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«Είμαστε Ελληνες ρε; Εχουμε
μέσα μας αίμα; Μας έχει απομείνει
στάλα φιλότιμου, ευθιξίας και παλικαριάς;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011
AP. ΦYΛΛOY 700

Απομεινάρια Ελλήνων είμαστε ρε,
να συμβιβαστούμε έναντι πινακίου
φακής με τον βιαστή μας;
Χάρυ Κλίν

Τα μέτρα, ο Υδραυλικός
και οι εκλογές
Άρχισαν να έρχονται τα διάφορα τέλη!
Πέρνουν φωτιά τα τέλια και …τα πατζάκια μας.
Ειδικοί φόροι, έκτακτα οικονομικά μέτρα που μονιμοποιούνται, μόνιμοι υπάλληλοι που «εφεδροποιούνται», έκτακτα τέλη που δεν είναι τέλη, αλλά
φορομπηχτική ληστεία κ.α., κ.α.
Τώρα είναι βέβαιο πως θα ξυπνήσουμε αγριεμένοι!
Θα πεταχτούμε απ’ τον καναπέ, θα
βγούμε στους δρόμους, στις πλατείες, θα φωνάξουμε και θα εκπαραθυρώσουμε αυτή την ξενοκίνητη
κυβέρνηση των Κουίσλιγκς που παρέδωσε τη χώρα στους τοκογλύφους,
που αποσάθρωσε την
ελληνική
οικονομία,
που αποσύντου Κώστα
Βενετσάνου* θεσε την ελληνική κοινωνία και κατέστρεψε το λαό της.
Εκτός… εκτός κι έχουμε προσβληθεί από το «σύνδρομο του βατράχου»¹. Γι’ αυτό και «τα μέτρα» ήρθαν
σιγά – σιγά. Στην αρχή μας τρομοκράτησαν: «Η Ελλάδα είναι σαν τον Τιτανικό». «Η Ελλάδα οδηγείται
στα βράχια», «…λίγο πριν απ’ τον γκρεμό», «θα πτωχεύσουμε», «δε θα ‘χουμε να πληρώσουμε μισθούς
και συντάξεις»! Γι’ αυτό, «κούρεψαν» 13° και 14°
μισθό κλπ. και να έκτακτες εισφορές και να αποκρατικοποιήσεις 50 δις και να από ‘δω και να από ‘κει, ζαλιστήκαμε στην καρπαζιά.
Παραδόθηκε η χώρα σιδηροδέσμια στους δανειστές της και στους κρατικούς φορείς που τους εκπροσωπούν, για να… «σωθεί»! Κι έπονται κι άλλα.
Συνέχεια στη σελ. 2

Αποκαλύφθηκε μελέτη που προωθεί μετακινήσεις ΡΟΜΑ
στους Δήμους Κορωπί, Παιανία, Σπάτα και Μαρκόπουλο

Οι Δήμοι “τρέχουν” να προλάβουν
Κορωπί,Παιανία,
Σπάτα, Μαρκόπουλο,
είναι οι πόλεις που
μελετάται να
υποδεχθούν μαζικές
μετακινήσεις ΡΟΜΑ.
Οι Δήμαρχοι τονίζουν:
μηδενική πλέον
ανοχή, στα
υποβαθμισμένα
Μεσόγεια.

Σελίδες 12,13

ΚΑΤΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΤΩΡΑ

Ν.4014/11 ΦΕΚ
209Α/21.09.11

προτείνει ο Μίκης
Θεοδωράκης

Ο νόμος ψηφίστηκε.
Αλλά καθυστερεί...

στο “ΕΛΛΗΝΙΚΟ”

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Σελίδα 16

Σελίδα 24

8 βραβεία στο έργο “7 λογικές απαντήσεις”

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
Σελίδα 13
Εγινε ΦΕΚ
ο νόμος για
τα αυθαίρετα
αλλά...
Σελίδα 16

