίνει μίασμα, κατάρα, όταν φέρει ψιλή
(πνεύμα), ενώ όταν φέρει δασεία σημαίνει σεβασμός
προς τους θεούς.
Βέβαια γράφοντας μονοτονικό έχουμε χάσει όλα αυτά τα
ωραία της ιδιαιτερότητας της γλώσσας μας.
Αρα Κυλώνειο άγος, που έγραφε ο γιάννης κορναράκης,
σημαίνει κατάρα, μίασμα.
Ευχαριστούμε τον αναγνώστη για την ωφέλιμη παρέμβασή του και αναμένουμε και συνέχειες.
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Οι φιλίες δοκιμάζονται στην πράξη.
6ον: Εφαρμόζουμε τη δική μας δημοσιονομική πολιτική
ζητώντας από το λαό θυσίες με όραμα και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Γι’ αυτό απαιτείται “επαναστατική” Κυβέρνηση, τουλάχιστον
κατά τα τυπικά της στοιχεία.
Αυτό το πολιτικό προσωπικό, που διαχειρίζεται σήμερα τα
κοινά, αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα ΔΕΝ μπορούν
και να το επιλύσουν και μάλιστα στην πλάτη του Λαού και
εις βάρος του Έθνους.
–––––––––––––––
1. Οι απόψεις και άλλων και μάλιστα ειδικών συμπίπτουν με τη δική
μας διαπίστωση, όπως της αρμόδιας επιτροπής προϋπολογισμού της
Βουλής, που παραιτήθηκε και του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών
Πέτρου Δούκα στις “προτάσεις και ιδέες” του οποίου αναφέρεται:
“Το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου δεν είναι εξυπηρετήσιμο”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Σελ. 6, 10

Σόλων· ο σοφός Νομοθέτης
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Βασικό γεύμα... κατάρτιση

Σελ. 8

Ξεχάσαμε ή πετρώσαμε
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Ο Κύρκος, η κατσίκα και οι
Σελ. 9
Ευρωπαίοι
Η σύγχρονη “Χίμαιρα”

Σελ.10

Επιστολές που λάβαμε

Σελ. 11

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, συμπαραστάτης στους μαθητές Σελ. 13
Ο Καραγκιόζης στο Χέρωμα

Σελ. 15

Για μια βιώσιμη έξοδο...

Σελ. 16

2ο Διεθνές Τουρνουά Τέννις στο
Σελ. 22
Πόρτο Ράφτη
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Ταγίπ Ερντογάν
ο μόνος ηγέτης της Δύσης που… δεν είναι Ευρωπαίος
Επειδή στο άρθρο της περασμένης εβδομάδας χαρακτήριζα τους «ηγέτες» της
Ε.Ε. σαν «περικεφαλαίες της κεφαλής»,
οφείλω μια διόρθωση: Υπάρχει ηγέτης
που είναι ο ίδιος η κεφαλή του κράτους
του και του λαού του και απολαμβάνει
της αναγνώρισης εκατομμυρίων ομοθρήσκων του.
Μόνο που αυτός δεν είναι Ευρωπαίος,
αλλά Ασιάτης. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός
Ταγίπ Ερντογάν.
Τακτοποίησε και ισχυροποίησε τη θέση
του στο εσωτερικό της χώρας του, χειραγώγησε και πειθάρχησε τους στραιωτικούς· τα ‘σπασε με το ισραήλ με το
επιχείρημα (πρόσχημα;) το περσινό επεισόδιο στη Γάζα και κατέστη εκλεκτός και
ουσιαστικός ηγέτης του Ισλάμ στον Αραβικό κόσμο και στους λαούς της Βόρειας
Αφρικής. Τον αποθέωσαν οι Αιγύπτιοι
στην πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα
τους.
Οι αναλυτές είδαν τα επιφαινόμενα:
Αφού αναγνωρίζουν το γεγονός ότι «οι
αραβικές μάζες τον έχουν θεοποιήσει»,
διαπιστώνουν, από τα επιφαινόμενα, ότι
ο Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται «ούτε και

να έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ» αλλά «δεν πολυενδιαφέρεται ούτε
να κρατήσει τα προσχήματα και με την
αμερικανική πλευρά»1. Είναι έτσι; Για να
δούμε τι μπορεί να κρύβεται κάτω απ’
αυτά που φαίνονται. Τα dessous δηλαδή.
Στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι το Ιράν κι
αυτό βεβαίως, όχι μόνο για θέμα γοήτρου, ή «εθνικής ασφάλειας» των ΗΠΑ
και της «διεθνούς ειρήνης» λόγω των πυρηνικών επιδιώξεων του θεοκρατικού
αυτού κράτους. Εκείνο που ενδιαφέρει
τις ΗΠΑ και τις ενεργειακές, αλλά και τις
ενεργοβόρες εταιρείες είναι το πετρέλαιο του Ιράν. Μια ιστορία που άρχισε
τουλάχιστον από το 1951, όταν οι ΗΠΑ
με τους ντόπιους υποστηριχτές τους, που
υποκινήθηκαν από τοn πράκτορa της CIA
τον Κέρμιτ Ρούσβελτ2 για ν’ ανατρέψουν
(το 1953) τον νόμιμα εκλεγμένο και εξαιρετικά δημοφιλή πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μοσαντέκ και να φέρουν τον
τοποτηρητή τους Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά
Παχλεβί, που παρέμεινε στην εξουσία,
μέχρι την ανατροπή του από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί, το 1979.
Μετά την ανατροπή του Σάχη και την

απώλεια του Ιράν (και των πετρελαίων
του) από τις ΗΠΑ, η Τουρκία αναβαθμίζεται στην περιοχή, ως περιφερειακή δύναμη.
Λέτε λοιπόν, ένας ικανός ηγέτης να πιστεύει ότι «θα τα βγάλει μόνος του
πέρα» στην περιοχή, μ’ ένα σωρό προβλήματα εσωτερικά (Κουρδικό, λαϊκή αντίδραση) και εξωτερικά (Ελλάδα, Ισραήλ,

Κύπρος και πολλά υποβόσκοντα από την
Αρμενία και το Ιράν, μέχρι τη Συρία και το
Ιράκ);
Ενδιαφέρεται και πολύ για τις ΗΠΑ, όπως
κι εκείνες για την μοναδική, μετριοπαθή
Ισλαμική περιφερειακή δύναμη της περιοχής. Μήπως λοιπόν η διάρρηξη των
σχέσεων της Τουρκίας με το Ισραήλ,
εκτός της τόνωσης και ικανοποίησης της
εθνικής υπερηφάνειας στο εσωτερικό,
αποβλέπει και στην υποκατάσταση – αντικατάσταση της ηγεμονίας του Ιράν στον
Ισλαμικό κόσμο της μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής, από μια μετριοπαθή Ισλαμική χώρα; Ποιός άλλος, εκτός της
Τουρκίας θα μπορούσε να παίξει αυτόν
τον ρόλο;
Κώστας Βενετσάνος
――――――
1. ΕΠΙΚΑΙΡΑ 8/9/11 σ.21 Μ. Ιγναντίου
2. J. Perkins: «Εξομολόγηση ενός Οικονομικού
Δολοφόνου» εκδ. ΑΙΩΡΑ, 2007, σελ. 62.

Βοηθήστε μας να σώσουμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
Σομαλία - 20 χρόνια εμφύλιου σπαραγμού και
η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 60 χρόνων. 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και 900.000 έγιναν πρόσφυγες
σε γειτονικές χώρες.
Ενισχύστε το επείγον έργο της Ύπατης
Αρμοστείας σήμερα!
• ALPHA BANK: 101-00-2002055436 - IBAN
GR89 0140 1010 1010 0200 2055 436
(Επιβεβαιώστε την κατάθεσή σας τηλεφωνικά)
• Τηλέφωνο: 210 6726296 (9:00 – 18:00)
• Internet: www.unhcr.gr/how2help
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες- Τηλ: 210 6726296 - Fax: 210 6756800
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Το Ελληνικό δεν πωλείται!
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις αντίστασης κατά της πώλησης του πρωην αεροδρομίου Ελληνικού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως παρακάτω.
Όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 20.00
Προβολές ταινιών:
Πέμπτη 22.9: «Κ.Υ.Τ - Κινητοποίηση Υπερυψηλής
Τάσης», του Μάριου Νόττα
Εκδήλωση για τον Υμηττό, με την «Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για την Διάσωση του Υμηττού»
Πέμπτη 29.9: «GOLFLAND?» της Νέλλης Ψαρρού
Θεατρικά δρώμενα:
Τετάρτη 21.9 «Μαύρες Κωμωδίες», Θεατρικό - μουσικό
δρώμενο του Μιχάλη Γαλαίου
Τετάρτη 28.9 «Μια εκδοχή», από την Θεατρική Ομάδα
Roswitha
Δημόσιες συζητήσεις
Δευτέρα 19.9: «Οι πλατείες μας στέλνουν το μήνυμα», με
την συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών πρωτοβουλιών.
Δευτέρα 26.9: «Αντιστεκόμαστε στο ξεπούλημα του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού - υπερασπιζόμαστε την
δημόσια περιουσία».
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
Ακόμη, στον χώρο της Ξιφασκίας, παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις, θα λειτουργεί ειδικός χώρος του
«Αυτοδιαχειριζόμενου αγρού στο Ελληνικό».

Εκθεση 130 καλλιτεχνών
Παράλλλα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 130 Καλλιτέχνες εκθέτουν τα έργα του στο κτίριο ξιφασκίας.
Ώρες λειτουργίας, καθημερινές και Σάββατο 17:00 –
22:00, Κυριακές 12:00 – 22:00.
ΠΩΣ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
Με Τραμ Είσοδος από παραλιακή. 2η στάση τραμ Αγίου Κοσμά
Με ΙΧ Από Αθήνα: Περνάμε τη πεζογέφυρα και στο πρώτο φανάρι στρίβουμε αριστερά. Βλέπουμε ένα μικρό φυλάκιο και εισερχόμαστε. Κατευθυνόμαστε με το αυτοκίνητο στο κτίριο της Ξιφασκίας όπου υπάρχει
αρκετός χώρος στάθμευσης.

Από Γλυφάδα: 170 μ. πριν την πεζογέφυρα στρίβουμε δεξιά και
εισερχόμαστε από το φυλάκιο εισόδου.

40ή Εκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο
H 40ή Εκθεση βιβλίου, στο Ζάππειο που οργάνωσε ο
Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ) και ο Πολιτισμικός
Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων θα κλείσει την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.
Σάββατο: 18:00 - 23:00 Κυριακή: 11:00 π.μ. - 22:30.

“Η γιορτή του μούστου”
στα Καλύβια
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.

"Αλληλεγγύη Σαρωνικού"
Ας προσπαθήσουμε να βρεθεί σύντομα...
Ζητείται βρεφικό κρεβάτι-κούνια για αγοράκι ενός έτους.
Σας παρακαλούμε, εάν έχετε εσείς ή εάν γνωρίζετε κάποιον που έχει και δεν το χρειάζεται πια, ενημερώστε
μας μέσω mail saronikosnet-alilegii@yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο 6946-268384.
"Αλληλεγγύη Σαρωνικού"
Άλλη μία εθελοντική ομάδα του Δικτύου Σαρωνικού.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ
ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΑΜΙΤΖΙ
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου - ώρες 19:30 -21:30

Νέα χρονιά…..νέα ξεκινήματα….. νέοι στόχοι…
Με την ευκαιρία της νέας σαιζόν που ξεκινά, οργανώνουμε μια εορταστική βραδιά για όλους εσάς που θα θέλατε να γνωρίσετε περισσότερα για την γιόγκα και τη
φιλοσοφία της.
Μια ευκαιρία για να λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματα
που σας απασχολούν γύρω από τη διαχείριση της καθημερινότητας, τις σχέσεις, την εσωτερική σας αναζήτηση
ή άλλα θέματα. Η βραδιά περιλαμβάνει:
• Κίρταν και απαγγελίες
• Ερωτήσεις και απαντήσεις με τη Σουάμιτζι
• Video – DVD (πάνω σε πνευματικά θέματα)
• Παρουσίαση των δασκάλων και προγραμμάτων της
νέας σεζόν
• Διαλογισμό
• Χορτοφαγικό μπουφέ
Πληροφορίες – συμμετοχές: Τηλ. 210-6641545
e-mail: sycp@satyanandashram.gr
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαιδεύοντας τους πολίτες του αύριο!
21-25 Σεπτεμβρίου "Μικρόπολις" στο Γκάζι
Ανανεωμένη, πιο πλούσια σε θέματα,
πιο μεγάλη σε διάρκεια και πιο πολύχρωμη, η «Μικρόπολις», πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά, με στόχο
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
παιδιών 2 -13 ετών σε θέματα ποιότητας ζωής, μέσα απ΄το παιχνίδι!
Ξεναγοί μικρών και μεγάλων είναι η
μικρή Πόλυ, μαζί με τον καλύτερο της
φίλο, τον Κοσμά. Παρέα υποδέχονται
στις συναρπαστικές Γειτονιές της
«Μικρόπολις» 2011 μαθητές Δημοτικού, παιδιά και γονείς σε μια ημερήσια εκδρομή γεμάτη δραστηριότητες!
Η «Μικρόπολις» όμως δεν έχει μόνο
Γειτονιές! Έχει εκπλήξεις όπως ένα
αληθινό άλσος, ειδικές δράσεις όπως
η συναυλία με την Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής!
Από 21 έως και 25 Σεπτεμβρίου, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, μουσεία, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
αλλά και γνωστές μη κυβερνητικές
οργανώσεις με καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους και θα υλοποιήσουν σε
όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της «Τεχνόπολις», δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για
"Μικροπολίτες" ηλικίας 2-13 ετών.
Για να απολαύσετε την επίσκεψή σας
στη «Μικρόπολις» 2011, προτείνουν:
― Πάτε με το μετρό! Έτσι, όχι μόνο
θα εξοικονομήσετε χρόνο, αλλά θα

μειώσετε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διοργάνωσης! [μπλε
γραμμή, στάση Κεραμεικός]
― Να πάρετε τη φωτογραφική σας
μηχανή! Θα σας χρησιμεύσει και για
να κερδίσετε δώρα!
― Να είστε έτοιμοι για μια ολοήμερη
εκδρομή! Η μέση διάρκεια παραμονής
στη «Μικρόπολις» είναι 5 ώρες

― Να προμηθευτείτε τα εισιτήρια
σας έγκαιρα εξοικονομώντας χρόνο
και χρήμα. Προπώληση στα Public
Συντάγματος και the Mall Athens.
Είσοδος το Σάββατο και την Κυριακή
24 & 25 Σεπτεμβρίου: 5€ το άτομο
[ισχύει για ενήλικες και παιδιά άνω
των 2 ετών].
Μειωμένο εισιτήριο για πολύτεκνες
οικογένειες και επισκέπτες άνω των
65 ετών, με την προσκόμιση σχετικής
κάρτας: 3 € το άτομο

ΚΥΡΙΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
Στο ιστορικό νησί της Μακρονήσου θα
έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ευχαριστηθούν μία ευχάριστη και εύκολη πεζοπορία στην ήρεμη φύση του, αλλά
κυρίως να ενημερωθούμν για μία από
τις πιο μαρτυρικές σελίδες στην ιστορία
του τόπου μας. Εκεί που από το 1947
έως το 1958 χιλιάδες Έλληνες αγωνιστές εξορίσθηκαν και βασανίσθηκαν,
και πάρα πολύ από αυτούς άφησαν εκεί
την τελευταία τους πνοή, γιατί πίστεψαν και αγωνίσθηκαν για τα ιδανικά της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της
εθνικής ανεξαρτησίας.
Θα επισκεφθούν πεζοπορώντας με
παράλληλη ξενάγηση το περίφημο
κτίριο ΒΕΤΟ (Β’ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών) την ‘Πύλη’ και τη ‘Λεωφόρο των
τεχνών’, τους στρατώνες των εξόριστων και άλλα κτίσματα.
Θα έχουν τέλος την ευκαιρία να κολυμπήσουν σε έναν από του τρείς γραφικούς ορμίσκους του νησιού. (Θα
πρέπει να έχουν μαζί τους φαϊ και νερό,
διότι στο νησί δεν υπάρχει τίποτα).
Πληροφορίες
Δέσποινα Κουρουπάκη 6972846606
Χρύσα Αφεντάκη 2109359264
6932795747
Email ena.drasi@gmail.com
Facebook enallaktiki drasi
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«ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΠΑΝΤΑ»

με την

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.
στο Θέατρο Σάρας
Το θέατρο «ΘΥΜΕΛΗ» ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ παρουσιάζει το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. στο Θέατρο
Σάρας Μαρκοπούλου, την αγαπημένη ερμηνεύτρια μεγάλων Ελλήνων συνθετών ΛΟΡΝΑ, στη μουσικοθεατρική παράσταση – έκπληξη «ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΠΑΝΤΑ»,

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Ο αρχαιολόγος
Στέφεν Μίλλερ
μιλάει στη Βούλα
Ο διάσημος αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ, καθηγητής Αρχαιολογίας του Παν/μίου Berkeley της
Καλιφόρνια, επί 38 χρόνια ανασκαφέας της Νεμέας και εμπνευστής της αναβίωσης των Νεμέων
Αγώνων, θα παρουσιάσει στην ελληνική γλώσσα,
το έργο του, σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, στις 8μ.μ. στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ (δίπλα
απ’ το Δημαρχείο Βούλας).
Είσοδος ελεύθερη

σε τέσσερις ενότητες: Παλιά Αθήνα, Παρίσι, θρυλικές μελωδίες του Hollywood και αγαπημένα τραγούδια από τον ελληνικό
κινηματογράφο. Αθάνατες, διαχρονικές μελωδίες, θα σας κρατήσουν συντροφιά για δυόμισι περίπου ώρες, σε μια ζεστή θεατρική ατμόσφαιρα, όπου το θέατρο, ο κινηματογράφος και η
μουσική σκηνή, δίνουν ραντεβού σε κλίμα νοσταλγικό, αλλά και
κεφάτο, με εναλλαγές ρομαντικές και εύθυμες.
Είσοδος: 15 ευρώ - Παιδικό – φοιτητικό: 12 ευρώ.

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Κ Ο Υ Κ Λ Α Σ
ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 11.30 μεσημέρι

παιδική παράσταση κούκλας

«Ο Ψαράς και η Χελώνα»
Ένας νεαρός ψαράς πιάνει μια πληγωμένη χελώνα στα
δίχτυα του και την παίρνει σπίτι για να τη γιατρέψει. Κι
όταν εκείνη μεταμορφώνεται σε μια πανέμορφη κοπέλα,

αλλάζει τελείως τη ζωή του. Τι θα γίνει όμως
όταν ο βασιλιάς, στον οποίο χρωστάει, του
βάλει στοίχημα για να του πάρει τη χελώνα
και να τη κάνει Βασίλισσα;….
Παραμύθι με πολλές εναλλαγές σκηνικών
αλλά και συναισθημάτων που διδάσκει ότι
Όταν είσαι καλός με τη φύση, είναι κι εκείνη
καλή μαζί σου.
Διασκευή-Σκηνοθεσία-Κατασκευές: Μπέσυ Χαικάλη
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ παιδικό, 5 ευρώ ενήλικες
Διάρκεια 120’ με δημιουργική απασχόληση παιδιών

art gallery café
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ Τηλ.
2108958866

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ - ΣΠΑΘΑΡΗΣ
- ΛΙΜΝΗ- ΔΑΦΝΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗ
ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ-ΡΑΦΤΙΝΓΚ-ΚΑΓΙΑΚ
Το πρόγραμμα της εξόρμησης στην περιοχή του ποταμού
Λάδωνα, που έχει ανακηρυχθεί σε οικολογικό πάρκο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές δραστηριότητες:
α) Πεζοπορική διάσχιση φαραγγιού. Η πεζοπορία για τη
διάσχιση θα γίνει στο καινούργιο μονοπάτι, που ανοίχθηκε
και σηματοδοτήθηκε πρόσφατα και ξεκινά λίγο έξω από το
χωριό Σπάθαρη.
Η διαδρομή είναι εύκολη (Α) και πολύ συναρπαστική, αφού
περνά μέσα από πλούσια βλάστηση στις όχθες του ποταμού,
με κατεύθυνση το υδροηλεκτρικό φράγμα και τελικό προορισμό τη Λίμνη του Λάδωνα.
Στη διάρκεια της διαδρομής, που διαρκεί τρεις ώρες θα
δούμε αξιόλογα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν μέσα στο
φαράγγι, όπως οι σπηλιές των Κολοκοτρωναίων, το μοναστήρι της Παναγιάς Κλειβώνας, που είναι κτισμένο σε βράχο
κ.α.
β) Ράφτινκ, καγιάκ, ποδήλατο βουνού. Κοντά στο παραδοσιακό χωριό Δάφνη διαμορφώνεται ένα υπέροχο φυσικό
τοπίο με δένδρα που σκεπάζουν το ποτάμι. Από εκεί αρχίζουν, για όσους το επιθυμούν, δραστηριότητες ποταμού (ράφτινκ, καγιάκ ) όπως και διαδρομές για ποδήλατο βουνού
γ) Περιήγηση στα εξαιρετικά τοπία φυσικού κάλλους που
έχει η περιοχή, όπως η Σμίξη, το Κουρμιτό, το Κανελάκι, το
Γεφύρι της Κυράς.
Αρχηγοί: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Πατρίτσια Μερμελέκα

Δηλώσεις συμμετοχής
Πατρίτσια Μερμελέκα 6974953817
Χρύσα Αφεντάκη
6932795747

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
23 Σεπτεμβρίου / Ώρα έναρξης: 20.30

Queen Elisabeth Music Chapel:
ένα μουσικό ταξίδι
Η Sinfonia Varsovia (Σινφόνια Βαρσόβια) υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Christopher Warren-Green (Κρίστοφερ Γουώρεν-Γκρην) έρχεται στο Ηρώδειο στις 23
Σεπτεμβρίου με την υπόσχεση μιας ξεχωριστής συναυλίας. Στο πλαίσιο του 3ου μουσικού ταξιδιού, που διοργανώνει το κέντρο εκπαίδευσης νέων μουσικών του
Βελγίου, Queen Elisabeth Music Chapel, σπουδαίοι μουσικοί συναντιούνται φέτος στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου καλώντας το κοινό σε μοναδικές μουσικές
εμπειρίες.
Στην αθηναϊκή τους εμφάνιση, ερμηνεύουν το μοναδικό
κοντσέρτο για βιολί που συνέθεσε ο Μπραμς, με σολίστ
τον διεθνούς φήμης Augustin Dumay (Ογκυστέν (Σεμπαστιέν Παρότ -βαρύτονος). Σινφόνια Βαρσόβια ιδρύθηκε
το 1984 κατόπιν της επιτυχημένης συνεργασίας του
σπουδαίου βιολιστή και διευθυντή ορχήστρας Γιεχούντι
Μένιουιν με την Πολωνική Ορχήστρα Δωματίου, ενισχυμένη για την περίσταση με διακεκριμένους μουσικούς απ’
όλη την Πολωνία. Τη διεύθυνση του νέου σχήματος διατήρησε ο Franciszek Wybrańczyk, ενώ ο ενθουσιώδης Μένιουιν ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου επισκέπτη
διευθυντή ορχήστρας.
Το ρεπερτόριο της ορχήστρας περιλαμβάνει έργα από το
18ο αιώνα ως τις μέρες μας.

Ακροάσεις
για την Ελληνική Παραδοσιακή &
Βυζαντινή Χορωδία Εθνικού Ωδείου
Καλούνται άτομα από 17 ετών για να στελεχώσουν την
Ελληνική Παραδοσιακή και Βυζαντινή Χορωδία του Εθνικού Ωδείου και να συμμετάσχουν στις ποικίλες εμφανίσεις της. (Κυρίως σπουδαστές Βυζαντινής και
Παραδοσιακής Μουσικής).
Οι ακροάσεις και το μάθημα θα γίνονται από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 6.30
μ.μ., στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού Ωδείου (Μάγερ 18,
Πλ. Βάθης). Το ψυχαγωγικό αυτό μάθημα προσφέρεται
δωρεάν για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη
Χορωδία.
Πληροφορίες: τηλ. 210 5233175, 210 5248304

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ»
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ
στην πλατεία Μαρκοπούλου.
Στα πλαίσια της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης, το θέατρο
«ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ» θα παρουσιάσει το μουσικοθεατρικό δρώμενο για παιδιά «Ιστορίες και Μελωδίες», την Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου.
Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στις παραστάσεις της Παιδικής Σκηνής του Θεάτρου «ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ», με αποσπάσματα και τραγούδια από τα έργα του
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Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
Εκδηλώσεις στο Κορωπί
Ποδηλατοπορεία & πεζοπορία
Με δύο πρωτότυπες, ταυτόχρονες πορείες, ποδηλατών
και πεζών, οι οποίες θα καταλήξουν στο Δημαρχείο του
Κορωπίου εορτάζεται για πρώτη φορά στη ιστορία του
Δήμου Κρωπίας η Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο
(Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011).
Οι πορείες θα ξεκινήσουν από το Δημαρχείο Κρωπίας
στις 18.30μμ. Αμέσως μετά στις 19.30μμ στο Δημαρχείο
θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις, προβολή ταινίας και
βιβλιοπαρουσίαση με θέμα το ποδήλατο και την πεζοπορία. Στο ισόγειο του Δημαρχείου θα λειτουργεί από
την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου (ώρες λειτουργίας Δημαρχείου) έκθεση πα-

λαιών ποδηλάτων από τη συλλογή του Μιλτιάδη Ζέρβα,
αναπαλαιωτή, συντηρητή ιστορικών ποδηλάτων.
Διοργανωτές είναι ο Δήμος Κρωπίας, η άτυπη ποδηλατική ομάδα, το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011
18.30μμ: Ποδηλατοπορεία. Αφετηρία από το Δημαρχείο
Κρωπίας ( Βασιλ. Κωνσταντίνου 47 )
18.30μμ: Πεζοπορία. Αφετηρία από Δημαρχείο
19.30: Εκδηλώσεις ( Αμφιθέατρο Δημαρχείου )
― Χαιρετισμός Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση
Εισηγήσεις για τα οφέλη της πεζοπορίας και της ποδηλασίας
― Προβολή διαφανειών για την ιστορία του ποδηλάτου
― Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου του «Το ποδήλατο τώρα!!!»
( έκδοση του ΕΚΤ&Π)
― Τεχνικές συμβουλές για το πώς επιλέγουμε ποδήλατο και
πως το επιδιορθώνουμε.

Λύση του αποχετευτικού προβλήματος της Βορειοανατολικής Αττικής με μοναδικό κριτήριο
τα συμφέροντα των εργολάβων δεν μπορεί να
γίνει επ’ ουδενί αποδεκτή δήλωσε με έμφαση ο
Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Μάρκου, αντιδρώντας άμεσα στην ανακοίνωση του
Υπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Παπακων/νου σύμφωνα
με την οποία επισπεύδονται οι διαδικασίες για
την κατασκευή του ΚΕΛ στο «Πλατύ Χωράφι».
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος με βήματα υπεύθυνα και αποφασιστικά βρίσκεται το τελευταίο
διάστημα σε ένα συνεχή διάλογο με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που έχει την ευθύνη του
σχεδιασμού διάθεσης των υγρών αποβλήτων,
προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση που
θα εξυπηρετεί πρώτα απ’ όλα το Δημόσιο συμφέρον, την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής και θα σέβεται το περιβάλλον.
Αυτή η λύση σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις ανακοινώσεις του Υπουργού.
Δεν πρόκειται κανένας κάτοικος στην Αν. Αττική να δεχθεί ένα γιγάντιο έργο, αντιλειτουργικό, ξεπερασμένο από τα σημερινά

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη
για το ζήτημα του αποχετευτικού
ζητάει ο Δήμος Σαρωνικού
με επιστολή του Αντιδημάρχου Μανώλη Τσαλικίδη
Ο Δήμος Σαρωνικού, με συνέπεια
στην εκφρασμένη θέση ότι ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός ως
πολιτικός προϊστάμενος έχει και τη
συνολική ευθύνη ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδιασμού
γύρω από το αποχετευτικό, απέστειλε επιστολή προκειμένου να συναντηθούν οι δύο πλευρές, με
στόχο να προκριθεί η βέλτιστη λύση,
η οποία θα συγκεντρώνει την αναγκαία κοινωνική αποδοχή, αλλά και
θα εγγυάται τη λύση του αποχετευτικού ζητήματος.
Στην επιστολή, την οποία υπογράφει
ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης, περιγράφεται αναλυτικά το
χρονικό δράσης του Δήμου Σαρωνικού σχετικά με το έργο, ενώ αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του
ΥΠΕΚΑ τονίζεται: «Είναι σε όλους
μας πλέον σαφές ότι η πρόσφατη
ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα για την
αποχέτευση του Δήμου Σαρωνικού.
Η ανακοίνωση αυτή έκανε χρήση
της απόφασης του Δήμου για τη Γερακίνα, με τρόπο, ας επιτραπεί η έκφραση, καταχρηστικό. Και αυτό γιατί
η απόφαση του Δήμου σε καμία περίπτωση δεν απεμπολεί τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις της

Ψυτάλλειας ή της σύνδεσής μας με
κάποιο άλλο ΚΕΛ. Η απόφασή μας
είχε να κάνει ΜΟΝΟΝ με τη δυνατότητα ένταξης του έργου, ώστε να
μη χαθεί η χρηματοδότηση. Η ίδια η
απόφαση, όχι μόνο μας επιτρέπει,
αλλά ρητά μας επιβάλλει να αναζητηθούν και να εξαντληθούν οι προαναφερόμενες λύσεις.
Αυτό το έχουμε τονίσει, το έχουμε
υπογραμμίσει προς όλους και με μεγάλη σαφήνεια».
Ταυτόχρονα στην επιστολή γίνεται
λόγος για το ειδικό βάρος που διαδραματίζει η θέση των κατοίκων της
Παλαιάς Φώκαιας για το σημαντικό
αυτό θέμα, γεγονός που αποτελεί

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΡΑ
ΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

δηλώνει ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας
δεδομένα των πραγματικών αναγκών των κατοίκων, ένα έργο, που θα απορροφήσει τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια και η χρησιμότητα
του αμφισβητείται τόσο από τους ειδικούς επιστήμονες όσο και από τους αυριανούς χρήστες.
«Είναι περίεργο» συνέχισε τις δηλώσεις του ο
Δήμαρχος, «πως ενώ ο διάλογος με την Περιφέρεια βρίσκεται στο σημείο της εξεύρεσης
της “ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ” ξαφνικά το Υπουργείο
προσπαθεί να δυναμιτίσει τις διαδικασίες αναζήτησης βιώσιμης λύσης του αποχετευτικού».
Τις προαναφερόμενες ανησυχίες του και την
έντονη αντίδραση του εξέφρασε ο Δήμαρχος
Σπάτων – Αρτέμιδος σε έκτακτη συνάντηση
που είχε με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ.

Σγουρό.
Στην συνάντηση με τον Γ. Σγουρό ήταν παρόντες και οι Αντιδήμαρχοι Σπάτων Μάρκου Γ. Χρίστος, Μαργέτης Αθανάσιος και Γκινοσάτης
Γεώργιος.
Στην συνέχεια των αντιδράσεων της δημοτικής
αρχής συνεκλήθη έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κόκκαλης, ο Δ/νων Σύμβουλος της
ΕΥΔΑΠ Μπάρδης, στελέχη της ΕΥΔΑΠ, της
Περιφέρειας και της Διαχειριστικής Αρχής και
ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος
Μάρκου μαζί με τους παραπάνω Αντιδημάρχους.
Στο τέλος της σύσκεψης, που κράτησε έως

έναν επιπλέον σοβαρό παράγοντα
εξέτασης των εναλλακτικών λύσεων.
Ο Αντιδήμαρχος τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά και το ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη για την
επίλυση του ζητήματος, υπογραμμίζει: «Επειδή ο ίδιος ο “Καλλικράτης”
επιβάλλει ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό, επειδή η κοινή μας
βούληση για οριστικό τέλος στο
πρόβλημα του αποχετευτικού είναι
αδιαμφισβήτητη, όπως και αδιαμφισβήτητο είναι και το γεγονός ότι η
σύμπλευση Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αποτελεί δυναμικό παράγοντα λύσεων και
εξελίξεων και κυρίως επειδή ήδη
έχετε δείξει ενδιαφέρον και ανταποκρινόμενος στην έγγραφη πρόσκλησή μας διοργανώσατε την
πρώτη συνάντηση στην ΕΥΔΑΠ,
απευθύνομαι σε σας και σας παρακαλώ το συντομότερο δυνατό (όπως
επιβάλλουν τα χρονοδιαγράμματα
του ΥΠΕΚΑ) να αναλάβετε όλες
εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα
οδηγήσουν σε λύση του αποχετευτικού και στην αποφυγή δυσάρεστων αδιεξόδων στα οποία είναι
βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας».

αργά το βράδυ ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Μάρκου δήλωσε «Φεύγουμε από
την σύσκεψη εργασίας ικανοποιημένοι όχι
μόνο διότι το σύνολο των ειδικών της Περιφέρειας και της ΕΥΔΑΠ έδειξαν να κατανοούν
την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε αλλά
κυρίως διότι σε σύντομο διάστημα θα μελετηθούν και άλλοι σχεδιασμοί, που οδηγούν σε λύσεις βιώσιμες, οικονομικά προσφορότερες,
τεχνικά προηγμένες, περιβαντολλογικά φιλικές. Δεν θα φύγουμε από το τραπέζι του διαλόγου έως ότου βρεθεί η λύση, που θα
εξυπηρετεί το συμφέρον της περιοχής, την
υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Δεν θα βάλλουμε ποτέ τα συμφέροντα των εργοληπτών πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Το πρόβλημα της αποχέτευσης θα λυθεί
και θα λυθεί με όρους που η ίδια η κοινωνία
θέτει. Οι μεγαλεπήβολοι σχεδιασμοί για έργα
φαραωνικού τύπου άχρηστα και προβληματικά
οδήγησαν την χώρα στην κατάσταση που βιώνουμε. Φτάνει πια».
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Χάνει το σπίτι του για να πληρώσει το πράσινο της ...πλατείας
Το Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 306
που έγινε 306Β, στα Πηγαδάκια της
Βούλας, που εδώ και τριάντα τόσα χρόνια έχει δεσμευθεί για πλατεία, φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό
ακόμα τους ιδιοκτήτες που τους έχουν
δεσμεύσει την περιουσία τους. Ταλανίζει όμως και δύο όμορους (δυστυχείς)
ιδιοκτήτες που επειδή έχουν την τύχη
να αγναντευουν το Ο.Τ. 306 (που κρατείται για πλατεία), καλούνται να πληρώσουν “τα μαλλιά της κεφαλής τους”.
Γιατί; για να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες που κατέχουν το 306β, δηλαδή
την ...πλατεία.
Ευθύνες για κωλυσιεργίες και λαθεμένες(;) ενέργειες φέρουν όλες οι δημοτικες αρχές που πέρασαν όλα αυτά τα
χρονια και δεν αξιώθηκαν να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες και να έχει
σωθει ολόκληρο το Ο.Τ. για να γίνει μία
όμορφη πλατεία, που πράγματι την έχει
ανάγκη η περιοχή, η οποία ενώ θεωρείται ιδιαίτερα ακριβή δεν διαθέτει ούτε
τριμα κοινόχρηστου χώρου!!!

Του ζητάνε 1.000.000
επειδή αγναντεύει το
...πράσινο
Να σκεφθεί κανείς ότι τέλος Σεπτεμβρίου
βγαίνει σε πλειστηριασμό το σπίτι του ενός
εκ των έναντι της πλατείας ιδιοκτητών, γιατί
πρέπει να καταβάλει - άκουσον - άκουσον
1.000.000 ευρώ περίπου. Καλά διαβάζετε
ένα εκατομμύριο ευρώ γιατί αγναντευει το
306β.
Δηλαδή θα χάσει το σπίτι του το οποίο κοστολογείται χαμηλότερης αξίας(!) για να
πληρώσει το πράσινο! Θα ξεσπιτωθεί και θα
μείνει και υπόλοιπο χρέους, μαζί με τα
«έξοδα». Και όλο αυτό το τραγικό και Καφκικό, δυστυχώς υπαρκτό σενάριο, λόγω της
«υπεραξίας» που ατυχώς αποκτά η οικία
του, λόγω της «πλατείας»!!!
Είχαμε κάνει σχετικό ρεπορτάζ τον Ιανουάριο του 2011 γιατί ο πρώτος πλειστηριασμός ήταν κοντά στο Φεβρουάριο, τον
οποίον απέφυγε ο δυστυχής ιδιοκτήτης,
πληρώνοντας ένα ποσό και παίρνοντας
προθεσμία.
Γράφαμε μάλιστα τότε ότι ελπίζοντας «η
νέα Δημοτική Αρχή, που έτυχε και ιδιαίτερης προτίμησης από τα «Πηγαδάκια», να
θελήσει να δείξει ένα καλό πρόσωπο και να
παρέμβει αφ’ ενός αποτρεπτικά στο ξεσπίτωμα κι αφ’ ετέρου να θέσει σε εφαρμογή
τον Ν 2508/1997 αρθρο 16.
Γράφαμε τότε ξεκινώντας από την θεώρηση
ότι ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, αλλά αναλογικά
κάποιους ωφελεί περισσότερο, λόγω γειτνίασης ή και επαφής· διαφορετική αναλο-

γικά θα πρέπει να είναι και η επιβάρυνση.
Μεγαλύτερη επιβάρυνση οι εφαπτόμενοι,
αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν ενός εύλογου
ποσού ανά τρέχον μέτρον προσόψεως (ή
μικρού ποσοστού επί της αντικειμενικής
αξίας). Μικρότερη συνεισφορά να καταβάλλουν οι μη εφαπτόμενοι, αλλά που έχουν
εύκολη πρόσβαση (π.χ. δυο – τρεις εκατοντάδες μέτρα) το δε υπόλοιπο ποσόν, το σύνολο των κατοικιών – μέσω του δημοτικού
προϋπολογισμού.
Αυτό λοιπόν γράφει περίπου και ο Ν
2508/1997 αρθρο 16· για αναλογικό επιμε-

δήμαρχος Σπ. Πανάς, αποδεχόμενος τις ενστάσεις των συμβούλων, πρότεινε να το
αναβάλουν. Δεσμεύθηκε δε να το επαναφέρουν την επόμενη εβδομάδα.
Ετσι προχθές Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, ο
Δήμος 3Β είχε καλέσει Δημοτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα το “αμαρτωλό”
Ο.Τ. 306β, γράφοντας συγκεκριμένα στην
πρόσκληση: Εφαρμογή άρθρου 16 του Ν.
2508/97 στο Ο.Τ 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων σε παλαιά σχέδια πόλης.

έτσι να μπορέσουν και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι να διαμορφώσουν
γνώμη, όπως ορίζει ο Νόμος.
...Αυτό που λέει ο νόμος κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο δημ. σύμβουλος πρέπει να διαμορφώνει άποψη ευθέως και
χωρίς περιορισμούς. Αυτά που πάτε να
κάνετε τα θεωρώ επικίνδυνα.
Οχι ότι διαφωνώ με την αναβολή. Δεν
έχω καμία αντίρρηση. Προσέξτε όμως
τα εξωθεσμικά. Αυτό είναι το Δ.Σ. μην
το υποβαθμίζετε».
Ο Πρόεδρος Δ. Αναστασίου απάντησε ότι
η διαβούλευση προτείνεται να γίνει για
να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση και εν
τέλει να έρθει στο Δ.Σ. και όχι να το υποβαθμίσουν.
Ο Κυριάκος Κικίλιας ζήτησε να έρχονται
τα θέματα με μεγαλύτερη ανάλυση και
επεξεργασμένα, γιατί ως γιατρός, καταφεύγω σε φίλους ειδικούς για να μου
εξηγήσουν τα θέματα· πράγμα που κοστίζει.

“Πολύ καλά
προετοιμασμένο το θέμα”
ρισμό. Κάτι που δεν έκαναν χρήση οι δημοτικές αρχές της Βούλας, άγνωστο γιατί;
Το θέμα αυτό απασχόλησε επί ώρες το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β της 6/9, προκειμένου να εισαχθεί ως έκτακτο(!). Ενα τόσο
σοβαρό θέμα, με παντελή άγνοια των συμβούλων!
Μάλιστα ο Παν. Καπετανέας το επεσήμανε
καθώς και ο Διον. Κοντονής, ζήτησαν αναβολή, πράγμα που δεν υπερψήφισε το
Δ.Σ.!!!
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, εισηγήθηκε το θέμα, και έκανε μία λεπτομερή ανάλυση επικαλούμενη το Ν
2508/1997 αρθρο 16, και επισημαίνοντας
ότι θα είναι τραγικό να χάσουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους και μετά να αδυνατεί ο
Δήμος να πληρώσει το δικό του μερίδιο
(περίπου 1.300.000 ευρώ).
Εν τω μεταξύ, δέκα ημέρες πριν την λήξη
της πρώην δημοτικής αρχής τέλος Δεκεμβρίου, ο τ. Δήμος Βούλας πληρωσε 380.000
ευρώ, σε ιδιοκτήτη του Ο.Τ. 306β, γιατί
όπως είπε κάτοικος του δέσμευσαν τις καταθέσεις.
Η τιμή που έχει βγει ανά τετραγωνικό για
την αποζημίωση θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή.
Μάλιστα όπως δήλωσε ο Γ. Νιτερόπουλος,
ο Δήμος Βούλας δεν έκανε ένσταση· πλήρωσε με την πρωτόδικη τιμή.
Ο Κ. Πασακυριάκος, διαφώνησε στο έκτακτο του θέματος και πρότεινε να κληθούν οι
κάτοικοι για να ακούσουν και τη δική τους
γνώμη. Το ίδιο υποστήριξε και ο Π. Καπετανέας.
Ετσι μετά από πολύωρη συζήτηση, ο αντι-

Παλιά μου τέχνη κόσκινο;;;
Αφού άρχισε η συνεδρίαση της Δευτέρας 12/9, ο δημαρχεύων Αντιδήμαρχος
Σπ. Πανάς, πρότεινε να αναβληθεί το
θέμα γιατί χρήζει ιδιαίτερης σοβαρότητας και δεν είναι ακόμη έτοιμο να το
συζητήσουν και να αποφασίσουν. Μάλιστα ενημέρωσε ότι συναντήθηκε με
τους αρχηγούς των παρατάξεων και το
συζήτησαν, αλλά θέλει να το συζητήσει
με το Σύλλογο των Πηγαδακίων και άλλους φορείς, όπως είχε προτείνει ο Κ.
Πασακυριάκος και Π. Καπετανέας.

Σ.Σ.: Μας θυμίζει την τακτική των
εδράνων του τέως Δήμου Βουλιαγμένης, που κρατούσαν σε ομηρία θέματα
με τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αναβολές τους. Ελπίζουμε να μη
γίνει και στα 3Β κοινή πρακτική...
Ο Διον. Κοντονής, ονόμασε “επικίνδυνα” τα προτεινόμενα από τον Σπ.
Πανά, γιατί το μόνο αρμόδιο όργανο
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας: «τα θέματα όλα έρχονται ενώπιον
του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα όργανα
τα οποία αναφέρεται ο Σπ. δεν προβλέπονται, ούτε είναι όργανα που είναι
θεσμοθετημένα. Ο οποιοσδήποτε θέλει
να πει οτιδήποτε, να έρθει εδώ στο
Συμβούλιο να πει τις απόψεις του και

Η Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που
όπως γράφουμε παραπάνω, έκανε μία
αναλυτική εισήγηση για το θέμα στην
προηγούμενη συνεδρίαση, ζήτησε το
“λόγο επί προσωπικού” τονίζοντας:
«Το θέμα είχε προετοιμαστεί από την Τεχνική Υπηρεσία και από τις υπηρεσίες εν
γένει. και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και όποιος έχει αντίρρηση επ’ αυτού τον
προκαλώ να μου πεί σε ποιο σημείον ήταν
απροετοίμαστο το θέμα. Οφείλαμε ως

Δημοτική Αρχή να ακούσουμε το γνώμη
και την άποψη των κατοίκων που τους
αφορά το θέμα.
Το ζήτημα της διαβούλευσης λοιπόν δεν
μπαινει γιατί δεν ήταν προετοιμασμένο
το θέμα ούτε γιατι ήταν πρόχειρο. Το
θέμα ήρθε μια χαρά· δεν έπρεπε να είχε
έρθει ως έκτακτο. Επρεπε να έχει έρθει
τακτικό και είναι μία συζητηση που ειχαμε
ιδιαιτέρως με τον πρόεδρο, αλλά πρέπει
να ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα είναι, ήταν
και θα είναι μια χαρά προετοιμασμένο
από τις υπηρεσίες, που ξέρουν πολύ
καλά και σε κάθε λεπτομέρεια».
Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί

για το συμφέρον της πατρίδας...

στο πέταλο

Αννα Μπουζιάνη

Βασικό γεύμα ...κατάρτιση
Γ. Παπανδρέου: Βασικός μου στόχος σ΄ αυτή τη δύσκολη
περίοδο:
- Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς εισόδημα.
- Γι΄ αυτό και αλλάζουμε ριζικά το σύστημα κατάρτισης
ανέργων και δίνουμε δυνατότητα στον άνεργο και στον
κάθε πολίτη να επιλέξει το αντικείμενο και τον φορέα κατάρτισης, με βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή, με ένα κουπόνι που θα καλύπτει τα έξοδα, ο καταρτιζόμενος θα
διαλέγει ελεύθερα από ένα ΙΕΚ μέχρι ένα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σε ένα Πανεπιστήμιο. Μια δεύτερη ευκαιρία
σε ένα ΤΕΙ ή μια ταχύρυθμη κατάρτιση σε μια πιστοποιημένη ιδιωτική σχολή!