Σελίδα 15

Τιμή για τις “Πολιτιστικές Απόπειρες” της Νέας Μάκρης
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Τα μέτρα, ο Υδραυλικός και οι εκλογές
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τόσο καταστροφικά και τόσο μεγάλα – απολύσεις
150.000 δημοσίων υπαλλήλων κι άλλων τόσων τουλάχιστον ιδιωτικών υπαλλήλων και ισάριθμων μικρο-μεσαίων επαγγελματιών, λουκέτα, δηλ. «απολύσεις»
επαγγελματιών που απασχολούν τους ίδιους, μέλη της
οικογενείας τους κι έναν αριθμό υπαλλήλων. Αυτούς,
ελάχιστα τους αναφέρουν τα κανάλια. Είναι αυτοί που
προφανώς φοροδιαφεύγουν κατά τον Πάγκαλο. Κι αυτά
τα δήλωσε σε Ελβετική εφημερίδα αυτή την εβδομάδα.
Για την ιστορία, γνωρίστηκα το καλοκαίρι με κάτι Ελβετούς: «Εσείς δεν έχετε πρόβλημα» τους είπα.
«Κι εσείς δεν έχετε», μου είπαν. «Πληρώνουνε οι Γερμανοί για σας». Θύμωσα και τους εξήγησα τί μας χρωστάνε οι Γερμανοί και τί ευθύνες έχουν κι εκείνοι και οι
άλλοι, για την κατάντια μας. Βεβαίως έχουμε ευθύνες
κι εμείς σαν λαός, για τον εφησυχασμό μας κυρίως και
το βόλεμά μας, αλλά περισσότερο ευθύνεται η ανικανότητα, η ενδοτικότητα και η ιδιοτέλεια των πολιτικών
μας και του περίγυρού τους.
Όσο για τους επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν, όχι
ότι δεν γίνεται, αλλά ας ψάξουν τι ευθύνεται και πώς
μπορούν να φοροδιαφεύγουν. Κι όμως...

των παιδιών μας».
Ήταν η γυναίκα του. Έμεινα εμβρόντητος. Ένας καλός
επαγγελματίας, ένας νοικοκύρης. Ένας φορογυδάδας,
Θόδωρε! Ένας φορογυγάδας – σε πόσο βαθμό αλήθεια
– που στήριζε την ελληνική οικονομία, που την κράταγε
ζωντανή.
Ποιός ζημίωσε, Θόδωρε, περισσότερο την πραγματική
οικονομία, ο Μπάμπης, με την κάποια φοροδιαγυγή του,
ή εσύ και οι όμοιοί σου, με τις λανθασμένες και εθνοκτόνες πολιτικές σας;
Ο Μπάμπης ο υδραυλικός είχε κάνει πράξη εκείνο που
εγώ δημοσίευα συμβολικά. Ως πότε θα βαστάω κι εγώ
να μην πουλήσω ένα κομμάτι της Ελλάδας σ’ έναν Γερμανό ή σ’ έναν Κινέζο!
Δεν καταλάβατε, δεν έχετε αντιληφθεί ακόμη σε ποιό
βραχώδη γκρεμό τσακιζόμαστε με την πολιτική του τελευταίου και του μηδαμινότερου Παπανδρέου;

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β συνεδριάζει
Ο Δήμος 3Β καλεί στην 18η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 26η Σεπτεμβρίου
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης σε 18 θέματα.

1. Αν ένα βάτραχο τον πετάξεις σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό,
μ’ ένα πήδημα, θα πεταχτεί έξω. Αν τον βάλεις σε νερό κανονικής
θερμοκρασίας και το ζεσταίνεις σιγά-σιγά, στην αρχή θα του αρέσει, μετά θα ναρκωθεί και τέλος… θα βράσει, ανίκανος ν’ αντιδράσει.
2. Περιοδ. «ΝΕΜΕΣΙΣ» Τ. 41 Ιανουάριος 2004
3. Άρθρο 120 §4 «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το
καταλύσει με τη βία» κι αυτό συντελείται σταδιακά και κατ’ εξακολούθηση.