Υπάρχει Έλληνας, που δεν πιστεύει ότι μπορούμε; Ότι θα
τα καταφέρουμε;
Γ Παπανδρέου

Σόλων ο Εξηστεκίδου, ο σοφός νομοθέτης
«Δήμω μεν γαρ έδωκα τόσον γέρας,
όσσον απαρκεί, τιμής ούτ΄ αφελών
ούτ΄επορεξάμενος»
Αριστοτ. Αθην. Πολιτεία
Δηλαδή έδωσα στο λαό τόσο μερίδιο όσο του
αρκεί, χωρίς να μειώσω και χωρίς να αυξήσω τα
προνόμιά του.

Στο οικείο λήμμα της εγκυκλοπαιδείας αναγράφεται για τον Σόλωνα: «Σόλων, πολιτικός νομοθέτης της αρχαίας Αθήνας, γνωστός και σαν
ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας Γεννήθηκε στην Αθήνα το 640 και πέθανε το 560 π.Χ.».
Παρά την προσπάθεια του Δράκοντα, να βάλει
κάποια τάξη στην Αθήνα, τα πνεύματα λαϊκής
αγανάκτησης κάθε μέρα θέριευαν.
Ακόμα ο ανώνυμος πολίτης, παρέμενε σκλάβος
μιας ολιγαρχικής μειονότητας.
«Και των πολλών δουλευόντων τοις ολίγοις»,
γράφει ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία.
Από την άλλη μεριά, οι ευγενείς με τους νόμους του Δράκοντα, κατέγραφαν μια προσωπική ήττα και ύβρη, παρόλο που μόνο λίγα από
τα προνόμια τους είχαν χαθεί ή τεθεί σ’ έλεγχο.
Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι Αθηναίοι από
κοινού αποφασίζουν και εκλέγουν άρχοντα τον
Σόλωνα, με πλήρεις εξουσίες και με σκοπό να
επαναφέρει την ηρεμία, τάξη και ευνομία.
«Είλοντο κοινή διαλλακτήν και άρχοντα Σόλωνα και την πολιτείαν επέτρεψαν αυτό».
Ο Σόλων ήταν γιός του Αθηναίου πολίτη Εξηστεκίδη, που είχε καταγωγή αριστοκρατική, η οποία
από τους Μεδοντίδες έφτανε μέχρι τον Κόδρο.
Η οικογένειά του ήταν εύπορη, αλλά όχι πλούσια. Είχε όμως λάβει μόρφωση και εκπαίδευση
ανωτέρου επιπέδου.
Όταν νωρίς έχασε την πατρική περιουσία του, με
ό,τι του έμεινε αγόρασε ένα πλοίο και ταξιδεύοντας άρχισε το εμπόριο σε ελληνικές και ξένες

αγορές, ιδιαίτερα σε Κύπρο και Αίγυπτο.
Στις επισκέψεις του σε ξένους τόπους, δεν παρέλειπε να μελετά λαούς και ανθρώπους, κοινωνική ζωή, ήθη και έθιμα. Το έμπειρο μάτι του, δεν
άργησε να διαπιστώσει, ότι μια νέα δυναμική κοινωνική τάξη είχε αρχίσει να γεννιέται. Στον νεοσύστατο κορμό της, έμποροι και βιοτέχνες,
ζητούσαν την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων
τους. Ο Σόλων διείδε ακόμη, ότι αυτή η αναδυόμενη νέα τάξη, γρήγορα θα έπαιρνε τα πολιτικά
και οικονομικά πράγματα των λαών στα χέρια της.
Το 612 π. Χ. γύρισε οριστικά στην Αθήνα. Τότε
ήταν που οι Αθηναίοι, ύστερα από συνεχείς συγκρούσεις με τους Μεγαρείς, είχαν αποτύχει να
καταλάβουν τη Σαλαμίνα, την οποία θεωρούσαν
ζωτικό γεωγραφικό χώρο από εμπορικής και
στρατιωτικής σκοπιάς. Αυτές οι αλλεπάλληλες
αποτυχίες είχαν τόσο εξαντλήσει οικονομικά
τους Αθηναίους, ώστε είχαν ψηφίσει απαγορευτικό νόμο με ποινή θανάτου, για εκείνους
που θα επιχειρούσαν να ξανανοίξουν θέμα σχετικό με την ανάκτηση της Σαλαμίνας.
Αυτό το έφερε βαριά ο Σόλων. Σοφίστηκε λοιπόν
να κάνει τον μανιακό τρελό. Κλείστηκε για πολύ
καιρό απομονωμένος σπίτι του και ξαφνικά βγήκε
στην αγορά και άρχισε να απαγγέλει ποιήματα
(την ελεγεία Σαλαμίς), που ξεσήκωναν τους Αθηναίους για νέους αγώνες για τη Σαλαμίνα.
«Περί νήσου ιμερτής χαλεπόν τ΄αίσχος απωσόμενοι». Για χάρη του αγαπημένου νησιού να
διώξομε τη μεγάλη ντροπή. Τα ποιήματά του
όπως αναμένονταν, έδρασαν καταλυτικά. Οι
Αθηναίοι ξεσηκώθηκαν, νίκησαν και η Σαλαμίνα
εντάχτηκε στη αθηναϊκή κηδεμονία. Τώρα με
ισχυροποιημένο ενεργητικό από αυτήν του την
επιτυχία, κερδίζει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του και επιλέγεται σαν το κατάλληλο
πρόσωπο για τη σωτηρία της πατρίδας. Τα
ανέκδοτα και οι ιστορίες που λέγονται γύρω

ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ («MEGA»): ...Βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα σε
δύο Υπουργικά Συμβούλια, ότι στο
προηγούμενο ένας δημόσιος υπάλληλος έχασε το μισό του μισθό, οι
μισοί δημόσιοι υπάλληλοι χάνουν το
μισό τους μισθό, κι ότι οι άλλοι μισοί
δημόσιοι υπάλληλοι, ουσιαστικά, νιώθουν ότι μπορεί και να απολυθούν με
την εργασιακή εφεδρεία. Και σήμερα, είχαμε ένα νέο φόρο στα ακίνητα.
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες ότι αυτά τα μέτρα είναι τα τελευταία που παίρνετε;
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είπα και στην
προηγούμενη απάντηση ότι η Κυβέρ-

από αυτόν, αλλά και οι νόμοι που θέσπισε, μας
είναι λίγο πολύ γνωστοί.
Σήμερα εν τάχει θα ασχοληθούμε κυρίως για το
νομοθετικό του έργο. Πρώτα όμως θα θυμίσομε, ότι ο Σόλων προτού νομοθετήσει συμβουλεύτηκε την δωρική κρητική νομοθεσία την
οποία και κράτησε σαν πρότυπο, όπως άλλωστε
το ίδιο είχε κάνει και ο Λυκούργος όταν νομοθετούσε για τη Σπάρτη.
Ο Σόλων με τον κυριότερο νόμο του της Σεισάχθειας “έσεισε” εκ θεμελίων και κατήργησε
το “άχθος” δηλαδή από το βάρος του δανεισμού, το ανθρώπινο σώμα. Με την κατάργηση
αυτή έσβησε τα δημόσια χρέη, που αφορούσαν
οφειλές πλουσίων και τα ιδιωτικά χρέη, που
αφορούσαν οφειλές φτωχών. Μάλιστα τότε μερικοί, ίσως συκοφαντικά τον κατηγόρησαν, ότι
προτού ψηφίσει τον νόμο αυτόν, είχε μυστικά
ειδοποιήσει τους πλούσιους φίλους του, να
σπεύσουν να δανειστούν από το δημόσιο, για
να τους χαριστούν. Και όσοι μάλιστα δεν πρόλαβαν, εστράφησαν εναντίον του. Απαγόρευσε
προσέτι και την απλή προσωποκράτηση λόγω
χρεών και απελευθέρωσε όσους για την ίδια
αιτία είχαν γίνει δούλοι. Ακόμα δε, φρόντισε
να απελευθερώσει και όσους για τον αυτό λόγο
είχαν πουληθεί δούλοι στα ξένα και να τους
φέρει πίσω. Αποδέσμευσε το Αττικό νόμισμα
από το βραχνά του Αιγινητικού και το προσάρμοσε στο Ευβοϊκό. Αυτό βοήθησε πολύ στη μετέπειτα οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της
Αθήνας. Προσέθεσε στα παλιά δικαστήρια την
Ηλιαία της οποίας τα μέλη είχαν κληρωθεί από
όλους τους Αθηναίους χωρίς διάκριση. Κατήργησε την ποινή θανάτου του Δράκοντα, με εξαίρεση την προδοσία κατά της Πατρίδας. Χώρισε
τους Αθηναίους σε τάξεις τιμοκρατικές, δηλαδή
όχι με βάση την καταγωγή (αριστίνδην) που επικρατούσε μέχρι επί Δράκοντος αλλά με βάση
την ιδιοκτησία και το εισόδημα (πλουτίνδην).
Σαν βάση κατάταξης χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα παραγωγής σιτηρών μιας μέδιμνας (μέδιμνα:
χωρητικότητα
51,84
λίτρων).
Πεντακοσιομέδιμνοι ήταν αυτοί που παρήγαγαν
500 μεδίμνων σιτηρά. Και σε συνέχεια έρχονταν οι τριακοσιομέδιμνοι ή ιππείς, οι διακοσιομέδιμνοι ή ζευγίτες και τελευταίοι με 150
μέδιμνες, οι θήτες. Οι θήτες ήταν ελεύθεροι πολίτες και όχι δούλοι, αλλά εργάτες γενικών καθηκόντων, ιδιαίτερα καλλιεργητές αγρών. Δεν

νηση κάνει ένα μεγάλο αγώνα.
Πρώτα απ' όλα, η Κυβέρνηση έχει
εξασφαλίσει το μεγαλύτερο πακέτο
στήριξης της χώρας μας, που υπήρξε
ποτέ στην ιστορία του πλανήτη μας.
Εμείς φέραμε αυτά τα χρήματα στη
χώρα. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις.
Εάν αυτές οι δεσμεύσεις δεν υλοποιούνται, επειδή πράγματι - και αυτό
υπήρχε από την αρχή και το είχα πει
και στους εταίρους μας - η Δημόσια
Διοίκηση στη χώρα μας έχει τεράστιο
πρόβλημα, είναι ο μεγάλος ασθενής,
εάν δεν είμαστε συνεπείς, τότε βεβαίως θα έρθει η Κυβέρνηση, για το
καλό, για το συμφέρον της πατρίδας,
να πάρει διορθωτικά μέτρα.

είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εξουσία της πόλης, συμμετείχαν όμως με την ψήφο
τους στην εκκλησία του Δήμου. Ο Ξενοφών
τους περιφρονεί και ψέγει τον Σόλωνα ότι με
τους νόμους είχε γεμίσει την εκκλησία του
Δήμου από χαλκιάδες, τεχνίτες, χωριάτες
μέχρι και από εμπόρους που αγοράζουν φτηνά
και πωλούν ακριβά: «ή τους γεωργούς ή τους
εμπόρους ή τους εν τη αγορά μεταβαλλομένους και φροντίζοντας ό,τι ελάττονος πριάμενος πλείονος αποδώνται αισχύνει; Εκ γαρ
τούτων η εκκλησία συνίσταται».
Οι θήτες όμως μπορούσαν να ανέβουν ταξικά,
αν η οικονομική τους κατάσταση βελτιωνόταν
και να γίνουν διακοσιομέδιμνοι. Και αυτό επιτυγχάνετο αν υπηρετούσαν τη στρατιωτική θητεία τους στις αποικίες.
Ο Σόλων συμπερασματικά θέσπισε ένα νέο πολίτευμα και με το γόητρο και το κύρος του, ρύθμισε την οικονομική κατάσταση, και ενέταξε
τους πολίτες σε μια τιμοκρατική κοινωνία. Δηλαδή ανάλογα με τα λεφτά σου διεκδικείς και
κατέχεις την θέση σου στη ζωή της πόλης κράτους: « εκάστοις τω μεγέθει του τιμήματος αποδιδούς την αρχήν». (Αριστ. Αθ, Πολ.)
Οι δυσαρεστημένοι από όλες τις μεριές ήταν
πολλοί. Πολλοί, ιδιαίτερα οι πενέστες, δηλαδή
οι δουλοπάροικοι ή άλλως δούλοι εργάτες
ξένων αγρών, οι οποίοι προσδοκούσαν σε ένα
μοίρασμα της γης που δεν έγινε. Αλλά ο Σόλων
δεν ήθελε να θίξει περισσότερο το κατεστημένο.
Στο πολίτευμα, ακόμα δεν είχε εγκαθιδρυθεί η
αρχή της ισονομίας και ισηγορίας. Ακόμα και οι
δημόσιες θέσεις όντας άμισθες δεν επέτρεπαν
την συμμετοχή στις οικονομικά χαμηλές τάξεις.
Αυτά όμως που έκανε, ήταν πάμπολλα για την
εποχή του. Μακάρι και σήμερα να εφαρμόζονταν
κάποια από αυτά. Όταν έκανε τους νόμους του,
έφυγε από την Αθήνα, αφού τους έβαλε όλους
να ορκισθούν ότι θα τους τηρήσουν μέχρις ότου
επιστρέψει. Μάταιοι όμως οι όρκοι και οι υποσχέσεις. Στα πέντε χρόνια επανήλθε η ίδια αναρχία και η καταπίεση.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
–––––––––––––––
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1) Αγγ. Βλάχου ‘’ Η Οικοδόμηση της Δημοκρατίας’’
Εκδ. Παπαδήμα.
2) Αριστοτέλους : ΄΄Αθηναίων Πολιτεία ‘’ Εκδ. Κάκτος
3) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου . Εκδ. Δομή
4) R. Cohen : ‘’Αθηναϊκή Δημοκρατία’’ Εκδ. Ειρμός

ΕΒΔΟΜΗ

Ανέκαθεν με απασχολούσε ο εξευρωπαϊσμός της Ελλάδας. Θα έλεγα ότι είναι το
κυρίως αντικείμενο ενασχόλησης μου με τα
κοινά. Με αναμφισβήτητο προσωπικό τίμημα. Αλλά και τεράστια ηθική ικανοποίηση,
ειδικώς όταν βλέπεις κάποια πράγματα να
αλλάζουν προς το καλύτερο κι εσύ να έχεις
συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό. Φυσικά
αυτό δεν γίνεται διαμέσου των πολιτικών
κομμάτων.
Ο Λεωνίδας Κύρκος, ήταν ένας ενεργός
Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης. Με την
ιδιότητα αυτή συμμετείχε στα κοινά τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του και χάριν
της οποίας τον γνώρισα και είχα την ευκαιρία της άμεσης συνεργασίας μαζί του στο
πλαίσιο της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία. Μεταξύ άλλων, οικοδομήσαμε μαζί, τον καταξιωμένο θεσμό της
βράβευσης ανά διετία από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας «Νησίδες Ποιότητας», υπό
την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Θ. Παπαλεξόπουλου.
Ως ελάχιστη απόδοση τιμής, αποστέλλω το
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Ο Κύρκος, η κατσίκα και οι Ευρωπαίοι
παρακάτω κείμενο, το οποίο εκφράζει με
τον δικό του γλαφυρό τρόπο, αν όχι όλα,
πάντως πολλά από εκείνα που ακόμη, 31
σχεδόν χρόνια μετά την ελληνική ένταξη
στην ΕΕ, κάνουν την Ελλάδα να υπολείπεται ως προς την ισότιμη συμμετοχή της στη
συνδιαμόρφωση της αναδυόμενης ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά και συνεχίζουν να
μας πληγώνουν διακυβεύοντας την ίδια τη
συμμετοχή μας στο, ιστορικά μοναδικό, ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σε χρόνια πραγματικά
δύσκολα για τη σχέση της αριστεράς με την
ευρωπαϊκή ιδέα, ο Λεωνίδας Κύρκος και
μαζί του η ανανεωτική αριστερά, δεν ήταν
λευκηπατίες (δεν δείλιασαν δηλαδή, δεν
είχαν λευκό αίμα στις φλέβες) και τάχθηκαν
υπέρ, ψηφίζοντας ένα βροντώδες, αξέχαστο «ΝΑΙ» στην ένταξη της Ελλάδας στις,
τότε, Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
Νίκος Γιαννής

Ο Κύρκος, η κατσίκα και οι Ευρωπαίοι
http://www.bookpress.gr/diabasame/biografies/kyrk
os-stigmes

ΤΕΤΑΡΤΗ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 14:57
του Σωτήρη Βανδώρου

Ύστερα από μια κουραστική περιοδεία
στη Λευκάδα, ο Λεωνίδας Κύρκος συνεχίζει στην Αιτωλοακαρνανία. Έχει βραδιάσει, κάνει κρύο. Στο καφενείο ενός
χωριού θαμώνες είναι μαζεμένοι γύρω
από την ξυλόσομπα. Άλλοι παίζουν χαρτιά ή τάβλι. Ο Κύρκος με τους συντρόφους του ζητά την άδεια για να τους
μιλήσει.
Πράγματι, του δίνουν την προσοχή τους
κι ενημερώνονται για τις θέσεις του ΚΚΕ
εσωτερικού και το πρόγραμμά του και
πώς η φτώχεια και η ανέχεια –που χαρα-

κτήριζε τότε την περιοχή- μπορεί να ανατραπεί. Ακολουθεί σιωπή. Μια γιαγιά που
καθόταν παράμερα πλησιάζει τον ομιλητή και του λέει: «Καλά τα λέτε εσείς οι
κομμουνιστές, όταν όμως ανεβείτε στην
κυβέρνηση θα μου πάρετε την κατσίκα
μου»!
Δεν είναι μόνο τα μεγάλα γεγονότα που
αποδίδουν την ατμόσφαιρα της πολιτικής
ιστορίας. Ενίοτε είναι μικρά περιστατικά,
πότε θλιβερά, πότε διασκεδαστικά που
συμπυκνώνουν το κλίμα της συγκυρίας,
ακόμη και μιας ολόκληρης εποχής. Οι
«Στιγμές ΙΙ» του Λεωνίδα Κύρκου (όπως
και οι «Στιγμές» Ι και ΙΙΙ, όλα από τις εκδόσεις της Εστίας) περιέχουν βιώματα
του μεγάλου πολιτικού που ενώ θα μπορούσαν να καταχωριστούν στα «παραλειπόμενα»,
ανασύρονται
στην
επιφάνεια από τη μνήμη κι αποκτούν
αναπάντεχη βαρύτητα.
........
* Πρώτη δημοσίευση: «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», 29/6/2008

Ξεχάσαμε ή πετρώσαμε;
Μιά από τις λανθασμένες προσεγγίσεις της αθλιότητας που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πως
για όλα αυτά «φταίνε οι άλλοι» και στην προκειμένη
περίπτωση οι πολιτικοί μας, που κάποιοι από εμάς
εκλέγουμε και παραδίδουμε τις τύχες της πατρίδας
μας στις προσωποποιημένες ατυχίες της. Δεν έχουμε
συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι ότι ο καθένας από
εμάς, είτε το θέλει, είτε όχι, επηρεάζει με τις καθημερινές πράξεις και τις παραλείψεις του τόσο τον στενό,
όσο και τον ευρύτερο περίγυρό του, συνδιαμορφώνοντας τα δρώμενα και τις εξελίξεις, έτσι ακριβώς
όπως κάθε πλάσμα της Δημιουργίας επηρεάζει το οικοσύστημά του ως αναπόσπαστος κρίκος στην αλυσσίδα της ζωής. Όμως, εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε
απλώς πλάσματα του Θεού, αλλά τα μόνα που τον
υβρίζουν, καταστρέφοντας τόσο τα άλλα δημιουργήματά του, όσο και τους εαυτούς μας.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Σουϊτσμέ, οδηγό απορριματοφόρου. Στις 23 Μαϊου του
2009. Άφησε πίσω του δυό κορίτσια που λίγα χρόνια
πριν είχαν ορφανέψει και από τον χαμό της γλυκύτατης μανούλας τους, της Βασιλικής, επίσης συναδέλφου
μας. Θυμάμαι τις συζητήσεις, τα «πηγαδάκια» στο κοιμητήριο της Βουλιαγμένης, όταν αποχαιρετούσαμε τον
Φώτη. Θυμάμαι πως με άλλα λόγια ο καθένας μας, λέγαμε όλοι το ίδιο πράγμα: Ότι, δηλαδή, ήταν ζήτημα
τιμής για τους συναδέλφους του, να πιέσουμε προς
κάθε κατεύθυνση ώστε τουλάχιστον η μεγαλύτερη από
τις κόρες του Φώτη να προσληφθεί στον Δήμο. Όπως
άλλωστε το δικαιούται βάσει νόμου που αντιμετωπίζει
τέτοιες περιπτώσεις.

Οι λάκκοι, οι παγίδες που συνωστιζόμαστε με αγελαία
βιάση για να πέσουμε μέσα τους έχουν ονόματα: Λέγονται «τι με νοιάζει εμένα;», «δεν βαρυέσαι αδερφέ»,
«έτσι είναι η ζωή», «έ, και τι μπορώ να κάνω εγώ» κι
άλλα τέτοια της μικροψυχίας, του στρουθοκαμηλισμού
και του ραγιαδισμού μας συνθήματα. Δεν συνειδητοποιούμε ότι ανεχόμενοι το λάθος, το κακό και το άδικο
στον στενό κύκλο μας, τότε νομοτελειακά όπως απλώνουν και μεγαλώνουν οι κύκλοι στο νερό της λίμνης,
όταν ρίξουμε ένα βότσαλο, έτσι και οι λανθασμένες
πράξεις μας, οι παραλείψεις και οι συνενοχές μας,
απλώνονται, ανεβαίνουν, γιγαντώνονται και τελικά
φτάνουν να μας κυβερνούν με τη μορφή του κάθε
Γιωργάκη και να καθορίζουν τη ζωή μας, ή μάλλον τη
μιζέρια μας.

Τι κάναμε, τελικά, ως συνάδελφοι, ως οργανωμένο(;)
εργασιακό σωματείο; Δώσαμε τις ευχές μας. «Καλά
κρασιά», που λέμε. Ο καθένας στο καβούκι του μικρόκοσμού του, να νοιώθει την παιδιάστικη ασφάλεια, ότι
η τουφεκιά του Χάρου έπεσε μακριά μας. Δίπλα μας
έπεσε. Όπως έγραψε ο Έρνεστ Χεμινγουέϊ: «μην αναρωτιέσαι για ποιόν χτυπά η καμπάνα. Χτυπά για σένα».
Ξέρω ότι διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, κάποιοι θα
φτύνουν τον κόρφο τους, θα χτυπάνε ξύλο κι άλλα τέτοια παραδοσιακά ξόρκια. Θα προτιμούσα, ως σωματείο, να πάμε να χτυπήσουμε την κουφή πόρτα του
κυρίου Ραγκούση, που η αίτηση της κοπέλας βρίσκεται
σε κάποιο συρτάρι του υπουργείου του, σκεπασμένη
με μπόλικο αλατάκι, έτσι ώστε να περάσουν τα πέντε
χρόνια που προβλέπει ο σχετικός νόμος και να χάσει
το δικαίωμα της πρόσληψής της.

Πριν δυό χρόνια περίπου, στον τότε Δήμο Βουλιαγμένης χάσαμε σ’ ένα τροχαίο δυστύχημα σε ώρα υπηρεσίας, έναν αγαπητό συνάδελφό μας τον Φώτη

Ειλικρινά δεν μ’ ενδιαφέρει τι κάνει και τι δεν κάνει ο
κάθε Ραγκούσης, τι θέλει και τι δεν θέλει, ή τι θα μπορούσαν, ή δεν θα μπορούσαν να κάνουν ο Δήμαρχος

και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Άλλωστε, αν το θέμα ήταν
στο χέρι του Δημάρχου, η κόρη του Φώτη θα είχε πιάσει δουλειά στον Δήμο την επομένη του τραγικού δυστυχήματος. Εμένα μ’ ενδιαφέρει και με προσβάλει το
τι δεν κάναμε εμείς, οι «συνάδελφοι», που θα μπορούσαν τα δικά μας παιδιά να βρεθούν στη θέση των παιδιών του Φώτη και της Βασιλικής κι ας φτύνουν κάποιοι
τον κόρφο τους όσο θέλουν.
Πέρα από την δυσαρέσκεια και την γκρίνια που περιμένω να εισπράξω, θα περιμένω στην επόμενη Γ.Σ. του
σωματείου μας ν’ ακούσω προτάσεις για το τι εμείς
μπορούμε να κάνουμε ώστε το «καθ’ ύλην αρμόδιο»
από τα γ..ώ τα υπουργεία μας ν’ απαντήσει εγγράφως
γιατί κωλυσιεργεί σ’ ένα ζήτημα που δεν μπορεί και δεν
πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί με λογικές λιτότητας, καιρού
κρίσης κι όλα τα συναφή κουραφέξαλα. Πριν απολιθωθεί η λογική μας, είχαν πετρώσει οι καρδιές μας. Γι’
αυτό αφεθήκαμε να πιαστούμε κορόϊδα από τις συντεχνίες παρασίτων που λέγονται «κόμματα εξουσίας» και
δεν είναι άξιοι ούτε για να δέσουν τα κορδόνια του
κάθε μεροκαματιάρη Έλληνα που τους ψηφίζει για να
τον πουλάνε.
Αν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθε
καμπάνα χτυπά και για μας, τότε κανείς δεν θα είναι
μόνος στην ατυχία του και κανείς Γιωργάκης δεν θα
μπορεί να διασύρει στην κοινωνία ως χαραμοφάηδες,
ολόκληρα σύνολα εργαζομένων και να τους τσακίζει
σαν μοναχικές βεργούλες, μιά-μιά κάθε φορά, ενώ οι
υπόλοιποι, μασουλάμε τσιπς μπροστά στο χαζοκούτι,
περιμένοντας ουσιαστικά τη σειρά του δικού μας εργασιακού κλάδου για τσάκισμα κι αναστενάζοντας με
ανακούφιση «ουφ, εμείς την σκαπουλάραμε».
Η λέξη-κλειδί είναι η αλληλεγγύη και τα παιδιά του αδικοχαμένου Φώτη Σουϊτσμέ δεν την είδαν από τους συναδέλφους του. Δεν είναι αργά. Ευελπιστώ και σε
προτάσεις -εκτός από γκρίνιες- και θα επανέλθω.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Πόσο απέχει η σύγχρονη “Χίμαιρα” απ’ την πραγματικότητα;
Πριν ξεκινήσω να αναλύω το
θέμα μου, σας ενημερώνω ότι
το κείμενο που ακολουθεί πρέπει να διαβαστεί μέχρι τέλους.
Αλλιώς θα αφήσει εσφαλμένες
εντυπώσεις. Λάβαμε λοιπόν,
το παρακάτω e-mail, που ομολογουμένως μας ταρακούνησε
αρκετά.
“Τα genpets είναι η καινούργια ανακάλυψη της βιο-μηχανικής. Πρόκειται
για ζωντανά ανθρωποειδή τα οποία
θα πωλούνται στα ράφια των super
market ίσως και των pet-shop. Είναι
φτιαγμένα από ανάμιξη ανθρώπινου
και ζωικού DNA. Όταν δεν έχουν
ανοιχτεί από τη συσκευασία βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου, κάτι
σαν την χειμερία νάρκη. Αναπνέουν
όμως επειδή η συσκευασία έχει τρύπες να περνάει ο αέρας. Μόλις ο πελάτης ανοίξει την συσκευασία
αρχίζει το κατοικίδιο(;) να ξυπνάει
μετα από 20 λεπτά και ανοίγει τα
μάτια του. Έχουν αίμα, οστά, μυς,
μυαλό και οτιδήποτε άλλο έχουν τα

θηλαστικά. Ζούνε με πρωτείνες. Επίσης έχουν προσωπικότητα και το
χρώμα της συσκευασίας δείχνει τον
τύπο τους. Αισθάνονται πόνο αλλά
δεν έχουν αναπτυγμένες φωνητικές
χορδές για να εκφραστούν. Αν τα κόψεις βγάζουν αίμα.
Υποτίθεται ότι η εταιρεία τα έχει βγάλει για να παίζουν τα παιδιά με κάτι
ζωντανό αντί για κούκλες ή άψυχα
ρομποτ. Το pet μόλις ανοιχτεί θεωρεί
τον κάτοχο του κάτι σαν τη μάνα του.
Δείχνουν συναισθήματα.
Αν νομίζετε ότι κάνω πλάκα δεν
έχετε παρά να δείτε το site της Εταιρείας http://www.genpets.com
Ακόμα καλύτερα δείτε τις "συχνές
ερωτήσεις"
http://www.genpets.com/faq.php για
να σας φύγουν οι αμφιβολίες ότι όλα
αυτά είναι υπερβολικά!!!.
Αναμένουν έγκριση και μετά πηγαίνουν για παγκόσμια παραγωγή.
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ, ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.”

την περιέργεια αναμένη. Όπως
ήταν επόμενο, κάναμε την διαδικτυακή μας έρευνα περιηγηθήκαμε στο υπαρκτό και πολύ
αναλυτικό site της εταιρείας, διαβάσαμε τις ερωτήσεις που κάνει ο
κόσμος πάνω στο καινούριο “προϊόν” και τέλος διαβάσαμε το
“about us” της εταιρείας. Εκεί έγι-

Έτσι τελειώνει το e-mail και μας
αφήνει με το στόμα ανοιχτό και με

ναν και τα ...αποκαλυπτήρια.
Τα λεγόμενα Genpets λοιπόν, δεν
είναι τίποτα άλλο από ένα βραβευμένο γλυπτό έργο τέχνης που από
το 2005 έχει εμφανιστεί σε αίθουσες τέχνης και μουσεία. Ο δημιουργός του, αποφάσισε να
δημιουργήσει ένα “μύθο” μέσω του
internet για να αφυπνίσει και να
προβληματίσει τον κόσμο, διαδίδοντας την κυκλοφορία ενός υπο-

Να πως μπορείτε να γλυτώσετε το νέο
έκτακτο τέλος ακίνητης περιουσίας

τιθέμενου προϊόντος έξω από τις
ηθικές αξίες του ανθρώπινου είδους και έξω από την ίδια την
φύση. Το περίεργο και συνάμα επικίνδυνο είναι ότι πολλοί ενδιαφέρθηκαν
να
μάθουν
λεπτομέρειες αγοράς και συντήρησης γι’ αυτό το ζωντανό παιχνίδι
που μοιάζει να έχει βγει από ταινία

τρόμου. Χαρακτηριστικά γράφει ο
καλλιτέχνης κατά την απομυθοποίηση μέσα στην ιστοσελίδα (ελεύθερη μετάφραση): “Σταματήστε και
σκεφτείτε. Κάντε έρευνα, πάρτε
μια μικρή ανάσα και σκεφτείτε τις
αντιδράσεις σας και τις σκέψεις
σας όταν διαβάσατε αυτή την είδηση. Αν ενθουσιαστήκατε με την
προοπτική, ίσως πρέπει πραγματικά να σκεφτείτε ακόμη περισσό-

τερο απ’ τους υπόλοιπους...”.
Και καταλήγει δηλώνοντας: Είναι
σημαντικό να εξετάζετε με κριτικό
πνεύμα και στις δύο πλευρές ενός
ζητήματος πριν καταλήξετε σε
οποιοδήποτε συμπέρασμα. Η βιομηχανική θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ιατρικές
ανακαλύψεις που σώζουν ζωές,
αλλά θα γίνει αυτό; Ή θα χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο
μέρος της τεχνολογίας στη ζωή
μας;”
Πάντως για να μην επαναπαυόμαστε και νομίζουμε ότι όλο αυτό
είναι απλά μια ταινία φαντασίας,
στο site του National Geografic διαβάσαμε πως επιστήμονες έχουν
καταφέρει να παράξουν υβριδικό
πλάσμα - θολώνοντας τα όρια μεταξύ ανθρώπου και ζώου, το οποίο
ονομάζουν Χίμαιρα· από το τέρας
της Ελληνικής μυθολογίας που
είχε κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά φιδιού!
Κινέζοι επιστήμονες το 2003 ανάμειξαν ανθρώπινα κύτταρα με αυγά
κουνελιού. Ήταν τα πρώτα έμβρυα
που δημιουργήθηκαν επιτυχώς και
ονομάστηκαν
human-animal
chimeras (ανθρώπο - ζωική - χίμαιρα). Διατήρησαν το έμβρυο σε
ζωή μέσα στο εργαστήριο για αρκετές μέρες πριν το καταστρέψουν...

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Στον εορτασμό συμμετέχουν πάνω 1500 πόλεις της Ευρώπης.
Κάθε χρόνο, στις 22 Σεπτεμβρίου κλείνουν τα κέντρα των
πόλεων για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες
να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, ή οποιοδήποτε μέσο δεν
χρειάζεται βενζίνη, αλλά και τα πόδια τους.
Την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί τα αυτοκίνητα
κατά 1.500.000 επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα με ρύπους. Μελέτες της Ιατρική Σχολής Αθηνών, του τμήματος
επιδημιολογίας, αναφέρουν ότι αν καταφέρναμε να μειώσουμε το μέσο επίπεδο μικροσωματιδίων στην Αθήνα
στην μισή τιμή απ’ ότι είναι τώρα (52,12 μικρογραμμάρια
ανά κυβικό μέτρο), θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους
κάθε χρόνο! Την επόμενη φορά που θα πάτε μέχρι το φούρνο για ψωμί, πάρτε το ποδήλατό σας!
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επιστολές που λάβαμε
Για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο»
Τον Ιούνιο ή στις αρχές Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Σωτήρης
Χατζάκης, παλαιόθεν συνάδελφος και φίλος,
μου πρότεινε ν’ αναλάβω το ανέβασμα του
Τσίρκου για τον Ιανουάριο του 2012, με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Κάθε πέντε με δέκα χρόνια, εξετάζαμε με τον
Καμπανέλλη και τον Ξαρχάκο, την ιδέα μιας
καινούργιας παράστασης του Τσίρκου. Και
πάντα καταλήγαμε στο συμπέρασμα, ότι πρέπει να χτίσουμε ένα καινούργιο Τσίρκο επί σκηνής, με επίκαιρη σάτιρα, που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της δοσμένης πραγματικότητας.
Και αφήναμε την παλιά παράσταση στην ησυχία της. Αισθανόμαστε βαριά ευθύνη για τις εικόνες που είχε συγκρατήσει στη μνήμη του το
Κοινό, από την εποχή του 1973.
Εδώ πρέπει να κατανοηθεί ότι το 50% της επιτυχίας εκείνης της παράστασης του 1973, το
έφερε μαζί του το ίδιο το Κοινό, ως αποσκευή
του. Εκφράστηκε δηλαδή, η ανάγκη της εποχής. Ο φανερός και κοινός εχθρός, η λαϊκή
ομοψυχία κ.λπ.

Εξέθεσα αμέσως τις σοβαρές μου επιφυλάξεις
και επεσήμανα τους κινδύνους, που εγκυμονεί
ένα τέτοιο εγχείρημα, κατά την άποψή μου.
Οι συγκυρίες, βέβαια, έχουν επαναφέρει το
έργο του Καμπανέλλη στην επικαιρότητα κατά
τρόπο δραματικό.
Για να πετύχει η καινούργια παράσταση το ίδιο
αποτέλεσμα, νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλιστούν ορισμένες προϋποθέσεις. Και εξηγούμαι:
Πολλοί ρόλοι που τότε παίχτηκαν από πρωτόβγαλτους και άγνωστους στο Κοινό ηθοποιούς,
τώρα θα πρέπει να παιχτούν από γνωστούς
πρωταγωνιστές. Ο υποκριτικός κώδικας που
χρησιμοποιήθηκε τότε, ήταν ο κώδικας της παλιάς λαϊκής επιθεώρησης. Η άμεση συνεννόηση του ηθοποιού με τους θεατές. Οι
ηθοποιοί δηλαδή, «έκλειναν το ματάκι», όπως
λέμε στη γλώσσα μας, στους θεατές. Κι αυτό
για να λειτουργήσει πρέπει να είσαι ο άνθρωπός τους. Να είσαι η Τζένη τους ή ό Νιόνιος
τους.
Έπειτα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αποφευχθούν οι συγκρίσεις. Θα ήταν καταστρεπτικό να βλέπει κανείς την καινούργια

ΜΗ ΠΕΙΡΑΞΕΤΕ ΤΑ ΚΕΠ
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε ο γράφων στο Δήμο Μαρκοπούλου και αναφέρεται στις σπουδαίες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ και πώς εξυπηρετήθηκε από το ΚΕΠ Μαρκοπούλου.
Ο Δήμος μας την ενεχείρισε και την παρουσιάζουμε.
Υπάρχει μια εξαιρετική υπηρεσία στο κράτος μας. Είναι τα
λεγόμενα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Κατά γενική
ομολογία είναι μια υπηρεσία η
οποία μόνον επαίνους παίρνει,
από όλους αυτούς τους οποίους εξυπηρέτησε. Και είναι χιλιάδες όλοι αυτοί που έχουν
εξυπηρετηθεί από τους εξαιρετικούς υπάλληλους της υπηρεσίας αυτής! Ιδιαίτερα από
πολίτες της τρίτης ηλικίας, οι
οποίοι είναι ανήμποροι και δυσκίνητοι.
Είμαι 76 ετών και ανήμπορος.
Χρειάστηκε να μεταφέρω τα
δικαιώματα μου από την
Αθήνα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, καθώς και κάτι διευθετήσεις που χρειάστηκα!
Απευθύνθηκα στα ΚΕΠ Μαρκοπούλου και εκεί με περίμενε,
ομολογουμένως, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη! Βρέθηκα να
συνομιλώ με θαυμάσιους υπαλλήλους, νέα παιδιά, λες και
ήμουν στο …σπίτι μου!!
Πλήρως ενημερωμένοι, πρόθυμοι, ευγενικοί! Στην ηλικία μου

και κατά την διαδρομή της
ζωής μου, χρειάστηκε να έλθω
σε επαφή με πολλές υπηρεσίες
της πολιτείας!! Σχεδόν όλες τις
φορές έφευγα απογοητευμένος, κουρασμένος, και θυμωμένος!!! Όμως εδώ, στα ΚΕΠ
Μαρκόπουλου, βρήκα την
όαση!! Εδώ, οι υπάλληλοι, για
πρώτη φορά, μου συμπεριφέρθηκαν όπως αρμόζει στους
νέους να συμπεριφέρονται
στους ηλικιωμένους!!
Τώρα μαθαίνω ότι πολλές από
τις θαυμάσιες αυτές υπηρεσίας
θα καταργηθούν ή θα αποδυναμωθούν!
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι αρμόδιοι, κύριε αρμόδιε Υπουργέ,
κύριοι 300 της Βουλής,
Αν μπορεί να εισακουσθεί η
φωνή ενός γέροντα, που έχει
εκτελέσει μέχρι κεραίας και
εκτελεί ακόμα τις υποχρεώσεις
του, τότε - προς Θεού - μην
πειράξετε
τις
υπηρεσίες
αυτές!! Μην καταργήσετε κάτι
πραγματικά καλό!! Μην αφήσετε χιλιάδες πολίτες, ιδίως
ηλικιωμένους, μετέωρους!!!

Όλοι εμείς που εξυπηρετηθήκαμε από αυτά τα θαυμάσια
παιδιά, που υπηρετούν στην
υπηρεσία αυτή, σας παρακαλούμε και σας συστήνουμε να
αφήστε την υπηρεσία αυτή
αλώβητη !! Αντί να την αποδυναμώσετε ενισχύστε την!!
Δώστε της την δύναμη, να εξακολουθήσει με άνεση το θαυμάσιο έργο της !!!
Ελπίζοντας ότι κάποιος αρμόδιος, επί τέλους, θα εξετάσει
το πρόβλημα σωστά, θέλω να
σας ευχαριστήσω που δεν πετάξατε τούτη την επιστολή
στον ...αρμόδιο κάλαθο…!!! Τελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ
τους υπαλλήλους του ΚΕΠ,
καθώς και τον θαυμάσιο προϊστάμενο τους, ο οποίος σίγουρα χρεώνεται για ένα
μέρος της επιτυχίας του!! Με
τις ευχαριστίες μου και την
ευχή μου.
Γεράσιμος Α. Αλιβιζάτος
Συνταξιούχος
ΚΟΙΝ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
- ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ

παράσταση και να νοσταλγεί την Καρέζη, τον
Ξυλούρη ή τον Παπαγιαννόπουλο. Εξήγησα
ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο τρόπος,
πάντα κατά τη γνώμη μου.
Ακολουθεί το υπερβολικό κόστος. Η παράσταση χρειάζεται καμιά πενηνταριά νοματαίους επί σκηνής, μαζί με τους δέκα μουσικούς.
Μεταξύ των τριών σκηνών και της πασαρέλας,
κινούνται όγκοι ανθρώπων αλλιώς πολλά επεισόδια θα χάσουν τη σημασία τους.
Και εξήγησα πως θα έβλεπα την αναβίωση της
παλιάς παράστασης:
Τη φαντάζομαι σαν ένα φεστιβαλικό γεγονός,
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που θα χτιστεί σε
μεγάλο χώρο, με τρείς σκηνές και πασαρέλα
και θα παιχτεί για πέντε με δέκα παραστάσεις,
όσο χρειάζεται για να υποδεχτεί το Κοινό που
θα επιθυμούσε να το ιδεί. Και όχι σε ένα συμβατικό θέατρο, ιταλικού τύπου, της μιας υπερυψωμένης σκηνής, που θα ανοίξει τις πόρτες
του για καθημερινές παραστάσεις, όπως συνηθίζεται. Και για να γίνω συγκεκριμένος, θυμίζω
σε όσους το έζησαν, τη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 1974, στο Παλαί ντε Σπορ, όπου
σε έξη μόνο παραστάσεις, παρακολούθησαν
το έργο 52.000 θεατές. Με τη χουντική Χωροφυλακή της Γ΄ Υποδιεύθυνσης, να έχει ζώσει
το χώρο και να εμποδίζει ανοιχτά την προσέλευση του Κοινού.

Στις αρχές Αυγούστου, το Κ.Θ.Β.Ε. άλλαξε τον
προγραμματισμό του και αντί το Γενάρη του
‘12, αποφάσισε ν’ ανεβάσει το έργο, το Νοέμβρη του ‘11. Οπότε σταμάτησε κάθε συζήτηση
από την πλευρά μου.
Η ιδιαίτερη σχέση μου με την παλιά παράσταση, δεν μου επιτρέπει άλλη αντιμετώπιση.
Με στενοχωρεί μόνο το γεγονός ότι μέχρι και
τις τελευταίες μέρες, στις ανακοινώσεις του
Κ.Θ.Β.Ε., εμπλέκεται το όνομά μου, ως υπεύθυνου της παράστασης.
Φιλικότατα
Κώστας Καζάκος

«Εάν τοιούτον τι αληθεύει ...»
(Οι «λευκοί ιππότες» του Σ.Α.Α.Κ. κατά της «μαύρης κι έρημης» Νίκης Βακαλέλη)
Επεισόδιον ...απειροστόν
Αυτή η πολύχρονη αντιδικία του Σ.Α.Α.Κ. με τη
Νίκη Βακαλέλη μου θυμίζει κάτι παλιές ιστορίες
του Φαρ Ουέστ, όπου οι καλά οργανωμένοι ΣΑΑΚτήμονες κτηματίες με την extra large όρεξη,
έβαζαν στο μάτι το εντελώς small κτηματάκι κάποιου ή κάποιας, έχοντας μαζί τους εκτός από
το πανάρχαιο δίκαιο του ισχυροτέρου και τις εντελώς συμπτωματικές καλές σχέσεις με τον σερίφη, τον δικαστή και τον υπεύθυνο του τοπικού
κτηματολογίου.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια με άρωμα υπαρκτότατου νεποτισμού και ανύπαρκτου ιπποτισμού. Ή για να το πω όπως θα το έλεγε ένας
παλαιός με λίγα και καλά λόγια: «η κοιλιά του
ανθρώπου μπορεί να χορτάσει, το μάτι του δεν
χορταίνει ποτέ».
Πληροφορήθηκα ότι στο τελευταίο επεισόδιο
του μακρόχρονου δικαστικού σίριαλ μεταξύ των
«ακτημόνων καλλιεργητών» -τινές των οποίων
είναι παλαιά μέλη της λέσχης των «δεν ξέρουν
τι έχουν»- και μιάς ανυπεράσπιστης, μόνης και
φτωχής γυναίκας, εμφανίσθηκε στο δικαστήριο
μάρτυς προφανώς αγνοών την εντολή «Ου ψευδομαρτυρήσεις» και ισχυρίσθηκε ότι η Νίκη Βακαλέλη κατά το διάστημα των ετών 1989-2005
δεν κατοικούσε στο πατρικό της σπίτι και επομένως το είχε εγκαταλείψει αποδεχόμενη την
«δικαία κυριότητα» επ’ αυτού των «ακτημόνων
καλλιεργητών» και συμμορφούμενη «προς τας
υποδείξεις».
Επειδή συμβαίνει να γνώρισα από κοντά πρόσωπα και πράγματα της Βούλας, αφού υπήρξα
γραμματέας της πρώτης Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΒούλαςΒουλιαγμένης και είχα την τύχη να συναναστραφώ πολλούς υπέροχους ανθρώπους όπως

η Νίκη –αλλά και αρκετούς από τους «άλλους»καταθέτω δημόσια ότι και πριν και κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, αλλά και μετά από αυτό,
δέχθηκα πολλές φορές την πρόσχαρη φιλοξενία
που η Νίκη απλόχερα κι αρχοντικά κερνούσε σε
γνωστούς και φίλους μαζί μ’ έναν καφέ, ένα
γλυκό ή φρούτα από τα δέντρα της, που ο απίθανος εκείνος μάρτυς χαρακτήρισε στο δικαστήριο ως «υποτυπώδη βλάστηση», κάτι σαν
βρούβες δηλαδή.
«Υποτυπώδης βλάστηση», λοιπόν, οι πολύχρονες ελιές, ροδιές, συκιές, αμυγδαλιές, μουσμουλιές, βερυκοκιές, οι δάφνες και οι
πικροδάφνες που στόλιζαν εκείνη την μικρή
όαση μαζί με τις ανοιχτές καρδιές των ανθρώπων της. Μάλλον, ο συγκεκριμμένος μάρτυς θα
θεώρησε ως «υποτυπώδη» την νοημοσύνη του
δικαστηρίου και των γνωριζόντων τα της Βούλας.
Όταν πληροφορήθηκα την απίστευτη αυτή «μαρτυρία», ομολογώ ότι δυσκολεύθηκα να πιστέψω
ότι βρέθηκε Βουλιώτης που με τα όσα είπε στο
δικαστήριο ήταν σαν να απευθυνόταν σε Βουλού, Ζουλού και δεν συμμαζεύεται. Ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. «Εάν τοιούτον τι
αληθεύει», όπως είχε πει στην Μικρασιατική Εκστρατεία ο στρατηγός Κονδύλης, τότε ο εν
λόγω μάρτυς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα δικαστικών, αλλά μηχανικών αυτοκινήτων. Διότι
χάνει λάδια, βαλβολίνες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά και όλα τα συναφή.
Κι όποιος εκ των «ακτημόνων καλλιεργητών»
παρεξηγηθεί με τα γραφόμενά μου, τίθεμαι εις
την διάθεσίν του δια τα περαιτέρω οιασδήποτε
μορφής.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Αναβιώσεις εθίμων στα Σφήττεια 2011
Ολοκληρωθηκε ο κύκλος των Σφηττείων
2011 στο Κορωπί, με πλούσιες εκδηλώσεις
που καταγράφονται στις κορυφαίες της
πορείας του θεσμού των Σφηττείων από
την ίδρυσή τους.
Βέβαια τα “Σφήττεια” από την δημιουργια
τους (2005) μέχρι σημερα έχουν καταδείξει εξαιρετικές εθιμικές εκδηλώσεις, όπως
ο «Μεσογείτικος Γάμος» σε κείμενα του
Γιάννη Πρόφη, η οποία θεωρείται ως η κορυφαία εκδήλωση.
Η τρίτη ποδηλατοπορεία, που εντάχθηκε
στα Σφήττεια 2011, ανέσυρε μία παλιά
αγάπη του ανθρωπου για το ποδήλατο,
αλλά και την επιθυμία του για αναβαθμισμένη ποιότητα ζωης.