Πρωτοβουλία κατά του ευρώ και
Σελ. 6
της Ε.Ε.
Νέα στοιχεία για την πλατεία ΠηΣελ. 7
γαδακίων
Αλλά γιατί τα βάζω συνέχεια με τον Παπανδρέου;
Αυτός, αντί πάσης θυσίας πέτυχε το στόχο του – το
στόχο της μαμάς του – «να κρατήσει τη δυναστεία»².
Ο Παπανδρέου όμως, μόνος του δεν θα μπορούσε να
παραδώσει την Ελλάδα, αν δεν τον στήριζαν οι καιροσκόποι, ιδιοτελείς λιγούρηδες. Οι ανεγκέφαλοι, στην
καλύτερη περίπτωση, ή οι εγκληματικοί εγκέφαλοι στη
χειρότερη. Καλή προαίρεση, καλή πρόθεση ΔΕΝ αναγνωρίζω πλέον σε κανέναν. Όσοι ψήφισαν τα μνημόνια,
τα μεσοπρόθεσμα και τους λαοκτόνους νόμους είναι δοσίλογοι έναντι του λαού, του έθνους και της ιστορίας.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ!
Κι όπως στους εγκληματίες, η ομολογία ελαφρύνει τη
θέση τους, ένας τρόπος υπάρχει να ελαφρύνει τη θέση
και αυτών. Να ρίξουν την ξενοκίνητη κυβέρνηση και να
προκηρυχθούν εκλογές.
Ευθύνη έχει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Επειδή το ισχύον Σύνταγμα του ‘χει στερήσει το δι-



Τρίτη 21/9 ο Μιχάλης Κριάδης Managing Director
της διαφημιστικής εταιρείας Vitamin, έδωσε τέλος
στην ζωή του πηδώντας στο κενό από τα γραφεία της
εταιρείας Audiovisual.
Αλλο ένα θύμα της κρίσης και των μέτρων προφανώς,,,
Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία,...

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Μπάμπης ο …υδραυλικός
Η ακόλουθη ιστορία είναι απολύτως αληθινή. Αφού είχαμε κυκλοφορήσει στις 2 Ιουλίου με ολοσέλιδη συμβολική, ομολογώ, καταχώρηση με τυπικό πωλητήριο:
«ΠΩΛΕΙΤΑΙ η εφημερίδα, πωλείται η επιχείρηση, πωλείται το σπίτι μου, δώρο η βάρκα μου»!
Κι αφού είχα δώσει ο ίδιος την εφημερίδα αυτή στον
αναπληρωτή Υφυπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, μέσα στο καράβι, με εμφανή απαξίωση για τη μεταστροφή του, έφτασα στον τόπο προορισμού μου.
Αναζήτησα την επομένη τον Μπάμπη τον υδραυλικό
μου, έναν εξαίρετο τεχνικό, επαγγελματία, άνθρωπο και
καλό οικογενειάρχη με τρία – τέσσερα παιδιά. Με επαγγελματικό βαν και με κούρσα Ι.Χ., με σπίτι και κτήματα.
Τηλεφώνησα στο σπίτι του.
- Μου δίνετε τον Μπάμπη, παρακαλώ.
- Ο Μπάμπης δεν είναι εδώ.
- Του λέτε να με πάρει όταν έρθει;
- Δεν θα έρθει κύριε. Ο Μπάμπης είναι στη Γερμανία
και εργάζεται εκεί. Έφυγε… μας τάραξε η εφορία και
δουλειές δεν υπήρχαν. Η πολεοδομία του νησιού μας
δεν εξέδωσε ούτε μια άδεια ‘φέτος… Ετοιμαζόμαστε
να πάμε κι εμείς. Να δούμε τι θα κάνουμε με το μέλλον

καίωμα αυτοβούλου προκήρυξης εκλογών» λόγω δυσαρμονίας εκλογικού σώματος και Βουλής, να παραιτηθεί εκφωνώντας και εκδίδοντας σχετικό διάγγελμα.
Από ‘κει και πέρα μένει η ευθύνη στο Λαό, με όπλο το
ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος³.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Το Αγος το Κυλώνειο
γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Η “χρυσή τομή”

Σελ. 9

Είναι “Χούντα”, αντισταθείτε
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Βρείτε το πρότυπό σας, χωρίς
να ...κλέψετε
Σελ. 10
Επιστολές που λάβαμε

Σελ. 11

Η ΔΕΗ δεν δικαιούται να κόψει το
ρεύμα
Σελ. 14
Διαψεύδει το Υπουργείο τα στοιχεία
του ΑΣΕΠ για προσλήψεις; Σελ. 14
Και από Ε.Ε. διαφωνία για φόρους
μέσω ΔΕΗ
Σελ. 17
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.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
Από το πρωί της Παρασκευής 23/9 βρίσκεται σε εξέλιξη, η πρώτη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής, (ΠΕΔΑ). πρώην ΤΕΔΚΝΑ. Σκοπός της συνέλευσης είναι η
ανάδειξη του 25μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου και των Εκπροσώπων στη