Αναδείχθηκε όμως και η απαίτηση δικαιωμάτων των ποδηλατών στην χρήση των
δρόμων της πόλης.
Η ποδηλατοπορεία λοιπόν κατεληξε στο
προαύλιο του 1ου Γυμνασίου και όλοι μαζι·
ποδηλάτες και πεζοί συμμετείχαν στην εκδήλωση της αναβίωσης ενός παλαιού μεσογείτικου εθίμου· της φωτιάς «Σιν
Μελέτη».
Όπως συνηθίζεται, στις τελευταίες ποδηλατοπορείες, δημοτικό όχημα με τον αντιδήμαρχο Θ. Γρίβα, το δημοτικό υπάλληλο
και εθελοντή Σπ. Κοσμά και οχήματα της
Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας με
τους εθελοντές Δ. Σιδέρη και Θ. Θεοδωρόπουλο είχαν τη ευθύνη του προσωρινού
αποκλεισμού δρόμων και της εποπτείας
της ασφαλούς διεξαγωγής της ποδηλατοπορείας.
Επικεφαλής της πορείας, οι πρωτεργάτες
της πρώτης ποδηλαποπορείας, δημοτικοί
σύμβουλοι και άλλοι εθελοντές-ποδηλάτες, ενώ ο Δήμαρχος τους περίμενε στο
χώρο του 1ου Γυμνασίου, όπου κατέληγε η
πορεία.
Ενα πρωτόγνωρο ανθρώπινο μωσαϊκό
όλων των ηλικιών - ποδηλάτες πλημμύρισαν τους δρόμους.
Όπως είπαν οι οργανωτές, όλα πλέον είναι
ώριμα, για την ανοιχτή συνέλευση όλων

αυτών των ανθρώπων και τη δημιουργία
ομάδας έργου για την προώθηση της δημιουργίας ποδηλατόδρομου στο Κορωπί.
Με την είσοδο των ποδηλατών στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου ξεκίνησε
η εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου της φωτιάς. Η φωτιά είχε αρχίσει να ανάβει από
τα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα
Ελληνίδων Οδηγών του Κορωπίου που
είχαν αναλάβει αυτή την αποστολή μετά
από 40 και πλέον χρόνια. Οι εισηγητές της
Οργανωτικής Επιτροπής της Σφηττείων
(Βάσω Κιούση, Τάκης Πρόφης, Γωγώ Σταθάκη κα.) και τα μέλη του «Σφηττού» είχαν
φροντίσει να αναπτυχθεί μια μεγάλη συντροφιά Κορωπιωτών γύρω από την φωτιά
που άκουγαν με προσοχή το ιστορικό του

εθίμου και τις συμβολικές έννοιες που
«ακολουθούν» το έθιμο.
Στην εισήγησή της, η Γωγώ Σταθάκη,
μέλος του Πνευματικού Κέντρου, αναφέρθηκε στο άναμμα της φωτιάς υποστηρίζοντας ότι είναι ένα έθιμο, ειδωλολατρικό,
σχετιζόμενο με τη γιορτή του ηλιοτροπίου
(αλλαγή πορείας του ήλιου). Η προχριστιανική αυτή γιορτή διατηρήθηκε και στα χριστιανικά χρόνια και συνεχίσθηκε, παρά την
καταδίκη της (σ.σ από την «εν Τρούλλω»
Πενθέκτης Οικουμενική Σύνοδο περί χριστιανικού προσδιορισμού της ηλικίας του
κόσμου) γιατί και τις ρίζες της είχε βαθιά
και κάποια ψυχαγωγία έδινε στον κόσμο
της υπαίθρου.
Επέμεινε όμως στην συμβολική έννοια του
“καθαρμού”, που έχει η φωτιά αυτή, όπως
όλες οι φωτιές (ακόμη και με τη χριστιανική
αντίληψη), και που έφτασε να γεννάει την
πίστη ότι, αν αναφτεί σ‘ ένα ξάγναντο, μπορεί να επιδράσει ευεργετικά σ’ όλη την περιοχή που φωτίζει...
Και η Βάσω Κιούση αναφέρθηκε στους
συμβολισμούς και τη σημασία του εθίμου.
Αν θυμηθούμε είπε, την ανάλογη αρχαία
φράση “Έφυγον κακόν, εύρον άμεινον”,
καταλαβαίνουμε την αρχική σημασία του
πηδήματος των φωτιών: να καθαρθούν
δηλαδή με τη δύναμη της φωτιάς οι
άνθρωποι και απαλλαγμένοι από κάθε κακό

να μπουν καθαροί και ακμαίοι στη νέα
περίοδο του χρόνου.

που άρχισαν να βγάζουν τις νότες τους
γλυκά. Τις νότες συνόδευσε η χορωδία του
ΚΑΠΗ και το χορό έσυρε η χορευτική
ομάδα του Πνευματικού Κέντρου.
Οπως ήταν φυσικό, ο κύκλος εγινόταν
ακομα πιο μεγάλος...

Ο Τάκης Πρόφης διάβασε κείμενο του
κορωπιώτη ζωγράφου και λαογράφου
Γιάννη Πρόφη για την ιστορία του εθίμου
στο Κορωπί. Στο κείμενο αναφέρεται ότι το
έθιμο στα Μεσόγεια είχε κυρίως
ψυχαγωγικό χαρακτήρα παρά θρησκευτικό.

Ο χορός ανήκει στις σημαντικότερες κοινωνικές εκδηλώσεις του ανθρώπου και συν-

Τη δεκαετία του ‘60 έσβησε το έθιμο στο
Κορωπί με την αλλαγή των όρων
κοινωνικής, οικονομικής και οικιστικής
ανάπτυξης. Ο Τ. Πρόφης έκλεισε τις
εισηγήσεις της εκδήλωσης με την εξήγηση
της λεγόμενης αρχής της Ινδίκτου (1η
Σεπτεμβρίου) ενώ προέβη σε πολλές
ιστορικές παραπομπές στον τρόπο με τον

δέεται άμεσα με την ιστορία, τον πολιτισμό
και την εξέλιξη μιας κοινωνίας Ο παραδοσιακός χορός, εκτός από ψυχαγωγία και
καλλιτεχνική δημιουργία, ήταν και μέσο διαπαιδαγώγησης, διότι λειτουργούσε ως μέσο
μύησης στο σύστημα των συλλογικών παραστάσεων, πολιτιστικών αξιών και κοινωνικών συμβόλων.

οποίο καθιερώθηκαν οι χρονολογίες και τα
εορτολόγια.

Ο χορός αποτελεί μια από τις βασικότερες
εκφράσεις της λαϊκής μας παράδοσης και
άρα της εθνικής μας ταυτότητας. Ο χορός
δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο πολιτισμικό
κεφάλαιο για τη χώρα, αλλά εξακολουθεί
να είναι και μια ευχάριστη έκφραση της κοινωνικότητάς μας! εξήγησε η Βάσω Κιούση.
Μεσο

Ας ανάψει λοιπόν η φωτιά!
Όλες οι ηλικίες εκπροσωπήθηκαν στο
πήδημα της φωτιάς. Προτροπές αλλά και
δισταγμοί ξεπεράστηκαν και μικροί μεγάλοι,
βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι
και μέλη συλλόγων, τίμησαν υπέρ του
δέοντος το έθιμο.

Ας αρχίσουν οι χοροί
Τη σειρα του είχε το κλαρίνο με τον Κώστα
Πιστόλη και το νταούλι με τον Γιώργο Γκίκα,

Μεσογείτικα κρασιά που προσφέρθηκαν
ήταν από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Κορωπίου ενώ εθελόντριες του Δήμου και
του
Νομικού
Προσώπου
Σφηττός
προσέφεραν εδέσματα και λιχουδιές της
μεσογείτικης κουζίνας.


ΕΒΔΟΜΗ

Συμπαραστάτης στους μαθητές
δηλώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου
και στην τάξη και στη δράση
Mε επιστολή του, που απευθύνεται στους μαθητές και γονείς, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, αφ’
ενός εύχεται καλή σχολική χρονιά, αλλά παράλληλα ενημερώνει μαθητές και γονείς, ότι παρά τις δυσμενέστατες
συνθήκες που βιώνει ο Δήμος, με το χρέος, που έχει δημιουργηθεί από προηγούμενα χρόνια, με ίδιες δυνάμεις
έχουν φροντίσει να φέρουν σε καλή κατάσταση τα σχολικά κτίρια.
Εξήγησε ότι το «νέο σχολικό έτος δεν ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς.
Η χρηματοδότηση του Δήμου Μαρκοπούλου σε θέματα Παιδείας, είναι εξαιρετικά μειωμένη, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές! Οι ελλείψεις σε Σχολική Στέγη, εκπαιδευτικό
προσωπικό, αλλά κυρίως η τραγική κατάσταση με τα σχολικά βιβλία, που για πρώτη φορά μετά το 1976, δεν θα βρίσκονται στα
χέρια της πλειονότητας των μαθητών έως το τέλος Οκτωβρίου,
δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Παρά το δυσβάσταχτο χρέος των δεκαοκτώ (18) εκατομμυρίων
Ευρώ, που «κληρονομήσαμε» από τις απερχόμενες Διοικήσεις,
αλλά και το εφιαλτικό σκηνικό των περικοπών του «Μνημονίου»,
προχωρήσαμε με συντονισμένες προσπάθειες, στην αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών προβλημάτων των Σχολείων του Δήμου
μας».
Εκανε εκτενή αναφορά σε ενέργειες
που έχουν αποδώσει στο Δήμο και ως
προς τη συντήρηση και ως προς την κατασκευή νέων κτιρίων, που βρίσκονται σε
καλό δρόμο.
Τόνισε ότι θ’ αναλάβει και φέτος το κόστος προμήθειας σε χαρτί και μελάνι.
«Εχουμε μεριμνήσει επίσης, με δικές
μας δαπάνες, για την προμήθεια όλων
των μαθητών με ψηφιακούς δίσκους
(CD), με το περιεχόμενο των σχολικών
βιβλίων».
Τόνισε επίσης ότι «η Δημοτική Αρχή θα υποστηρίξει τις αγωνιστικές διεκδικήσεις, τόσο της μαθητικής κοινότητας, όσο και των
εκπαιδευτικών, των οποίων το έργο και η προσφορά, με μηδαμινά μέσα και με έκδηλη την επιχειρούμενη απαξίωσή τους ως
“δημοσίων υπαλλήλων”, δεν χαίρει της απαιτούμενης αναγνώρισης από την Πολιτεία. Βεβαίως, κανείς δεν επιθυμεί κλειστά
Σχολεία.
Τα Σχολεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά και οι μαθητές να εκπαιδεύονται!
Εάν όμως οι κλιμακούμενες διεκδικήσεις το απαιτήσουν, εμείς
θα συμπαρασταθούμε στις δράσεις των εκπαιδευτικών και των
μαθητών» κατέληξε ο Δήμαρχος.
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Ναι στην πλατεία Πηγαδακίων
ναι στον επιμερισμό του κόστους
Συνάντηση της Δημοτικής
Αρχής των 3Β με φορείς και
κατοίκους της συνοικίας
Πηγαδάκια και όχι μόνο,
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 15.9 στο

Η πρόθεση του Δήμου είναι
να διατηρήσει πάσει θυσία
την πλατεία και το κομμάτι
που ήδη ξεκίνησε να οικοδομηθεί. Τα λεφτά όμως
που ζητούν και έχουν κερδί-

Η Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα
Τσιριγώτη, όπως είπε έχει
δουλέψει μαζί με τις υπηρεσίες μήνες ολόκληρους για
να μπορέσουν να φέρουν
την πρόταση που παρουσία-

στος, αναλογικά σε όλη τη
συνοικία των Πηγαδακίων.
Η συζήτηση έγινε σε ένα
πολύ καλό επίπεδο και οι
κάτοικοι όλοι βρέθηκαν να
το βλέπουν με κατανόηση.
Ο πρόεδρος του Εξωραίστικού Συλλόγου Πηγαδακίων
κ. Φιφές, επέμεινε στη διατήρηση της πλατείας και τόνισε ότι με όσους κατοίκους
το συζήτησε, αποδέχονται
τον επιμερισμό του κόστους
προκειμένου να σωθεί η
πλατεία.
Δημαρχείο στη Βούλα, προκειμένου να συζητήσουν
για την τύχη του Ο.Τ. 306.
Οπως γράφουμε και στη
σελ. 7 το Ο.Τ. 306 έχει
πλέον μείνει μισό, 306β,
γιατί το άλλο μισό ο ιδιοκτήτης του, με δικαστικές
αποφάσεις και υπογραφές
από Νομαρχία(;) κατάφερε
να εκδόσει οικοδομική
άδεια τον Αύγουστο του
2011 και ήδη μπήκαν μέσα
οι μπουλντόζες για να κτίσουν.

σει με δικαστικές αποφάσεις οι ιδιοκτήτες του 306β
είναι πάρα πολλά και είναι
αμφίβολο αν θα μπορέσει ο
Δήμος να τα καταβάλει, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη
εποχή.
Το επεσήμανε ιδιαίτερα ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δημήτρης Δαβάκης.
Ο δημαρχεύων αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, στην εισήγησή του υπεραμύνθηκε
της διατήρησης του πρασίνου και τόνισε ότι ο Δήμος
θα βρει τα λεφτά!

σαν. Να αποζημιωθεί δηλαδή το Ο.Τ. με το νόμο του
1997 που επιμερίζει το κό-

Πλέον δεν μένει παρά να
παρθεί και Δημοτική Απόφαση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τατοϊου 29 Μεταμόρφωση, 14451
Τηλ.: (210) 2856.300, 8964.294, Fax: 2829.131
κιν 6944758426
www.greenplaners.gr, e-mail: mataragas@newplanners.gr

ΕΒΔΟΜΗ
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Η ομηρία της εργασιακής εφεδρείας
Tο 10% των εργαζομένων,
30.000 περίπου εργαζόμενοι
με νόμο εξπρές, πάνε σε εργασιακή εφεδρεία· όπως
λέμε μπαίνουν στο ράφι. Σαν
τα προϊόντα που δεν έχουν
ζήτηση. Θα αμείβονται δε με
το 60% του βασικού τους μισθού για 12 μήνες. Μετά;
μετά αν δεν επανενταχθούν,
θα απολυθούν...
Το πλαίσιο εφαρμογής της
"εργασιακής εφεδρείας" είχε
συμφωνηθεί με την τρόικα
από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Η ενεργοποίηση του θεσμού
της “εφεδρείας" αφορά υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα
χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό από τις ΔΕΚΟ
και τους δημόσιους φορείς
που θα συγχωνευτούν ή θα
καταργηθούν.
Και τι είναι η εφεδρεία αν δεν

είναι ο προθάλαμος της απόλυσης. Και ποιος Ελληνας
σήμερα έχει εμπιστοσύνη
στις ανακοινώσεις του εκάστοτε Υπουργού.
Πριν δύο μήνες έλεγε ο Βενιζέλος ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κοινωνικό
αγαθό όπως η ΔΕΗ, για εισπρακτική πολιτική και σήμερα έβαλε ένα αβάσταχτο
άχθος σ’ αυτό το έρμο το
σπίτι που μόνο όποιος έχει
χτίσει ξέρει πόσες φορές το
έχει πληρώσει.
Μόνο που οι άνθρωποι δεν
είναι προϊόντα. Πίσω του ο
καθένας κουβαλάει ένα τσουβάλι υποχρεώσεις: παιδιά,
σπίτια, δάνεια, κάρτες.
Με ποια κριτήρια θα επιλεγεί
αυτό το 10% που θα μπει στο
ράφι; Και για πόσο καιρό
(λένε ένα χρόνο). Αυτό το
χρόνο πώς θα επιβιώσει και
πώς θα απασχοληθεί για να
μη μπει στο ...τρελάδικο.

Το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας έρχεται να προστεθεί στα όσα επώδυνα για
τους εργαζομένους και αναποτελεσματικά για την έξοδο της χώρας από την
κρίση μέτρα της κυβέρνησης και θεωρείται βέβαιο πώς θα οδηγήσει με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς στην κατάρρευση της απασχόλησης που
σήμερα βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση».
...
Η επέκταση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας και στους
Ο.Τ.Α. αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι κατηγορηματικά αντίθετη στις αδιέξοδες αυτές πολιτικές, που το μόνο τους αποτέλεσμα είναι να
συνθλίβουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να οδηγούν σε χρεοκοπία τους μισθωτούς και να αποδυναμώνουν το κράτος. Στην
πρωτοφανή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες εργαζόμενοι, εξαιτίας της πολιτικής του μνημονίου, δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο για εργασιακή εφεδρεία, η οποία βέβαια αποτελεί τον προθάλαμο της ανεργίας και μαζικών απολύσεων στο
Δημόσιο.
Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πώς αντί να εξωθεί σε
απόλυση χιλιάδες εργαζομένους και μάλιστα χωρίς κανένα
απολύτως δημοσιονομικό όφελος είναι καιρός να προωθήσει
αναπτυξιακά μέτρα με την ανασυγκρότηση υπηρεσιών και οργανισμών και αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του ευρύτερου και στενού Δημόσιου τομέα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και συνολικά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αντιπαλέψουν με κάθε τρόπο και μέσον τις αυθαίρετες και αντικοινωνικές ρυθμίσεις των «εφεδρειών», των
απολύσεων και των καταργήσεων κοινωνικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων του κράτους. Το θέματα αυτά, και ειδικότερα η «εφεδρεία» στους Ο.Τ.Α. συζητήθηκαν στη συνάντηση
που είχε το Προεδρείο της Ομοσπονδίας με τον Υφυπουργό
Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλο στις 1.00 το μεσημέρι. Για
την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης της κυβέρνησης συνεδριάζει αύριο (Πέμπτη 15-9-2011)στις 10.00 το πρωί το Γενικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για να αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις και αγωνιστικές παρεμβάσεις του κλάδου.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ασχολήθηκε άραγε κανείς με
την ανθρώπινη ψυχολογία.
Αναλογίζεται ο Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης, ότι από την
πρώτη εβδομάδα του Μνημονίου, κόπηκαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
όλα τα δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα και επίδομα αδείας;
Αναλογίστηκε ότι μέσα σε
ενάμισυ χρόνο έχουν μειωθεί
οι μισθοί τους σε ποσοστό
από 40% έως 50%.
Ο ειδικός γραμματέας Γ. Κυριακός, με κατεπείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε σε
υπουργούς και διευθύνοντες
συμβούλους ορίζει 6 κριτήρια
για την εφεδρεία.
Οι διοικήσεις των φορέων
πρέπει να έχουν αποστείλει
τις λίστες με τους εργαζομένους εν εφεδρεία μέχρι τις
26 Σεπτεμβρίου.
Οι κρίσεις για το ποιός θα
μπει σε εφεδρεία, ενώ θα γι-

νόταν από τον ΑΣΕΠ, μάλλον
ναυαγεί, γιατί ο ΑΣΕΠ, όπως
δήλωσε, δεν αναλαμβάνει.
Κι ύστερα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου μας υπολείπονται
δέκα ημέρες! Δέκα ημέρες
για να στείλουν οι διευθύνσεις τους πρώτους εργαζόμενους!!!

Επέκταση στους ΟΤΑ;
Στο μεταξύ σάλο ξεσήκωσαν
οι δηλώσεις του Κουκουλόπουλου σε ραδιοφωνικές εκπομπές ότι το μέτρο της
εφεδρείας θα επεκταθεί και
στους υπερχρεωμένους Δήμους (ΟΤΑ).
Βεβαίως, ο υπουργός Εσωτερικών προσπάθησε να γλυκάνει το χάπι ερμηνεύοντας(!)
τον Κουκουλόπουλο ότι: «ο κ.
Κουκουλόπουλος είπε, στο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ. 19010
Τηλέφωνα: 22993-20300, fax: 22990-48289 & 48653
e-mail: dkalivia@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 3.462.605,04€ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε:
Αξία οικοδομικών εργασιών με Γ.Ε. + Ο.Ε. και απρόβλεπτα: 2.298.760,04€,
Αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με Γ.Ε. + Ο.Ε. και απρόβλεπτα: 433.320,00€,
Δαπάνη αναθεώρησης: 83.046,01 € και δαπάνη Φ.Π.Α.: 647.478,99€.
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 3 παρ. 3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα). Η
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τμήματα (αρθρ. 7 του Ν.3669/08),
σε συνδυασμό: α) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας
αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν.3669/08, και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (άρθρ.9 του
Ν.3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
3η ή 4η τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή 2η τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται μέσα
στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται στο
δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 5η τάξη για οικοδομικά έργα και στην 3η τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
Γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους
του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)
υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του
άρθρου 2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτων του
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-

πρόγραμμα εξυγίανσης, πρέπει να έχουμε και μετατάξεις
προσωπικού. Εάν δε δεχθούν,
ότε είμαστε αναγκασμένοι να
εφαρμόσουμε την εφεδρεία.
Αυτό είπε και αυτό ερμηνεύθηκε ως εφεδρεία και στους
δήμους».
Αλλά είπαμε, ότι όταν αρνούνται κάτι, καλομελέτα κι
έρχεται...

Οι λιγότερο χρεωμένοι Δήμοι στην Ε.Ε.
είναι οι ελληνικοί
Ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής, όσον αφορά τις εργασιακές εφεδρείες στους
υπερχρεωμένους
Δήμους
που συζητιέται, μας υπενθύμισε την απάντηση του Επιτρόπου Όλι Ρεν σε σχετική
ερώτησή του, που βεβαίωνε

ότι οι ελληνικοί Δήμοι είναι
οι λιγότερο χρεωμένοι σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στον πίνακα που απέστειλε η
Κομισιόν, εμφανίζεται η Ελλάδα με το δεύτερο μικρότερο
χρέος των ΟΤΑ ως ποσοστό
του ΑΕΠ, με μόλις 0.9% για το
2010, μετά τη Μάλτα που εμφανίζει μηδενικό χρέος. Αξίζει
να αναφερθεί ότι οι οικονομικά
εύρωστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά δανεισμού των
ΟΤΑ, ως ποσοστό του ΑΕΠ, με
την Ολλανδία στο 8.4%, τη
Γαλλία και την Ιταλία στο 8.3%,
τη Δανία 7.2%, τη Φινλανδία
6.6% και τη Γερμανία στο 5.2%.
Στον αντίποδα βρίσκονται η
Ελλάδα με 0.9%, η Βουλγαρία
στο 1.2%, η Σλοβενία στο
1.7%, η Κύπρος στο 2% και η
Ισπανία στο 3.3% κτλ.

σον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η και 4η
(ή/ και 5η για εντός νομού έδρας) τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η και
2η (ή/και 3η για εντός νομού έδρας) τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 άρθρ. 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση
στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11/10/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής 2007 – 2013 καθώς και από το Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’/ 24-8-93).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (54.641,60€)
δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 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.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5
παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται από τα
γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09:00
μέχρι 13:00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός ης επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για τη
χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2 παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ
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Αδελφοποίηση Δήμων
Σαρωνικού - Crispiano
Ο Δήμος Σαρωνικού και η ιταλική πόλη
Crispiano αδελφοποιήθηκαν με επίσημη τελετή που έλαβε χώρα στις 3
Σεπτεμβρίου 2011 στη γειτονική χώρα
και με τις υπογραφές των Δημάρχων
των δύο πόλεων.

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής
ήταν ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου συνοδευόμενος από τους
Αντιδημάρχους Κατερίνα Πρίφτη και
Γιώργο Τζιβίλογλου καθώς και τους
δημοτικούς συμβούλους Αλέξανδρο
Αθανασόπουλο και Αθανάσιο Καραγιάννη, μαζί και ο αντιπρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου Φίλιππος Τροχίδης.
Από το δήμο Crispiano ήταν παρών
στην τελετή ο Δήμαρχος Giuseppe
Laddomada, ο αντιδήμαρχος – υπεύθυνος των αδελφοποιήσεων - Antonio

Magazzino και δημοτικοί σύμβουλοι,
ενώ στη συνάντηση παραβρέθηκαν
ακόμα ο περιφερειακός σύμβουλος
Francisco Laddomada, ο Γεν. Γραμματέας Αδελφοποιήσεων της Περιφέρειας της Puglia Giuseppe Valerio,
αλλά και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ
της Itria, Franco Punzi. Της σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε προήδρευσε ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Crispiano Joseph Bennardi.
Χαιρετισμό στους επισκέπτες απηύθυνε στην ελληνική γλώσσα ο καθηγητής Carmine Prisco, ο οποίος
αναφέρθηκε στην προέλευση της Μεγάλης Ελλάδας και στη συγγένεια των
αστικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
σχέσεων μεταξύ των δύο πληθυσμών.
Επιβεβαίωση της φιλίας, της αδελφότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα
στις δύο πόλεις έδωσε ο δήμαρχος
του Crispiano, επισημαίνοντας και την
κρίσιμη οικονομική κατάσταση, την
οποία βιώνουν σήμερα και οι δύο
χώρες, ενώ παράλληλα τόνισε ότι
«δεν πρόκειται απλά για μια τελετή
υπογραφής του όρκου αδελφοποίησης, αλλά για μια συνεχή διαδικασία
για την ενίσχυση της φιλίας ανάμεσα
στις δύο πόλεις».
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που ευχαρίστησε τους εκπροσώπους
του Δήμου Crispiano για την υποδοχή
και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες της
Μεσογείου να αναπτύξουν μια ισχυρή
σχέση συνεργασίας και γόνιμης ανταλλαγής ιδεών. Εξέφρασε την ευχή
να αναπτυχθούν όχι μόνο πολιτιστικοί
δεσμοί από αυτήν την αδελφοποίηση,
αλλά και να προωθηθούν και άλλες
μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγών,
κυρίως στον οικονομικό τομέα.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχε
και το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, με επικεφαλής το χοροδιδάσκαλο Γιάννη
Κοντογιάννη, το οποίο έλαβε μέρος
σε φεστιβάλ.
Το επόμενο καλοκαίρι (2012), ο Δήμος
Σαρωνικού θα υποδεχθεί την αντιπροσωπεία της Crispiano στην Ελλάδα.

Ο Καραγκιόζης βρέθηκε “αυθαιρέτως” στο Χέρωμα
Ο Καραγκιόζης επισκέφθηκε “αυθαιρέτως” το
Χέρωμα της Βάρης. Το
‘μαθε ο κόσμος και
έτρεξε στην Παιδική
Χαρά. Ο Καραγκιόζης
έστησε τα σκηνικά του
μπήκε από πίσω και με τη
φωνή νεαρού ταλαντούχου Καραγκιοζοπαίχτη
σκόρπισε απλόχερα την
τέχνη του. Το περιεχόμενο του έργου “αυθαιρέτως” ήταν καυστικό,
χιουμοριστικό, σατυρικό
και φυσικά με αιχμές για
το “αυθαίρετο” του Χερώματος.
Την εκδήλωση οργάνωσε
ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος
Χερώματος
Βάρης
«ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ», που
έχει καταγράψει στο
ιστορικό του και άλλες
επιτυχημένες εκδηλώ-

ΣΕ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
ΧΟΡΕΨΕ ΤΟ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ!
Η Ενωση Επτανησίων Ελλάδας με χορευτικά συγκροτήματα συμμετείχε στις εκδηλώσεις της πόλης του Brindisi, προσκεκλημένη της Ελληνικής κοινότητας και του
Δήμου Brindisi, με αφορμή την εορτή των πολιούχων της,
Αγίων Θεόδωρου και Λαυρεντίου.
Σε παράσταση που πραγματοποιήθηκε (3/9) σε ειδική
σκηνή στο λιμάνι του Brindisi παρουσιάστηκαν σε κοινή
εμφάνιση τα χορευτικά του Συλλόγου Επτανησίων Αγίας
Παρασκευής ΤΑ ΙΟΝΙΑ και του Συλλόγου Επτανησίων Γαλατσίου, με ένα σύνολο 17 χορευτών.
Η παράσταση στέφθηκε με επιτυχία και η συνεργασία
των δύο χορευτικών εισέπραξε τις καλύτερες κριτικές.
Την Ένωση Επτανησίων Ελλάδας και τα χορευτικά υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν στο Brindisi η πρόεδρος της
Ελληνικής κοινότητας Αγιος Νικόλαος Μύρων του Brindisi και Επαρχίας Μαρία Θεοδωρίδου και ο δημοτικός
σύμβουλος Luciano Loiacomo.

Στην μικρή τελετή υποδοχής προσφέρθηκαν συμβολικά
δώρα από τα Επτάνησα, ενώ στις ομιλίες τονίστηκαν η
φιλία και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των Επτανησίων και των περιοχών της Νότιας Ιταλίας και γενικότερα των δύο λαών. Επικεφαλής της ομάδας που
ταξίδεψε στην Ιταλία ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας, Ελένη Κονοφάου με τη συνοδεία της
Γεν. Γραμματέως της Ένωσης Μαρίας Γραμματικού και
της βοηθού ταμία Κων/νας Μεντζελοπούλου.

Υπερμάρκετ στο Γέρακα
Υπερμάρκετ νέας γενιάς στην Ελλάδα, Carrefour Planet,
εγκαινιάστηκε (15/9), από τον όμιλο Carrefour Μαρινόπουλος στον Γέρακα.
Το πρώτο στην κατηγορία του, ονομάζεται από τον εταιρικό Ομιλο και αποτελείται από 9 ξεχωριστά τμήματα ειδικά διαμορφωμένα για κάθε κατηγορία προϊόντων.

σεις.
Ο τίτλος του έργου ήταν:
«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ “ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ” ΣΤΟ
ΧΕΡΩΜΑ»!
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φ. Κούτρας, ενημέρωσε για άλλη μια φορά
τους παρευρισκόμενους
για την πορεία των θεμά-

των του Χερώματος,
αλλά έκανε και μία αναφορά στην ιστορία του
«ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ».
Ο Σύλλογος εκφράζει τις
ευχαριστίες του στο
κοινό που πάντα στηρίζει
το Σύλλογο στις δραστηριότητες του, δίνοντάς

του έτσι την ώθηση να
συνεχίσει τον αγώνα του
για την ένταξη της περιοχής και ταυτόχρονα να
παράγει πολιτισμό που
τόσο ανάγκη τον έχουμε
σήμερα για να ξεφεύγουμε έστω και για λίγο
από τη δύσκολη καθημερινότητα!!!

Στο Carrefour Planet θα λειτουργούν και διάφορες άλλες
υπηρεσίες, όπως «Παιχνιδόκοσμος», για παιδιά ηλικίας
4-10 ετών, υπηρεσία μαλλιών/νυχιών και Snack Café.
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35 υπαλλήλους καθαριότητας και ύδρευσης
προσλαμβάνει ο Δήμος Κρωπίας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Ολοκληρώθηκε η επιλογή από το Δήμο Κρωπίας 35 συμβασιούχων υπαλλήλων καθαριότητας και ύδρευσης που υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η επιλογή έγινε
όπως προβλέπεται από την κείμενη κρατική νομοθεσία
Ν2190/94 με τις τροποποιήσεις του, με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. Όσοι έμειναν εκτός επιλογής είτε δεν είχαν
τις απαιτούμενες για τη διαδικασία προϋποθέσεις είτε δεν
προσκόμισαν τα ορθά δικαιολογητικά.

ΣΧΟΛΕΙΟ 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Παλλήνη λειτουργεί
για 4ο χρόνο και απευθύνεται στους ενήλικες αποφοίτους
Δημοτικού της Ανατολικής Αττικής, ώστε να μπορέσουν
να πάρουν ένα χαρτί ισότιμο του Γυμνασίου μετά από δύο
χρόνια φοίτησης.
Λειτουργεί δε απογευματινές ώρες (16:30-20:30)
Το σχολείο 2ης Ευκαιρίας βρίσκεται στην οδό Έντισον 35, Παλλήνη και το τηλέφωνο είναι 210-6669129.
ΦΑΞ. 210-6669144
email: mail@sde-pallin.att.sch.gr

Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας
για παιδιά με νοητική υστέρηση
Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ΧΛΟΗ
προσφέρει την δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών του
σε 30 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Η παρακολούθηση του ημερήσιου προγράμματος εκ μέρους των ωφελουμένων θα είναι δωρεάν. Η διάρκεια του
προγράμματος είναι από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως
τον Δεκέμβριο του 2012.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2108081190, 6944765989
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xloi.gr.

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2011 - 12
Κουκλοθέατρο (Έναρξη 15 Οκτωβρίου 10π.μ. - 2μ.μ.
Ολοκληρώνεται σε 4 Σάββατα)
Μαριονέτα (Έναρξη 22 Οκτωβρίου Σάββατο 3μ.μ. - 6μ.μ.
Ολοκληρώνεται σε 7 Σάββατα)
Πάνινη κούκλα (Έναρξη 17 Οκτωβρίου Δευτέρα 5μ.μ 7μ.μ, Διάρκεια: 20 ώρες)
Θεατρικό παιχνίδι - Η τέχνη του παραμυθά
Ορθοφωνία - φωνητική
και άλλα που μπορείτε να ενημερωθείτε:
Εργαστήρι Μαιρηβή, Δεληγιώργη 33, Μεταξουργείο,
τηλ. 210 52.22.181, email: info@mairivi.gr, site:www.mairivi.gr

Τα κριτήρια μοριοδότησης ΑΣΕΠ ήταν ο χρόνος ανεργίας,
η πολυτεκνία, το ανήλικο τέκνο, η ιδιότητα του γονέα (ή
τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας), ο βαθμός βασικού τίτλου, η εμπειρία.
Διεξήχθη δε κλήρωση μεταξύ 11 υποψηφίων-ενδιαφερομένων που ισοβάθμισαν κατά την μοριοδότησή τους για την
κατάταξη των δύο υπολειπόμενων θέσεων κατηγορίας ΥΕ
εργατών καθαριότητας από την αρμόδια επιτροπή του
Δήμου. Τη δημόσια κλήρωση διεξήγαγε στην αίθουσα του
Δ.Σ ειδική συσταθείσα Επιτροπή.
Ειδικότερα, επιλέχθηκαν 25 εργάτες καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 5 οδηγοί απορριμματοφόρων και 5
εργάτες ύδρευσης. Η απόφαση πρόσληψης (αρ. Πρωτ.
17384/26.08.2011) έγινε στις 26 Αυγούστου 2011 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια ( ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΛ6-ΤΨΡ)

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης, θα συνεχίσει
τη λειτουργία των τμημάτων για το δεύτερο εξάμηνο.
Εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία του τμήματος, οδός Λεονταρίου, (πλησίον 4ου δημ. σχολείου),
Κάντζα Παλλήνη καθημερινά από τις 09:00 έως και τις
13:00 και στο τηλέφωνο 210 6033160.
Για τα προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (βασικές γνώσεις, word, excel, internet, powerpoint,
windows, access, θεωρία) θα πραγματοποιούνται εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Για τα υπόλοιπα προγράμματα οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 5 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2011.
Ενημερωθείτε για τα διάφορα τμήματα που υπάρχουν
στο τηλέφωνο 210 6033160
Έναρξη μαθημάτων : Από 12 Σεπτεμβρίου 2011.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι δωρεάν.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΡΙΣΗ:
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. Η δημιουργία της Ένωσης Πολιτών
Βούλας υπηρετεί, μεταξύ άλλων, την
αδήριτη ανάγκη της αντιμετώπισης μιας
γενικευμένης και επιδεινούμενης κοινωνικής κρίσης με κύριο επιφαινόμενο την
οικονομική της διάσταση, αλλά με κύρια
αίτια την απαξίωση θεσμών και την εγκατάλειψη παραδοσιακών αξιών, που
αποτελούσαν το θεμέλιο της κοινωνίας
μας.
2. Τα συμπτώματα αυτής της κρίσης,
πέραν των πρωτοφανών οικονομικών
επιπτώσεων (καλπάζουσα ανεργία, δραστική μείωση εισοδημάτων και αγωνία
και άγχος για το αύριο), τα βιώνει η
ελληνική κοινωνία σε όλους τους τομείς: από την υποβαθμισμένη δημόσια
διοίκηση και την κατάρρευση των βασικών κοινωνικών δομών (παιδεία, υγεία,
ασφάλιση, προστασία του πολίτη, κλπ.),
μέχρι την διαρκώς αναβαλλόμενη αντιμετώπιση του επικίνδυνα διογκούμενου
μεταναστευτικού προβλήματος, τη μη
εφαρμογή και την αδιαφορία για την
εφαρμογή των νόμων, την πλημμελή
λειτουργία της Δικαιοσύνης, τη συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, την αποξένωσή
μας από την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κακοποίηση της ελληνικής
γλώσσας, την παραποίηση της ιστορίας
μας και τόσα άλλα.
3. Την πρωταρχική ευθύνη για τη σημερινή βαθιά και πολύπλευρη κρίση φέρουν όχι μόνο οι κομματικές ηγεσίες
και δη εκείνες που κυβέρνησαν τη
χώρα από το 1981 μέχρι σήμερα, αλλά και
το πολιτικό προσωπικό που τις υπηρέτησε,
σε όλα τα επίπεδα. Και τούτο διότι δεν
προώθησαν την αξιοκρατία και δεν επέβαλαν τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο,
αλλά, αντίθετα, άσκησαν πολιτική προσδιοριζόμενη από τις πελατειακές σχέσεις και τη διαπλοκή. Διότι έθεσαν το
πολιτικό κόστος πάνω από το δημόσιο
και εθνικό συμφέρον. Διότι εξέθρεψαν
τη διαφθορά και οδήγησαν την μεν κοινωνία σε εκμαυλισμό, το δε κράτος στα
σημερινά τραγικά επίπεδα χρέους, υποθηκεύοντας, χωρίς καμία περίσκεψη ή
ενδοιασμό, το μέλλον των επόμενων
γενεών. Διότι δεν σεβάστηκαν τους θεσμούς και δεν προάσπισαν βασικές

αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Διότι
δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να αρθρώσουν πρόταση ηθικής, οικονομικής
και εθνικής ανάκαμψης.
4. Πεποίθησή μας είναι ότι, η έξοδος
από τη σημερινή κρίση δεν μπορεί να
καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα, αν,
πέρα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
οικονομικά μέτρα, δεν υιοθετήσουμε ως
κοινωνία, ταυτόχρονα και με απόλυτη
προτεραιότητα, έξι βασικές επιδιώξεις:
Πρώτον, την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, όπου αυτό
απαιτείται για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της δημοκρατίας, με έμφαση
στη ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεύτερον, την εκ βάθρων ανασύσταση του αποτυχημένου και, σε
μεγάλο βαθμό, διεφθαρμένου κομματικού μας συστήματος. Τρίτον, την εξυγίανση και πλήρη ανασυγκρότηση του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, με στόχο
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος. Τέταρτον, την επιβολή όρων διαφάνειας σε όλους τους τομείς και σε
όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου, με
στόχο την καταπολέμηση της διαπλοκής
και της διαφθοράς. Πέμπτον, τον περιορισμό του κράτους και του δημόσιου
τομέα. Έκτον και σημαντικότερο, μια
«επανάσταση ήθους», με έμφαση
στον σεβασμό των θεσμών και στην
διαμόρφωση κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες. Η
αναζήτηση και η επίρριψη ευθυνών για
τα αίτια της σημερινής κρίσης αποκλειστικά στον ξένο παράγοντα, δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος
και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν υπεύθυνη εθνική στάση.
5. Στις κρίσιμες ώρες που διανύει σήμερα η πατρίδα μας και έχοντας υπόψη
τις ακραίων μορφών κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας διαφόρων συντεχνιών, καθίσταται επίκαιρο όσο ποτέ το (μη
αναθεωρητέο) άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος, που ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την
προσωπικότητά του και να συμμετέχει
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλ-

λει τα δικαιώματα των άλλων…»
6. Η εθνική προσπάθεια για την έξοδο
από την κρίση προϋποθέτει τον προσδιορισμό σαφών μακροπρόθεσμων εθνικών στόχων (που πρέπει να καθοριστούν
στο πλαίσιο ενός ευρύτατου δημόσιου
διαλόγου), ένα εθνικό σχέδιο δράσης
για την επόμενη δεκαετία (που θα καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς
και δραστηριότητες στο δημόσιο βίο)
και, βέβαια, την τήρηση της νομιμότητας και, δη, της συνταγματικής (για να
αποφευχθούν η αναρχία και το χάος,
που θα μας οδηγούσαν σε σίγουρη καταστροφή).
7. Επιθυμητή και βιώσιμη έξοδος από
την κρίση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν υπάρχει. Συνεπώς, απαρέγκλιτος
στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής
θα πρέπει να είναι η θεσμική ενσάρκωση του ευρωπαϊκού οράματος με την
προώθηση της οικονομικής και πολιτικής ένωσης των ευρωπαϊκών λαών και
την παράλληλη ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης των λαών.