Μισό βήμα ο “Καλλικράτης”
δηλώνειο Αντώνης Σαμαράς
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
Αντώνης Σαμαράς, μετά τη συνάντηση που είχε με τους Περιφερειάρχες της χώρας,
στα Κεντρικά
Γραφεία του Κόμματος, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Ο “Καλλικράτης” ήταν ένα μισό και
δειλό βήμα. Πραγματική ανατροπή
υπέρ των θεσμών της Αυτοδιοίκησης
και υπέρ της ανάπτυξης του τόπου θα
γίνει μόνο όταν η Περιφέρεια κερδίσει την κεντρική εξουσία.
Αρκεί να απαλλάξουμε την Περιφέρεια από εξαρτήσεις και περιττή γραφειοκρατία.
Αυτή είναι η δέσμευσή μου”.

Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), για τα
επόμενα τρία χρόνια.
Στην ψηφοφορία, συμμετέχουν 300 εκπρόσωποι και εκλέγουν 25 μέλη για το
Διοικητικό Συμβούλιο (15 Δήμαρχοι και
10 δημοτικοί σύμβουλοι) και θα ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, όταν πλέον
θα βρισκόμαστε στο τυπογραφείο. Τα
αποτελέσματα απομένως θα τα δούμε
στο επόμενο φύλλο ή στην ιστοσελίδα
μας www.ebdomi.com.
Καταγγελίες έχουν γινει για αντιδημοκρατικές διαδικασίες στην εκλογή των
εκπροσώπων μέσα από τα δημοτικά
συμβούλια των Δήμων.
Είχαμε γράψει ότι η Ηλ. Τσιριγώτη στα
3Β ζήτησε ιδεολογική εκπροσώπηση,
πράγμα που δεν έγινε.
Επίσης ο Γ. Νιτερόπουλος είχε καταγγείλει την απουσία υποψηφιοτήτων
πριν την συνεδρίαση, κάτι που είχε παραδεχθεί ο Πρόεδρος Δ. Αναστασίου,
αλλά παρ’ όλα αυτά προχώρησε στην
εκλογή και εκπρόσωποι αναδείχθηκαν
ο Αντιδήμαρχος Σπ.Πανάς, ο πρόεδρος
Δ.Αναστασίου και ο επικεφαλής της
μειοψηφίας Γρ. Κωνσταντέλλος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Σήμερα την 22α Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ , σε έκτακτη
συνεδρίαση του, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Μιχάλη Κριάδη, φίλου,
συνεργάτη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας VITAMIN
A.E., εκτιμώντας την φιλία του, την προσωπικότητά του και την προσφορά του
στην κοινωνία και τον επαγγελματικό του χώρο,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Προέδρου και των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό του
3. Να παραστεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας στην νεκρώσιμη ακολουθία
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.
5. Να κατατεθεί το ποσό των 5.000 ευρώ υπέρ της μνήμης του σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

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

Οπως μάθαμε ο Γιάννης Νιτερόπουλος
προσέφυγε στην Περιφέρεια για την μη
τήρηση των κανόνων στην εκλογή.
Δεν γνωρίζουμε αν βγήκε η απόφαση ή
ο Δήμος 3Β θα μείνει χωρίς εκπροσώπηση.
Υποψήφιοι από το ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος
Αγίων Αναργύρων Νίκος Σαράντης,
ενώ από τη ο Νέα Δημοκρατία, ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης. Υπο-

ψηφίους έχουν κατεβάσει και τα άλλα
κόμματα.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γ. Καμίνης, χαιρέτισε την συνέλευση και τονισε ότι η
επόμενη τριετία θα ειναι πάρα πολύ δυσκολη και για τους ΟΤΑ αλλά και για τη
χωρα.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν, ο απερχόμενος πρόεδρος της ΤΕΔΝΑ, Δ. Καλογερόπουλος και οι υποψήφιοι
πρόεδροι της ΠΕΔΑ.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Το Ελληνικό δεν πωλείται!
Όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 20.00 και είναι ελεύθερη η είσοδος.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Impressions

της Revati Kapoor
3 έως 10 Οκτωβρίου
στο Ιδρυμα Μ. Κακογιάννη

Δευτέρα 26.9: «Αντιστεκόμαστε στο ξεπούλημα του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού - υπερασπιζόμαστε την
δημόσια περιουσία».

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα
Εγκαίνια ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10
Από Τετάρτη 28 έως Παρασκευή
30 Σεπτεμβρίου 2011

Ακόμη, στον χώρο της Ξιφασκίας, παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις, θα λειτουργεί ειδικός χώρος του
«Αυτοδιαχειριζόμενου αγρού στο Ελληνικό».

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΣΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Στα έργα, εκτός από την "φρέσκια" - σύγχρονη οπτική των
νέων καλλιτεχνών είναι εμφανής η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών και η
διερεύνηση τεχνικών, υλικών και
μεθόδων διδασκαλίας της τέχνης.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, στις
20:00 και θα διαρκέσει 28, 29 και
30 Σεπτεμβρίου
Λειτουργία: Δ-Κ 19:00-22:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΣΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 OKTΩBΡIOY
Στην πευκόφυτη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σουνίου
και του Γεωπάρκου Λαυρίου θα πραγματοποιηθούν εναλλακτικές δραστηριότητες:
- Πεζοπορία 3 ωρών στις σηματοδοτημένες από το ΙΓΜΕ
(Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών) γεωδιαδρομές του πευκόφυτου Γεωπάρκου με παράλληλη ενημέρωση για τη μεταλλευτική δραστηριότητα..
- Ποδηλασία στη διαδρομή Ανάβυσσος - Αγ. Κωνσταντίνος
–Καμάριζα (σε άσφαλτο και δασικούς χωματόδρομους ).
- Ξενάγηση στα πλυντήρια μετάλλων της αρχαίας εποχής και στο αρχαίο θέατρο του Θορικού.
- Πικ-νικ στο δάσος - Περιήγηση στο Λαύριο
Αρχηγοί: Τάσος Σταματάδης 6980231455 & Δαυίδ Παπασπυρόπυλος
Για συμμετοχή: Χρύσα Αφεντάκη 2109359264 6932795747
Email ena.drasi@gmail.com

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

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με
Λυκειακές τάξεις - Γέρακα, στο
πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, εγκαινιάζει τη
νέα σχολική χρονιά στο Ίδρυμα
Μιχάλης Κακογιάννης (Εκθεσιακός Χώρος - 1ος Όροφος) με μία
Έκθεση με ενδεικτικά έργα - κατασκευές των μαθητών του.

Χρώματα και μυρωδιές από την Ινδία.
Ανθρώπινες μορφές σε καθημερινές
σκηνές, σε απαλούς παστέλ τόνους,
παρουσιάζει η ζωγράφος Revati Kapoor
στην έκθεσή της Impressions, με λάδια
και ακρυλικά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από τις 3 έως τις 10 Οκτωβρίου.
Εγκαίνια τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις
19:00.

Εκπαιδεύοντας τους πολίτες του αύριο!
έως 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 δυ-

νάμεις 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
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ
ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ στο Μαρκόπουλο

με την

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Στα πλαίσια της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, ο Δήμος φιλοξενεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ, μια
μοναδική συναυλία, όπου οι συμφωνικοί μουσικοί:
Ανδρέας Πυλαρινός (πιάνο), Έφη Χριστοδούλου (βιολί)
και Γιάννης Φράγκος (τενόρος) συμπράττουν από κοινού
με τη Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, θα παρουσιάσουν ένα
ποικίλο μουσικό πρόγραμμα από μιούζικαλ και κλασσικά
θέματα, μέχρι άριες, ροκ και κινηματογραφική μουσική.
Στόχος της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης, ήταν και παρα-

μένει, η ανάδειξη της σημασίας των δημόσιων χώρων και
η «επιστροφή» των πολιτών σ’ αυτούς”, όπως σημειώνει
ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης. Στο σύντομο χρονικό
διάστημα των τριών μηνών, που εγκαινιάστηκε ο νέος
αυτός θεσμός, φαίνεται ότι, τόσο οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης, όσο και οι καλλιτέχνες, που έχουν
συμμετάσχει στις μέχρι τώρα εκδηλώσεις και δρώμενα
που διοργανώθηκαν, μας έχουν φέρει πολύ κοντά στην
επίτευξη του αρχικού στόχου.