[Για την Ένωση Πολιτών Βούλας, οι παραπάνω θέσεις αποτελούν ένα γενικό
πλαίσιο αναφοράς για την επεξεργασία
συγκεκριμένων προτάσεων για μια
ομαλή και βιώσιμη έξοδο από την
κρίση. Η επεξεργασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν προκαταρκτικές
προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν σε δημόσιο διάλογο, μέσω διαδικτύου, ΜΜΕ,
ημερίδων, κλπ. Επιδίωξή μας είναι, με
τη συμμετοχή ενός ευρύτατου φάσματος συμπολιτών μας, που συμμερίζονται, σε γενικές γραμμές, τις παραπάνω
θέσεις της Ένωσης Πολιτών Βούλας, να
διαμορφωθεί ένα τελικό κείμενο συγκεκριμένων προτάσεων, το οποίο θα επιδιώξουμε να ληφθεί υπόψη από βασικά
κέντρα αποφάσεων του δημόσιου βίου.
Σε κάθε περίπτωση, η τακτική που επιλέγουμε για την όλη διαδικασία είναι ο
νηφάλιος και γόνιμος διάλογος, μακριά
από ακρότητες και με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον.]
www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

ΕΒΔΟΜΗ

«Φορομπηχτικά χαράτσια»
Επίκαιρη ερώτηση της Αλέκας Παπαρήγα
Η Γενική Γραμματέας του Κομουνιστικού Κόμματος Αλέκα Παπαρήγα στρέφει τα βέλη της κατά της κυβέρνησης την οποία κατηγορεί για.... συντριπτικό πλήγμα στα λαϊκά εισοδήματα, με
επίκαιρη ερώτησή της.
Γράφει μεταξύ άλλων: Η επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά
και κοινωνικά δικαιώματα δυναμώνει με οδυνηρές συνέπειες για
τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.
Η ανεξέλεγκτη ανεργία που θα τροφοδοτηθεί και με την λεγόμενη εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις στο δημόσιο.
...
Οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών,
έχουν οδηγήσει σε επέκταση των συντάξεων πείνας.
Η κλιμακούμενη φοροεπιδρομή που χτυπάει βίαια την εργατική
τάξη, την μικρομεσαία αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους,
τους μικρομεσαίους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους έχουν
διαμορφώσει ανυπόφορη κατάσταση για τις εργατικές - λαϊκές
οικογένειες.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επιβολή νέων αβάστακτων φόρων στην ακίνητη
περιουσία συνιστούν ένα ακόμα συντριπτικό πλήγμα στα λαϊκά
εισοδήματα. Τα μέτρα αυτά προστίθενται στα χαράτσια που
έχουν ήδη επιβληθεί με την λεγόμενη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, το φόρο επιτηδεύματος, ενώ νέα πρόσθετα φορολογικά βάρη θα επιβληθούν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
...Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής που στηρίζουν ΝΔ και
ΛΑΟΣ, το ΚΚΕ διεκδικεί άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων
και ανακούφισης των εργαζομένων, στα οποία περιλαμβάνονται:
• Απαλλαγή από τους φόρους για οικογενειακό εισόδημα μέχρι
40.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 για κάθε παιδί.
• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, κατάργηση ΕΦΚ σε πετρέλαιο θέρμανσης και μια σειρά άλλα μέτρα
ελάφρυνσης της λαϊκής οικογένειας.
• Κατάργηση ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, μηχανήματα, πετρέλαιο
κίνησης.
• Φορολογική Ελάφρυνση των αυτοαπασχολούμενων με παράλληλη κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων, κατάργηση των ειδικών δημοτικών φόρων.
• Άμεση φορολογική επιβάρυνση - εισφορά των επιχειρηματικών ομίλων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
• Φορολογία των κερδών του κεφαλαίου με συντελεστή 45%.
• Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του μεγάλου κεφαλαίου
για φοροδιαφυγή - εισφοροδιαφυγή.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Πρωθυπουργός πως τοποθετείται στο πρόβλημα
της συνεχούς χειροτέρευσης της κατάστασης των εργατικών λαϊκών οικογενειών, που τροφοδοτείται και από τα νέα φορομπηχτικά χαράτσια. Πως τοποθετείται για την πολιτική φοροαπαλλαγής του μεγάλου κεφαλαίου που συνεχίζει η κυβέρνηση.
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«Μεσίστιες σημαίες των υπερχρεωμένων χωρών
Ο Μπαρόζο (πρόεδρος Ευρωπ. Επιτροπής)
Καλείται να πάρει θέση για την ύβρι Έντιγκερ
ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή
― «Μεσίστιες σημαίες των υπερχρεωμένων χωρών»
― «Όποιος ζητά αλληλεγγύη», θα πρέπει να εκχωρεί κυριαρχία
― «Υπάλληλοι της Ε.Ε. - Τοποτηρητές» στη χώρα μας
Ερώτηση προς την Κομισιόν και στον πρόεδρό της
Χοσέ Μπαρόζο απέστειλε
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, μετά
τις δηλώσεις του Γερμανού
Επιτρόπου για θέματα
Ενέργειας Γκίντερ Εντιγκερ, που δημοσιεύονται
στην εφημερίδα Bild.
Συγκεκριμένα
αναφέρει
στην ερώτησή του ευρωβουλευτής:
«Σε συνέντευξή του ο Επίτροπος για θέματα ενέργειας, κ. Έντιγκερ, στην
εφημερίδα Bild προτείνει
την απόσπαση εξειδικευμένων δημοσίων υπαλλήλων από τις άλλες χώρες
τις ΕΕ στην Ελλάδα, προκειμένου να συμβάλουν
στην προώθηση των ιδιωτι-

κοποιήσεων και τη βελτίωση της εισπρακτικής
ικανότητας του ελληνικού
κράτους. Οι υπάλληλοι
αυτοί, όπως τονίζει ο κ. Εντιγκερ, θα ‘αποσπαστούν
για κάποιο μεγάλο διάστημα, αγνοώντας ενδεχόμενες
πολιτικές
και
κοινωνικές αντιστάσεις,
και με αυτό τον τρόπο θα
βάλουν τέλος στην αδράνεια που παρατηρείται στην
Ελλάδα’. Στην ίδια συνέντευξη, ο Επίτροπος συμπληρώνει ότι ‘όποιος ζητά
αλληλεγγύη θα πρέπει να
είναι διατεθειμένος να εκχωρεί, για κάποιο διάστημα, τις αρμοδιότητές
του’, και πρότεινε επίσης
ότι ‘οι υπερχρεωμένες
χώρες θα πρέπει να εκχωρήσουν το δικαίωμα κα-

ΑΔΑ 4 Α8ΨΩΨΖ-ΠΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βούλα, 15-9-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:56224
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
Βαθμός Προτεραιότητας:.Κοινό
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 - FAX : 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 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 35.750,00€ (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 31/2011 και την με αρ. πρωτ. 53480/5-9-2011 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 09.00, 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 1.787,50 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 μέχρι 21/9/2011,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ α.α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

τάρτισης του προϋπολογισμού τους στην ΕΕ’. Ο Γερμανός
Επίτροπος,
προκειμένου να προσδώσει
ένα συμβολικό χαρακτήρα
στις δηλώσεις του, ενθαρρυμένος από το γεγονός
ότι η ελληνική κυβέρνηση
και άλλες κυβερνήσεις δεν
έχουν απαιτήσει από την

καγκελάριο της Γερμανίας
να ζητήσει συγνώμη για
όσα προσβλητικά έχει
κατά καιρούς εκστομίσει
κατά του ελληνικού λαού
και άλλων λαών την Νότιας

Ευρώπης, ζήτησε επίσης ‘οι
σημαίες των υπερχρεωμένων κρατών να κυματίζουν
μεσίστιες στα κτίρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης’.
Με δεδομένα τα παραπάνω, πως απαντά η Κομισιόν και ο Πρόεδρός της,
σε όσους Επιτρόπους ή και
υπαλλήλους της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, που
με υπεροπτικό και αλαζονικό τρόπο, όχι μόνο υπερβαίνουν κατάφωρα τις
αρμοδιότητες και τον θεσμικό τους ρόλο, όχι μόνο
δεν σέβονται τις θυσίες
των λαών της Ευρώπης,
αλλά εκστομούν ύβρεις
που προσβάλουν τις ευαισθησίες και δικαιώνουν
όσους στη χώρα μου, μιλάμε για ένα νέο είδος κατοχής.»

Σ.Σ. Είναι αναγκαία η τοποθέτηση του Χοσέ Μανουέλ
Μπαρόζο - και όχι μόνο - στην ύβρι του Γερμανού
επιτρόπου Ενέργειας Γκίντερ Έντιγκερ διότι «ο σιωπών δοκεί συναινείν»!…
Στη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα, ο Γερμανός επίτροπος Εντιγκερ, λέει μεταξύ άλλων:
«Ένα πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας
είναι κατά τα φαινόμενα περιορισμένης αποτελεσματικότητας […] το καλύτερο θα ήταν καταρτισμένοι αξιωματούχοι άλλων χωρών της Ε.Ε. να
χρησιμοποιηθούν, για να δώσουν συμβουλές και να
διαχειριστούν τις υποθέσεις της Ελλάδας για μια αρκετά μακρά χρονική περίοδο».
Μάλιστα! Ούτε στην κατοχή της Ελλάδας από το Γ’
Ράιχ δεν ήταν «μακρά η περίοδος» ευτυχώς.
Ήταν αρκετά πάντως τα 3,5 χρόνια για να μας αρπάξουν με το ζόρι, βεβαίως, «δάνειο», το οποίο σήμερα
αποτιμάται σε 162 δις ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται
τόκοι 67 ετών. Για να δούμε δηλαδή ποιός πρέπει να
βάλει μεσίστια τη σημαία του.

ΕΒΔΟΜΗ
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Προσφυγή κατά του “τέλους επιτηδεύματος” από το Σύλλογο “Ελληνες φορολογούμενοι”
ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΛ6-ΚΟΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κορωπί 14 Σεπτεμβρίου 2011
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. : 18528
Βασ . Κωνσταντινου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη Κ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για
την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών για τα σχολεία».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 36.585,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. έως και 11:30
π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106625682 εσωτ. 163.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας
Τηλ. 22904 67777, 69258, Fax 22940 67909

Μαραθώνας 14/9/2011
Α.Π. 24784

Μαζική προσφυγή των φορολογούμενων κατά του τέλους επιτηδεύματος οργανώνει και
συντονίζει ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.
Ο Σύλλογος, υποστηρίζει ότι το
“τέλος επιτηδεύματος” το
οποίο επιβλήθηκε με το άρθρο
31 του Ν. 3986/2011, στην
ουσία δεν είναι “τέλος”, αλλά
φόρος και ως τέτοιος είναι πρόδηλα αντισυνταγματικός. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι,
ακόμη και εάν θεωρηθεί ως
τέλος, δεν έχει το στοιχείο της
ανταποδοτικότητας ή της αναλογικότητας, όπως ορίζει ο
νόμος και όπως ορίζεται από

πολλές παλαιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ήδη, ο Σύλλογος, στις 29 Αυγούστου 2011, κατέθεσε, στο
Συμβούλιο της Επικρατείας,
προσφυγή κατά της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1167/2-82011), με βάση την οποία μπήκε
σε εφαρμογή η έκδοση των
ατομικών σημειωμάτων και η
απαίτηση του φόρου από τους
ελεύθερους επαγγελματίες,
τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις. Η απόφαση του Συμβουλίου
της
Επικρατείας
αναμένεται να εκδοθεί έως την
άνοιξη του 2012.

ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΛ6-Κ0Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κορωπί 14 Σεπτεμβρίου 2011
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. : 18544
Βασ . Κωνσταντινου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη Κ.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 273/2011 Απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο
Μαραθώνα, αποφάσισε:
1. Τη χωροθέτηση ολοήμερου Νηπιαγωγείου στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Πολυτέκνων Αθηνών του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, στο τμήμα
του Ο.Τ. 13 με επιφάνεια Ε(ΒΓΔΗΖΕΒ) = 1.931,00μ2.
2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 13
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, για την προσθήκη 2/θέσιου Νηπιαγωγείου ως εξής: α) ως προς τον
χαρακτηρισμό, να μετατραπεί από χώρο «Βρεφονηπιακού Σταθμού» σε
χώρο «Σχολείου και Βρεφονηπιακού Σταθμού» β) ως προς τους όρους
δόμησης το ποσοστό κάλυψης να αυξηθεί από 15% σε 40%, ο συντελεστής δόμησης από 0,15 σε 0,30 και το πλάτος της πρασιάς από 4,00μ. σε
2,00μ. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μείωση του πλάτους της πρασιάς από 4,00μ. σε 2,00μ. θα χωροθετηθεί 1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο τύπου Τ5 με την μέθοδο της προκατασκευής.
3. Η παραχώρηση του χώρου στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., για την εκτέλεση του
έργου μετά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού.
Ο Δήμαρχος Μαραθώνα καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο
Δημοτικό κατάστημα Οινόης 6 Μαραθώνας, για να λάβουν γνώση της
τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Πολυτέκνων για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων είναι (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος

Κερατέα, 7.9.2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ “ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ” ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ
της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ.
επικοινωνίας 2299320231) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου
να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 9327/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης
δήλωση ιδιοκτησίας, σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82
και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Βασίλειος Θηβαίος, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.
2286/95, για την «Προμήθεια εργαλείων υπηρεσιών του Δήμου».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 16.240,88 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. έως και 10:30
π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106625682 εσωτ. 163.

Όμως, ακόμη και εάν η προσφυγή του Συλλόγου γίνει
δεκτή από το Συμβούλιο της
Επικρατείας, είναι αμφίβολο
εάν οι φορολογούμενοι θα πάρουν πίσω τα χρήματα που
είναι σήμερα αναγκασμένοι να
καταβάλλουν ως “τέλος επιτη-

δεύματος”. Για να έχουν δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων
τους,
οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να
έχουν προσφύγει κατά των
“ατομικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων” μέσα στη νόμιμη
προθεσμία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Με την υπ’ αριθμόν 1536/2011 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας μονάδας προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων ΟΤΚΖ, απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, ΑΗΗΕ, σιδηρούχων μετάλλων, μη
σιδηρούχων μετάλλων και αποβλήτων συσκευασιών και άδεια εκσυγχρονισμού για την μονάδα δεματοποίησης σιδηρούχων και μη μετάλλων,
ιδιοκτησάις του Β. Καλογερόπουλου στη θέση Σκούπερι-Βουρλιά, στο Κορωπί Αττικής.
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ-03: 631.2.371.0-372.0
Κατηγορία όχλησης: ΧΑΜΗΛΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――
Μηχανήματα Κινητήρια ισχύς
Θερμική ισχύς
ΑΞΊΑ (€)
παραγωγικός
(Ηλεκτροκινητήρες)
(ΚW)
εξοπλισμός:
(ΚW)
――――――――――――――――――――――――――――――――
Αιτούμενη
46,00KW
....Kw
150.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――
Σύνολο
46,00KW
....Kw
150.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――
Μηχανήματα
Κινητήρια ισχύς
Θερμική ισχύς
ΑΞΊΑ (€)
προστασίας
(Ηλεκτροκινητήρες)
(ΚW)
περιβάλλοντος
(ΚW)
- μη παραγωγικά
――――――――――――――――――――――――――――――――
Σύνολο
.......
.......
.......
――――――――――――――――――――――――――――――――
Παλλήνη 08.09.2011
Η διευθύντρια Ξ. Κοτροπούλου

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γέρακας 14/9/2011
Αρ. Πρωτ. 30158

Εργο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ. 16/2011
Προυπ: 984.000,00 ευρώ (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 ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ανοικτή δημοπρασία και με βάση
το τιμολόγιο της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 984.000,00 ΕΥΡΩ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
984.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 23,00%) εκ των οποίων οι 94.159,44 ΕΥΡΩ
είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η του μηνός Οκτωβρίου 2011 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 29/09/2011.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη , 3η τάξη και 4η τάξη
(εντός νομού έδρας και σε ένα ακόμη δηλωμένο νομό) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καθώς και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην 1η τάξη 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 (6) έξη μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 15.837,78
€ (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) εννέα μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛ-ΝΝΙ
Κορωπί 12/09/2011
Αριθμ. Πρωτ. :18330

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ Κων/νου 47 - 194 00 Κορωπί - Πληροφορίες: κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 2106625682 εσωτ. 163 - FAX: 2106624963
E-mail: tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για
την «Προμήθεια ανταλλακτικών για service αυτοκινήτων και μηχανημάτων».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Οκτωβρίου 2011 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και
ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό
των 8.129,82 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους
του Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδοθούν σε δύο ή τρεις
φάσεις κατά την διάρκεια του έτους, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
-Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση
αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από
την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου.
Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθηγήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή
και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και
σχολική βοήθεια.
Τιμές προσιτές αναλόγως το επίπεδο.
Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού
Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency(CambridgeMichigan),παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.
Τιμές προσιτές.
Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Καθηγητής Γερμανικών, αριστούχος Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών, με 23ετή εμπειρία και δύο μεταπτυχιακά στη Γερμανία, παραδίδει μαθήματα
Γερμανικών όλων των επιπέδων.
Τηλ. 210-9610972 - 9619054 κιν. 6945371937

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.
τηλ. 6974 785682.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασικό πιάνο και κάτοχος του ειδικού πτυχίου αρμονίας,απόφοιτος του Ελληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα πιάνου - θεωρητικών σε μικρούς και μεγάλους ενδιαφερόμενους.Τιμές λογικές.
Αμαλία Κλημοπούλου Τηλ. 2106810862 - 6978535123

Εμπειρη καθηγήτρια Αγγλικής, παραδίδει μαθήματα
σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρη επιτυχία.
Τηλ. 6978421944

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΑΣΟΕΕ παραδίδει μαθήματα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ σε παιδιά Γυμνασίου Λυκείου. Προσιτές τιμές. Τηλ. 6944 388826

Γερμανικά παραδίδονται από πτυχιούχο Παν/μίου
Αθηνών, απόφοιτη Γερμανικής Σχολής Αθηνών
(DSA) με πολυετή πείρα και σεμινάρια στη Χαϊδελβέργη και στο Βερολίνο σε παιδιά και ενήλικες.
Προτίμηση Νότια Προάστια.
Τηλ. 210 8952.093 κιν. 6973228344

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.

Εκπόνηση εργασιών για Λύκειο Ι.Β., ΑΕΙ, ΤΕΙ

Απόφοιτος Γαλλικού Πανεπιστημίου, πεπειραμένη,
παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.
Τηλ. 6979 148489.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ
Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

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

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

από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

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

από σχολείο Νοτίων Προαστίων. Αποστείλατε
βιογραφικό σημείωμα στην Τ.Θ. 4953/ΤΚ
19400, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλύβια 6/9/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αρ. Πρωτ. 10324/11
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 19010 ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2993 20300
Fax 22990 48653 - 48289
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων
που βρίσκονται:
1) Στην περιοχή Α’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά, της
οποίας η Πολεοδομική Μελέτη μας απεστάλη για ανάρτηση με τον αριθμ.
πρωτ. 21634/1§6.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του ΥΠΕΚΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ενέκρινε
την ανάρτηση αυτής με την αριθμ. 253/2011 απόφασή του.
2) Στην περιοχή Β’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά της
οποίας η Πολεοδομική Μελέτη μας απεστάλη για ανάρτηση με το αριθ.
πρωτοκ. 21666/16.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του ΥΠΕΚΑ, και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ενέκρινε
την ανάρτηση αυτής με την αριθ. 254/2011 απόφασή του, να λάβουν
γνώση και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους κατά του προτεινόμενου ρυμοτομικού σχεδίου σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά, όπου
θα βρίσκονται ανηρτημένα τα σχεδιαγράμματα.
Πληροφορίες κ. Δημήτρης Γκίνης, τηλ. 22990 69422.
Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν,
αρμόνιο, λαούτο, ούτι, μαντολίνο
παραδίδονται μαθήματα από έμπειρο
επώνυμο μουσικό, άριστο παιδαγωγό,
με ειδικά συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΓΑΜΟΙ
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της
ΘΕΟΦΑΝΩΣ το γένος ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
και η ΚΑΡΟΛΙΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΤΕΛΛΑΣ, το γένος ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Ήλιος και ευρυαγγείες
Οι ευρυαγγείες είναι διατεταμένα μικρά φλεβίδια (αγγεία) που αναπτύσσονται κάτω από το δέρμα. Ονομάζονται κοινώς «σπασμένα αγγεία», ενώ ο ιατρικός όρος
είναι ευρυαγγείες (ευρύ + αγγείο). Αποτελούν αισθητικό πρόβλημα που ενοχλούν όχι μόνο οπτικά, αλλά προκαλούν και συμπτώματα όπως κάψιμο, μυρμήγκιασμα, και
κούραση στα πόδια. Προσβάλλει κυρίως γυναίκες αλλά
και άνδρες σε μικρότερη συχνότητα. Εμφανίζονται με
μπλε χρώμα (όταν υπάρχει φλεβικό αίμα) ή με κόκκινο
χρώμα (όταν υπάρχει αρτηριακό αίμα).
Εντοπίζονται στο πρόσωπο (μάγουλα, κάτω από τα
μάτια, κυρίως στην μύτη καθώς και στο μέτωπο).
Συχνότερα εντοπίζονται στους, μηρούς, τις γάμπες και
τους αστραγάλους.
Οι πιθανοί παράγοντες που προκαλούν τις ευρυαγγείες
είναι κυρίως ορμονικοί, όπως η εγκυμοσύνη, η έμμηνος
ρύση, ηλικία > 30 ετών, λήψη αντισυλληπτικών, οι φυσιολογικές ορμονικές διαταραχές κατά την παραγωγική
ηλικία της γυναίκας, η κληρονομική προδιάθεση γι’ αυτό
και εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες.
Στους άνδρες εμφανίζεται ως επαγγελματική νόσος, σε
άτομα που έχουν παρατεταμένη ορθοστασία όπως χειρουργοί, σερβιτόροι, κομμωτές, νοσηλευτές, μάγειροι,
αστυνομικοί, κ.α.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γέρακας 12/09/2011
Αρ. Πρωτ. 29726

Εργο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
Αρ. Μελ. 12/2011
Προϋπ. 371.350,00 ευρώ( 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 11η του μηνός Οκτωβρίου 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 6/10/2011.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2, 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.
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

Την επιλογή των μεθόδων θεραπείας έχει κατ΄αποκλειστότητα ο θεράπων αγγειοχειρουργός, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, το χρώμα των ευρυαγγειών και
το χρώμα του δέρματος.

Η καλύτερη περίοδος θεραπείας είναι Φθινόπωρο, Χειμώνα και Ανοιξη. Το καλοκαίρι γίνεται μόνο σκληροθεραπεία και ουδέποτε Laser. Εάν γίνει θεραπεία με Laser,
το καλοκαίρι συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο
για 2 εβδομάδες.
Είναι μύθος ότι ο ήλιος δημιουργεί ευρυαγγείες στα
πόδια ή τα χέρια. Ο ήλιος κατηγορηματικά δεν δημιουργεί ευρυαγγείες στο σώμα, πλην του προσώπου.

Οι θεραπευμένες ευρυαγγείες ουδέποτε εμφανίζονται
ξανά. Μπορούν όμως να εμφανιστούν σε άλλα σημεία.
Αν οι αιτιολογικοί παράγοντες εξακολουθούν να υπάρχουν (αντισυλληπτικά, ορμονικές διαταραχές, ορθοστασία, υπερθέρμανση) κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η
παρακολούθηση ανά 6 μήνες ή μια φορά τον χρόνο την
Ανοιξη, για την έγκαιρη θεραπεία των πιθανών νέων ευρυαγγειών, σε άλλα σημεία.
Με τον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό που υπάρχει σήμερα
οι θεραπείες είναι ασφαλείς και ανώδυνες, δίνοντας αίσθημα ευχαρίστησης και συγκεκριμένα αίσθηση δροσιάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κορωπί 15-09-2011
Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ”
Αριθμ. Πρωτ. 195
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ . Κωνσταντινου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Περιβολάρη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθ. ,κρεοπωλείου,
αρτοπωλείου και ζαχ/κης»
Α] Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της
εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της
Δ/νσης Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
με ΦΠΑ 11.115,82€ για τα εξής είδη τροφίμων:
- Ελαιόλαδο
- Οπωροκηπευτικά
- Κρέατα-πουλερικά και
Β] Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης με ΦΠΑ 25.884,18€ για τα κάτωθι είδη:
- Είδη παντοπωλείου
- Είδη αρτοπωλείου
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση
που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95.
Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω αναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.000.00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 23η Σεπτεμβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα
11:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106624612 εσωτ. 111.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ

Στο πρόσωπο με τον ήλιο, δημιουργούνται νέες ευρυαγγείες ιδιαίτερα εάν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση ή
πολλαπλασιάζονται οι ήδη προϋπάρχουσες και καλό θα
είναι:
1ον Να καλύπτουμε το πρόσωπο με καπέλο.
2ον Αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης του προσώπου στον ήλιο. Το makeup, και οι αντηλιακές κρέμες,
δεν προστατεύουν το πρόσωπο από το να δημιουργεί ευρυαγγείες. Η υψηλή θερμοκρασία είναι υπεύθυνη για τη
δημιουργία ευρυαγγειών του προσώπου και λιγότερο η
ακτινοβολία του ήλιου.
Προληπτικά μέτρα εμφάνισης των ευρυαγγειών δεν
υπάρχουν. Η άσκηση, η σωστή διατροφή και η σωστή ορμονική λειτουργία μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση
της εμφάνισής τους χωρίς όμως να τις αναστείλουν.
Οι ευρυαγγείες θεραπεύονται επιτυχώς με πλήρη, καθολική και μόνιμη εξαφάνισή τους.
Υπάρχουν τρεις τρόποι θεραπείας των ευρυαγγειών:
a. Φαρμακευτική: Χημική (σκληροθεραπεία) με μικροενέσεις, με τις οποίες καταστρέφεται εσωτερικά και
απορροφάται η ευρυαγγεία.
b. Laser, είναι μια δέσμη φωτός (όχι ακτινοβολία) που καταστρέφει απ’ έξω την ευρυαγγεία.
c. Συνδυασμός και των δύο μεθόδων.
Το laser καταστρέφει το αγγείο μέσω της θερμότητας,
ενώ η σκληροθεραπεία μέσω χημικής δράσης.
Ο συνδυασμός Laser και σκληροθεραπείας αποδίδει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη θεραπεία των ευρυαγγειών.
Το δέρμα ανακτά ξανά την καθαρότητα, την ομορφιά και
την φρεσκάδα του.
Γεώργιος Σ. Κούστας, MD Ph.D
Αγγειοχειρουργός
Fellow of M.G.H. HARVARD MEDICAL SCHOOL
Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
& Κλινικών «Διαβητικό Πόδι» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και από ώρα 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα Συνεδριάσεων (αίθουσα πρώην Νομ. Συμβουλίου) της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην Παλλήνη.
Οσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα, να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο: 213 2005249, ή να το δηλώσουν στο γραφείο Επισκεπτριών Υγείας (Κα Βασιλάκη). Πληροφορίες στο 210 9940699
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΝΝΙΣ
«ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2011»
Για δεύτερη φορά το Διεθνές Πρωτάθλημα Γυναικών στο
τμήμα Τένις της Αθλητικής Ενωσης Πόρτο Ράφτη του
Δήμου Μαρκοπούλου.
Ένα ακόμα κορυφαίο αθλητικό γεγονός έρχεται να προστεθεί σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία του τμήματος τένις
που ξεκίνησε το 2006 και συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι
σήμερα.
"Ύστερα από ένα εντατικό διήμερο προπονήσεων και αφίξεων, ξεκίνησε στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
του Δήμου Μαρκοπούλου που είναι η έδρα του τμήματος
Τένις της Αθλητικής Ενωσης Πόρτο Ράφτη, το 2ο Διεθνές
Τουρνουά Γυναικών «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΜΕΣΟΓΑΙΑ» 2011.