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,

ΕΞΟΡΜΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
ΚΥΡΙΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Στο ιστορικό νησί της Μακρονήσου θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν 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, όσοι αποφασίσουν να συμμετέχουν στην εκδρομή.
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

Εκδήλωση – αφιέρωμα
στον ποιητή Τάσο Λειβαδίτη

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

από τον Ρίτσαρντ Νιοτζίμ
και την Μad Dam Theatre Ensemble
«Στούντιο Λάθος Κίνηση»
Ελευθερίας 25 (Πλατεία Κουμουνδούρου)

Η Παρουσία του Ηθοποιού
και η Διαδικασία της Ακρόασης
«Το θέατρο είναι ένας άγριος τόπος μέσα στον πολιτισμό. Το
σταυροδρόμι όπου τα αθέατα και αρχέγονα βάθη συναντούν τον
ορατό, οριζόντιο και τεχνητό πολιτισμό. Το θέατρο αντηχεί τα
βάθη αυτής της κάθετης διάστασης που ονομάζουμε Κάτω
Κόσμο.» R. Nieoczym
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δομήσει ο/η ηθοποιός έναν μονόλογο που θα αναδεικνύει τις προσωπικές του/της δεξιότητες
(σώμα, φωνή, φαντασία) και το ψυχικό βάθος του ρόλου, παρουσιάζοντας τον εαυτό του/της ενώπιον σκηνοθετών, παραγωγών και καθηγητών δραματικών σχολών με αυτοπεποίθηση και
χωρίς προσωπικούς συμβιβασμούς.

Ημερομηνίες: Τρίτη 18 έως Κυριακή 23/10
Ώρες: Τρίτη 17.00 – 22.00 & τις υπόλοιπες καθημερινές 18.00 – 22.00,
Σαββατοκύριακο 11.00 – 18.00

Για συμμετοχή έως 16 / 10 στο τηλ: 6943249216

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Σεπτεμβρίου
Ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 8.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σαρωνικού, μουσική – ποιητική βραδιά αφιερωμένη
στον Τάσο Λειβαδίτη, τον «ποιητή των μεγάλων ονείρων».
Το αφιέρωμα θα ξεκινήσει με την προβολή αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ «Τάσος Λειβαδίτης, η αγωνία της
ύπαρξης» του σκηνοθέτη Σταύρου Στρατηγάκου, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μελοποιημένα τραγούδια του μεγάλου Ελληνα ποιητή: “Φυσάει”, “Ήταν κάποτε δυο φίλοι”,
“Βρέχει στη φτωχογειτονιά”, “Δραπετσώνα”, “Για να σε συναντήσω” κ.α.

Μαθήματα ζωγραφικής
στην art gallery café

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.

Soundings (Αντηχήσεις):
Σεμινάριο Θεάτρου

Μαθήματα ζωγραφικής
στην art gallery café, από
τον διακεκριμένο ζωγράφο, Σλόμπονταν Γιούριτς από Οκτώβριο έως
Μαϊο, κάθε Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη.
Ο κύκλος των μαθημάτων
περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Θεωρία - παρουσιάσεις
slides
• Σχέδιο και τεχνικές
• Χρώμα
• Σύνθεση
• Δημιουργία
• Εφαρμογή σε νεκρή φύση
• Ζωντανό μοντέλο - γυμνό

• Προσωπογραφίες
• Εφαρμογή των χρωμάτων
με κάρβουνο, ξυλομπογιές,
νερομπογίες, ακρυλικά, παστέλ, λάδι
• Γλυπτική

• Κολλάζ
• Τα κρυμμένα μυστικά της
ζωγραφικής, του πίνακα και
του κάθε καλλιτέχνη.

Ηπειρωτικό Πανηγύρι
στο Κορωπί
Σάββατο 1η Οκτωβρίου
(1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου)
Στο κλαρίνο Πετρολούκας Χαλκιάς!
Στα φωνητικά ο Αντώνης Κυρίτσης!
Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Μεσογείων στο πλαίσιο
των καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεών του και σε
συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας διοργανώνει Ηπειρώτικο παραδοσιακό πανηγύρι, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου ( Πλ. Ιατρού Μερκούρη-οδός Πτεράρχου Ιωάννη Γκιόκα)
Οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες Πετρολούκας Χαλκιάς στο
κλαρίνο και ο Αντώνης Κυρίτσης στο τραγούδι υπόσχονται ένα αυθεντικό παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι!
Ώρα έναρξης : 21.00μμ

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 μάθημα προσφέρεται δωρεάν για
όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Χορωδία.
Πληροφορίες: τηλ. 210 5233175, 210 5248304
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Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής

«Παύση πληρωμών προς τους
τοκογλύφους: οι επόμενες ώρες»
Το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής οργανώνει ανοιχτή συζήτηση τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη στην αίθουσα
της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όρ.), στις 19.00 με θέμα:
«Παύση πληρωμών προς τους τοκογλύφους: οι επόμενες ώρες»
Συμμετέχουν οι πανεπιστημιακοί:
Κατρούγκαλος Γ. (συνταγματολόγος στο Δ.Π.Θ)
Λαπαβίτσας Κ. (οικονομολόγος στη σχολή Ανατολικών
και Αφρικανικών μελετών στο Παν/μιο Λονδίνου - SOAS)
Μαριόλης Θ. (οικονομολόγος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Μαρκέτος Σ. (ιστορικός στο Α.Π.Θ)
Η συζήτηση αυτή έχει σαν στόχο να διερευνήσει τα κριτήρια και τους όρους με τους οποίους μπορεί να προχωρήσει η ελληνική κοινωνία, αφού σπάσει επιθετικά τον
«γόρδιο δεσμό» των «υποχρεώσεων» της προς τους διεθνείς τοκογλύφους – δανειστές και με άμεση προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των εργατικών και λαϊκών
συμφερόντων και αναγκών.
Τι θα γίνει με τις λαϊκές καταθέσεις σε ευρώ; Τι θα γίνει
με τα στεγαστικά και άλλα δάνεια σε ευρώ; Πως θα εξελιχθεί η κίνηση των κεφαλαίων και ο έλεγχος τους; Τι σημαίνει η εθνικοποίηση των τραπεζών; Τι θα γίνει με το
ζήτημα της απασχόλησης και της ανεργίας; Αυτά και
άλλα ερωτηματικά...

Πρωτοβουλία
κατά του ευρώ
και της Ε.Ε.
Μετά την επιτυχημένη ιδρυτική της συνέλευση στις
27/7/2011, η «Πρωτοβουλία κατά του Ευρώ και της ΕΕ»
– που συσπειρώνει ήδη ένα σημαντικό φάσμα αγωνιστών
της αριστεράς, του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος, καθώς και της μαχόμενης διανόησης – επιχειρεί τη
δεύτερη κεντρική δημόσια παρέμβασή της.

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διοργανώνει Ημερίδα με διπλή
θεματολογία:
1ο. Για τις κρίσιμες εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στη
χώρα μας, καθώς και για τις προοπτικές της κλυδωνιζόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σημερινές συνθήκες της
γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης.
2ο. Για τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τους δρόμους για την έξοδο τώρα από τη φυλακή του Ευρώ και
της ΕΕ, στην προοπτική μιας άλλης πορείας κοινωνικήςοικονομικής ανάπτυξης, αλλά και πραγματικής δημοκρατίας σε όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Στην Ημερίδα αυτή – που οι διοργανωτές της τη θεωρούν
ως μια διαδικασία βαθύτερης προσέγγισης, τεκμηρίωσης
και μαχητικής πολιτικής προετοιμασίας – θα πάρουν
μέρος ως εισηγητές οικονομικοί αναλυτές, πανεπιστημιακοί, καθώς και αγωνιστές από τη μαχητική πτέρυγα
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και του κινήματος της νεολαίας, που έχουν όλοι τους κοινή αφετηρία την εκτίμηση πως η έξοδος από το Ευρώ και η
συνολική ρήξη με την ΕΕ γίνονται σήμερα όροι για την
ίδια την επιβίωση του λαού μας.