του αθλητή είτε με αυτή του προσωπικού. Αθλήτριες και
προσωπικό του τμήματος (εθελοντές γονείς, διαιτητές, γιατρός κ.λ.π) ήταν στις θέσεις τους από νωρίς το πρωί της
Κυριακής.
Οι άνθρωποι με τα «πορτοκαλί μπλουζάκια» που έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Junior 2007, και οι ίδιοι άνθρωποι με τα «πορτοκαλί αντια-

Ύστερα από αυτό ο Όμιλος μας εξέδωσε σχετική δίγλωσση
ανακοίνωση που διανεμήθηκε παντού, για την διοργάνωση
και επίσκεψη την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011, όλων των
αθλητριών και συνοδών τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τενίστριες από πολλές χώρες του κόσμου με τους προπονητές και τις οικογένειες τους καταφθάνουν καθημερινά
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κατευθύνονται είτε προς το Ξενοδοχείο των αγώνων «Mare Nostrum»,
είτε προς τα γήπεδα του Τένις με τα «αυτοκίνητα των εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων».
Μεγάλες Αθλήτριες από σαράντα πέντε (45) χώρες βρίσκονται στην περιοχή μας και καθημερινά προπονούνται και
αγωνίζονται στα γήπεδα μας προκειμένου να είναι έτοιμες
για την διεξαγωγή του δικού τους αγώνα αυτού του βαθμολογούμενου τουρνουά.
Ο «πυρετός» της προετοιμασίας υποχώρησε και τη θέση
του πήρε η «ευχαρίστηση» που ήταν εμφανής σε όλα τα
πρόσωπα που βρίσκονταν στα γήπεδα είτε με την ιδιότητα
υτό το ταξίδι της αναζήτησης και σκέψης ήρθε και
συναντήθηκε με τις σκέψεις του Δήμου μας αλλά
και της Ομοσπονδίας του Τένις, όπου με πρόσφατες αποφάσεις τους, έμπρακτα αναγνωρίζουν την ποιότητα της φιλοξενίας και της άρτιας διοργάνωσης που
προσφέρουμε διαχρονικά στους συμμετέχοντες Έλληνες και ξένους αθλητές και συνοδούς τους, που συγκεντρώνονται για να αγωνιστούν για μια ακόμη φορά στον
Δήμο μας. Απόφαση που και αυτή την φορά όλοι μας θα
τιμήσουμε.
Ομόφωνα το Τμήμα Τένις και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη, αισθάνονται την
ανάγκη να ευχαριστήσουν τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας αλλά και προσωπικά τον Πρόεδρό της
κύριο Σπύρο Ζαννιά για την απόφασή τους να εισηγηθούν στην Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (I.T.F.) και
να αναθέσουν στην συνέχεια μια ακόμα κορυφαία εκδήλωση για το Ελληνικό Τένις, που είναι το 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρηματικό έπαθλο το ποσόν
των 10.000$, στην Αθλητική μας Ένωση, όσο ιδιαίτερα
και στον Δήμο Μαρκοπούλου που στάθηκε δίπλα μας από
την πρώτη στιγμή, τόσο στην προσπάθεια της διεκδίκησης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, όσο και στην βελτίωση
και
συντήρηση
των
αθλητικών
μας
εγκαταστάσεων.

Α

Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα
Τένις και την Αθλητική Ένωση Πόρτο Ράφτη.
Ύστερα από επικαιροποίηση προηγούμενης σχετικής
απόφασης της Α.Ε.ΠΟ.Ρ. το συγκεκριμένο Τουρνουά θα
συνεχίσει να φέρει το Διεθνές λογότυπο«MARKOPOULO – MESOGEA TOURNAMENT 2011»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.ΠΟ.Ρ.
Ο Πρόεδρος Σταύρος Χρυσάφης Ο Γεν. Γραμματ. Κώστας Γιακουμής

με την πράγματι ωραία πρωτοβουλία που ανέλαβε αλλά και
με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε, να προτείνει σε όλες τις φιλοξενούμενες αθλήτριες και τους συνοδούς τους μια αξιόλογη και πολύ ενδιαφέρουσα πολιτιστική δράση μια
πολιτιστική ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο της Βραυρώνας. Ενός μουσείου που κατά γενική ομολογία πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πολύ επιτυχημένη και στο πνεύμα
της σύγχρονης μουσειολογίας ανακαίνισή του.

νεμικά» που υποδέχθηκαν τις αθλήτριες στο 1ο Διεθνές
Τουρνουά Γυναικών το 2008, καλωσόρισαν τις προσερχόμενες αθλήτριες δίνοντας τους από την πρώτη στιγμή το
στίγμα της φιλοξενίας, και του ενδιαφέροντος μας για την
φιλότιμη προσπάθειά τους, προκειμένου η πρώτη μέρα και
αυτού του μεγάλου και διεθνούς τουρνουά, αυτής της νέας
πρόκλησης και εμπειρίας, να είναι πραγματικά γιορτινή και
ευχάριστη.
Την πρώτη μέρα των αγώνων ο περιβάλλοντας χώρος των
γηπέδων ήταν γεμάτος από φίλους του αθλήματος που μας
επισκέφτηκαν προκειμένου να τιμήσουν με την παρουσία
τους τις αγωνιζόμενες ξένες και Ελληνίδες αθλήτριες.
Ένα από τα παρασκήνια που είναι άξιο λόγου αλλά και συγχαρητηρίων είναι η παρέμβαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου κυρίου Σωτήρη Μεθενίτη που όμορφα μας αιφνιδίασε

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

Από όλους εμάς τους εθελοντές παράγοντες του Αθλήματος αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής
Ένωσης Πόρτο Ράφτη συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε που
έδειξες από την πρώτη στιγμή σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όλο το προσωπικό των αγώνων, αλλά και παντού, την σημασία που δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου μας στην συνύπαρξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
του Αθλητισμού, αλλά και για το πώς εννοούμε όλοι εμείς
την φιλοξενία των ανθρώπων που υποδεχόμαστε στον
τόπο μας.
Κώστας Γιακουμής
Έφορος του Τμήματος Τένις"

Ο ΝΟΚΒ στην “Παιδιαδρομή”
Εκλεισε η 2η “Παιδιαδρομή”, που διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) 2 έως 5 Σεπτεμβρίου.
Χιλιάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους επισκέφθηκαν τα περίπτερα καταγράφοντας έτσι το ενδιαφέρον του κοινού σε ό,τι αφορά το παιδί.
Το περίπτερο του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (ΝΟΚΒ) κυριάρχησε στις προτιμήσεις κυρίως των παιδιών, που ενημερώθηκαν για τα
μυστικά της θάλασσας και της ιστιοπλοΐας.

Με μεγάλη συμμετοχή από την 1/9/2011 συνεχίζονται οι
εγγραφές στις ακαδημίες του Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας με
νέο υπεύθυνο τον Μάνο Μανουσέλη.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου ξεκινάει με τον
αγώνα κυπέλλου Γυναικών Πρωτέας-Τερψιθέα την Κυριακή 18/9/2011 στις 12:00 στο κλειστό της Βούλας. Την
Τρίτη 20/9 αρχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις,
επίσης στο κλειστό της Βούλας, και οι ομάδες των Παίδων και των Εφήβων, που αγωνίζονται στην Α' κατηγορία
ΕΣΚΑΝΑ, με αντίπαλο τον Πανιώνιο, στις 20:00 και 21:30
αντίστοιχα.
Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων θα είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Πρωτέα www.proteasvoulas.gr μόλις
οριστικοποιηθούν οι μέρες και οι ώρες.
Ο Πρωτέας εύχεται σε όλες τις ομάδες του Δήμου μια
υγιή και πετυχημένη αγωνιστική χρονιά.

Μάλιστα με κλήρωση, 100 τυχερά παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του
ΝΟΚΒ για να μετατρέψουν το ενδιαφέρον τους σε
πράξεις.
Στο περίπτερο, η πανταχού παρούσα Έφορος του
ΝΟΚΒ και δημοτική σύμβουλος στα 3Β, Μαρία Σίνα.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ι. ΠΡΩΤΗ (Α’) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν όμιλο των 17 ομάδων σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους).
1) Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ και Β΄ γύρου, η Πρωταθλήτρια ομάδα αυτής της κατηγορίας συμμετέχει
σε αγώνες κατάταξης της ΕΠΟ για την άνοδό της
στην Δ΄ εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, ισχύει ότι καθορίζεται στο άρθρο 20 του
Κ.Α.Π.
2) Οι 2 τελευταίες ομάδες στη βαθμολογική κατάταξη
του ομίλου μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος της Α’
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποβιβάζονται στη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωσης μη ανόδου του
πρωταθλητή της Α΄κατηγορίας και υποβιβασμό ομά-

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
δων από την Δ΄ Εθνική θα υπάρχει περαιτέρω πτώση
ομάδας ή ομάδων, ώστε την αγωνιστική περίοδο
2012-2013 ο συνολικός αριθμός ομάδων στην Ά Κατηγορία Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α να είναι δεκαέξι (16).
ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΗ (Β’) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν όμιλο των 16 ομάδων σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους).
1) Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ και Β΄ γύρου, οι 2
πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του ομίλου αυτής της
Κατηγορίας ανέρχονται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
2) Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες στη βαθμολογική κατάταξη μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, υποβιβάζονται στη Γ’

Αρχίζουν τα μαθήματα στο
Nea Makri Tennis Club
Δευτέρα 5/9/2011 ξεκινούν τα μαθήματα αντισφαίρισης
στο Nea Makri Tennis Club του ΕΣΝΜ.
Οι προπονήσεις γίνονται σε δυο γήπεδα τέννις τα οποία
είναι καινούρια με πλήρη προστασία, με αντιανεμικά, στο
Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (34ο χλμ Λ.Μαραθώνος)
Κάθε τμήμα αποτελείται από 8 άτομα (μέγιστος αριθμός)
και υπάρχει διαχωρισμός ενηλίκων, παιδιών αρχαρίων και
προχωρημένων.
Τα μαθήματα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα από Δευτέρα έως Σάββατο πρωί και απόγευμα με 40 € το μήνα!
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προπονητή Μιχάλη Γεροδήμο για να σας ενημερώσει για τις ώρες των δικών
σας προπονήσεων, στο 6977 215969.

Ερασιτεχνική Κατηγορία.
Για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 προβλέπεται η
δημιουργία δύο (2) ομίλων στην Β΄ κατηγορία. Ο ακριβής αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν σε
κάθε όμιλο θα καθοριστεί από τον προβιβασμό ή μη
του πρωταθλητή της Α΄ κατηγορίας στην Δ΄ Εθνική
κατηγορία καθώς και από τον αριθμό των ομάδων που
ενδεχομένως υποβιβαστούν από την Δ΄ Εθνική κατηγορία.
ΙΙΙ. ΤΡΙΤΗ (Γ’) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) την
Αη ή προκριματική φάση (2 όμιλοι) κατά την οποία οι
ομάδες θα επιδιώξουν να προκριθούν στην τελική
φάση αποκτώντας σημαντικά πλεονεκτήματα και β)
την Βη ή τελική φάση (2 όμιλοι) όπου θα ανέλθουν

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΝ Α.Ο.

“ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα
τμήματα του Α.Ο. Βάρης «ο
Αναγυρούς», ο οποίος διαθέτει
τμήματα Τέννις, Μπάσκετ,
Βόλεϋ, Στίβο. Αναλυτικά:
ΤΕΝΝΙΣ:
Μίνι τέννις (4-6 ετών), Ακαδημίες, προαγωνιστικό, αγωνιστικό και τμήμα ενηλίκων
ΜΠΑΣΚΕΤ:
Ακαδημίες, Μίνι μπάσκετ, παμπαίδες, παίδες, έφηβοι, παγκορασίδες, κορασίδες, γυναίκες
και άνδρες.

ΒΟΛΕΫ: Μίνι βόλλεϋ, παγκορασίδες, μαμπαίδες, κορασίδες,
γυναίκες, άνδρες.
ΣΤΙΒΟΣ: Ακαδημίες, προαγωνιστικό τμήμα, αγωνιστικό τμήμα,
τμήμα ενηλίκων, προετοιμασία
στρατιωτικών σχολών
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά Κ. Μουτούση 1 Βάρη,
Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00
– 21:00 και Σάββατο 10:00 έως
13:00. Πληροφορίες στο
τηλ/fax: 210-9655475.

πέντε (5) ομάδες στην Β΄ κατηγορία.
Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί, κατόπιν κληρώσεως, σε
δύο ομίλους (Γ1, Γ2). Ο Γ1 όμιλος συγκροτείται από
εννέα (9) ομάδες και ο Γ2 από δέκα (10) ομάδες.
Οι αγώνες του εκάστου ομίλου θα διεξαχθούν σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους).
Μετά το πέρας της Α΄Φάσης, και αφού επικυρωθεί η
βαθμολογία των ομάδων βάσει του άρθρο 20 του
ΚΑΠ, συντάσσεται ειδικός πίνακας με τη βαθμολογία
των τεσσάρων (4) πρώτων στην κατάταξη ομάδων του
έκαστου ομίλου οι οποίες θα συγκροτήσουν τον νέο
όμιλο (Γ3) καθώς και οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η,
6η, 7η και 8η θέση του κάθε ομίλου που θα συγκροτήσουν τον νέο όμιλο (Γ4). Εξαιρούνται από την διαδικασία πρόκρισης στην Β΄ φάση οι ομάδες που
κατέλαβαν την 9η θέση από τον Γ1 όμιλο και την 9η
και 10η θέση από τον Γ2 όμιλο.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ
Α Ν Α Κ ΟΙΝ ΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 20112012, αρχίζουν στις 3 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι
ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και
το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως τις 13.00.
Τηλέφωνα:
210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 46 317073

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στραγγαλίζεται ο τοπικός
και Περιφερειακός Τύπος
Αρχές Αυγούστου “έσκασε” η βόμβα
για τον αφανισμό του τοπικού και περιφερειακού τύπου, αφού κατήργησαν
την ταχυδρομική ατέλεια. Το μειωμένο
τιμολόγιο για την ταχυδρόμηση των
εφημερίδων δηλαδή.
Από τις 15 Αυγούστου καλείται ο τοπικός και περιφερειακός τύπος να πληρώνει
την
ταχυδρόμηση
της
εφημερίδας, με βάση το βάρος της και
με την τιμή που ταχυδρομούμε μία επιστολή.
Ετσι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας,
καθίσταται αδύνατη η ταχυδρόμηση με
ένα τόσο αβάσταχτο οικονομικό
βάρος, που ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά
εφημερίδα.
Δεν φτάνει η κρίση που δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει τον τύπο,
τώρα ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα
με την κατάργηση της ατέλειας.
Υπολογίζεται ότι από τα 3.500 έντυπα
που κυκλοφορούν θα διασωθούν μόλις
τα 500.
Επιταγές της τρόικας, το ονομάζουν,

Βραβεία
περιφερειακού Τύπου
Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν τα βραβεία καλύτερης περιφερειακής ημερήσιας εφημερίδας. Για φέτος, απονεμήθηκε μισό - μισό
στη «Γνώμη» της Αλεξανδρούπολης και
τον «Νέο Τύπο της Μαγνησίας» με έδρα
τον Βόλο.
Τιμητικοί έπαινοι απονεμήθηκαν στις ημερήσιες εφημερίδες «Η Θεσσαλία» (Βόλος),
«Νέα Κρήτη» (Ηράκλειο) και «Πελοπόννησος» (Πάτρα).
Το βραβείο περιφερειακής εβδομαδιαίας
εφημερίδας απονεμήθηκε εξ ημισείας στα
«Ευρυτανικά Νέα» Καρπενησίου και στην
«Πολιτεία Αιτωλών και Ακαρνάνων» Αγρινίου. Η εκδήλωση για την απονομή των
βραβείων και των τιμητικών επαίνων θα
γίνει την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στο Κέντρο
Τύπου της ΓΓΕ.

Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 6030655, 210 8959.004
κιν.: 6937 153052
Fax: 210 9658.949
Email: press@ebdomi.com
Web: www.ebdomi.com

“νοικοκύρεμα” του τύπου, αλλά μάλλον για φίμωση πρόκειται, αφού οι
σφυγμομετρήσεις που κατά καιρούς
έχουν κάνει για τον τοπικό τύπο, δείχνουν ότι έχει διείσδυση που ξεπερνάει το 50%.

Και μη ξεχνάμε ότι είναι - στη μεγάλη
του πλειοψηφία - ο τύπος που δεν
ελέγχεται γιατί δεν ψωμίζεται από την
εξουσία.
...
Οπως γράφει δημοσιογράφος στην
εφημερίδα “Ελεύθερη Θράκη”, «επειδή
είναι ραγδαία η πτώση της κυκλοφο-

ρίας των Αθηναϊκών εφημερίδων, πρέπει να εκλείψουν τα ... “αγκάθια” των
Περιφερειακών Εφημερίδων, ώστε να
απομείνει ελεύθερο το πεδίο για την
μονοπώληση των Αθηναϊκών Μ.Μ.Ε».
Για να καταδείξει μάλιστα το “παραμέρισμα” του περιφερειακού τύπου από την
εξουσία καταγράφει το εξής περιστατικό:
«Χαρακτηριστική ήταν η συνάντηση με τον
τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
― Κύριε Πρόεδρε ζητούμε την θεσμοθέτηση ποσοστού 30% υπέρ των Επαρχιακών
Εφημερίδων.
― “Κονδύλη, γνωρίζεις πόσος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός π.χ. της Εθνικής
Τράπεζας για Δημοσιότητα και προβολή;
― Είναι 70 εκατομμύρια δραχμές.
― Ζητάς δηλαδή 21 εκατομμύρια για την
Επαρχία; Αν κάνω κάτι τέτοιο, αύριο θα
πέσει η Κυβέρνηση”.
Αυτή η δήλωση ήταν μια ειλικρινής αποτύπωση της πραγματικότητας της πολιτικής
διαπλοκής με τα πανίσχυρα Αθηναϊκά
Μ.Μ.Ε.»
http://www.elthraki.gr

Επεται νέος νόμος για τον περιφερειακό Τύπο
Εντός του ερχόμενου δίμηνου προσδιόρισε την κατάθεση στη Βουλή των αλλαγών του νόμου για τον Περιφερειακό Τύπο, ο υφυπουργός Επικρατείας Άγγελος Τόλκας.
Σε επίκαιρη ερώτηση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Μίχου, έθεσε σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ΜΜΕ της Περιφέρειας, μεταξύ αυτών, τα μέτρα που
προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε το 30% της κρατικής διαφήμισης να
φτάνει ακέραιο και χωρίς καθυστερήσεις στους δικαιούχους. Όπως είπε η βουλευτής, ο νόμος δεν απέδωσε τα προβλεπόμενα ποσοστά στα Περιφερειακά
Μέσα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία
τους, δεδομένης και της σοβαρής οικονομικής κρίσης.

«Έχουμε ξεκινήσει εξαρχής διάλογο όχι μόνο για την υπεράσπιση και τη στήριξη της ακεραιότητας του Περιφερειακού Τύπου, αλλά και για την τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τον έλεγχο των χρημάτων των φορολογούμενων. Να
σταματήσουν οι πρακτικές του να δίνονται χωρίς κριτήρια, χωρίς έλεγχο μετά
και χωρίς αναφορά τα χρήματα» είπε ο υφυπουργός Α. Τόλκας.

Δράσεις για την
Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντικού
Καθαρισμού Ακτών
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου
Ανελλιπώς από το 1986, το τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον
κόσμο αφιερώνουν λίγες ώρες από το
πρωινό τους συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού
Ακτών, το παλαιότερο και μεγαλύτερο γεγονός του είδους του στον κόσμο.
Μέχρι σήμερα, 9 εκατομμύρια εθελοντές
από 152 χώρες έχουν συλλέξει πάνω από
66.000 τόνους σκουπιδιών, συγκεντρώνοντας πολύτιμα στοιχεία για το είδος και
την προέλευση των απορριμμάτων που καταλήγουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα
και βοηθώντας στην κατανόηση και αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος.
Φέτος, το παγκόσμιο ραντεβού έχει οριστεί για το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, μια
ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση όλων για την ανάγκη
διατήρησης των ακτών και των θαλασσών
μας καθαρών από τα σκουπίδια.
Εθελοντικός καθαρισμός των ακτών με τη
βοήθεια του Λιμενικού
Με εγκύκλιό της προς τις Λιμενικές Αρχές,
η Διεύθυνση Προστασίας του Θαλασσίου
Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής καθόρισε το πλαίσιο ενεργειών που αναλαμβάνονται από τις Λιμενικές Αρχές.
Οι Λιμενικές Αρχές σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες οικείων Περιφερειών,
παράκτιους ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων
και Λιμενικά Ταμεία, συμμετέχουν και συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο στην εθελοντική προσπάθεια, με γνώμονα την όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη εθελοντική συμμετοχή πολιτών και διαφόρων φορέων,
διοργανώνοντας εθελοντικές δράσεις και
εκδηλώσεις για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στο χώρο ευθύνης τους.