Η Έναρξη σχολικής χρονιάς βρήκε έτοιμο
το Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού, παρά τις
μεγάλες ελλείψεις στα σχολεία όλης της χώρας με την
έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, έχει καταφέρει από
την πλευρά του να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
ώστε
να
μπορέσουν οι μαθητές των
σχολείων του να φοιτήσουν
σε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο και αποτελεσματικότερο
μαθησιακό περιβάλλον, από
άποψη υγιεινής, ασφάλειας
και λειτουργικότητας.
Ο Δήμος Σαρωνικού προχώρησε πριν από την έναρξη της
εκπαιδευτικής περιόδου 20112012 σε εργασίες επισκευής
και συντήρησης και στις 32
σχολικές μονάδες που διαθέτει εντός των διοικητικών του
ορίων, προκειμένου να ξεκινήσει κατά το δυνατόν ομαλά η
εκπαιδευτική διαδικασία.
➢ Στη Δημοτική Κοινότητα
Καλυβίων (Καλύβια και Λαγονήσι).
➢ Στην Ανάβυσσο, στο Λύκειο
και στο Γυμνάσιο Στο 1ο Νηπιαγωγείο προχώρησε σε συντήρηση της παιδικής χαράς και
σε αντικατάσταση της παλιάς
φθαρμένης τσουλήθρας με
καινούργια.
➢ Στην Παλαιά Φώκαια.
➢ Στη Σαρωνίδα.
➢ Στον Κουβαρά πέραν όλων
των αναγκαιων παρεμβάσεων,
το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο εφοδιάστηκαν με γραφεία και βιβλιοθήκες για τα
γραφεία των συλλόγων γο-

νέων και κηδεμόνων και επιπλέον το Νηπιαγωγείο με μια
ακόμη ντουλάπα για να καλυφθούν οι ανάγκες του σχολείου. Στο Γυμνάσιο (Πέτα)
έγινε πέραν όλων των άλλων,
αντικατάσταση των φθαρμένων κιγκλιδωμάτων.
Ο Δήμος Σαρωνικού, μέσω
των αντιδημάρχων αρμόδιων
για θέματα παιδείας και των
δύο Σχολικών Επιτροπών θα

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τα
προβλήματα και τις τυχόν δυσκολίες στη λειτουργία τους.
Στόχος του Δήμου, με δεδομένο ότι η παιδεία αποτελεί
μια από τις βασικές του προτεραιότητες, είναι να εδραιώσει μια σχέση στενής
συνεργασίας με το σύνολο
των σχολικών μονάδων των

κοινοτήτων που τον απαρτίζουν (διευθυντές, εκπαιδευτικούς,
μαθητές,
γονείς)
προκειμένου να διασφαλίσει
την ομαλή λειτουργία τους
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.
Η Δημοτική Αρχή εύχεται
καλή και δημιουργική χρονιά
στους μαθητές με πρόοδο και
επιτυχία.

Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης στο Μαρκόπουλο
Δηλώστε συμμετοχή
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, με ανακοίνωσή
του πληροφορεί φορείς, οργανώσεις, συλλόγους και τους πολίτες του Δήμου Μαρκοπούλου ότι συγκροτούν εκ νέου και οργανώνουν
τον νέο δημοκρατικό θεσμό που εισάγει ο
“Καλλικράτης” και αφορά στη συγκρότηση της
Δημοτικής
Επιτροπής
Διαβούλευσης
(Δ.Ε.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του
Ν 3852/2010.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όργανο
με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και σε ποσοστό 1/3 του
συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων
φορέων, από δημότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, η
επιλογή των οποίων θα γίνει μετά από κλήρωση.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο νέος θεσμός
καλούνται όλοι οι φορείς, οι δημότες και δημότισσες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της Δ.Ε.Δ. να εκδηλώσουν
εγγράφως το ενδιαφέρον τους έως την Τετάρτη 28/9/2011 στο γραφείο του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος,
Χασιώτη Βασιλική, διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Δημ. Σωτηρίου 1 – Τ.Κ. 19003. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2299020130.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο
από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια
κλήρωση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διαδικασία αυτού του νεοσύστατου θεσμού
έρχεται να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς
προβληματισμού όλων μας και αναδεικνύει τη
συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες προγραμματισμού του Δήμου μας.

Αδιέξοδο για την αποχέτευση στην Παλλήνη;
Ο επικεφαλής της παράταξης “Ριζοσπαστική Δράση για την Παλλήνη” και δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, με επιστολή του προς το Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο και κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αν. Μπουντουβά, ζητάει αναλυτική ενημέρωση για το θέμα της αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη.

Κ. Δήμαρχε
Θα ήθελα να ενημερώσετε αναλυτικά
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας
για τις εξελίξεις στο θέμα της αποχέτευσης λυμάτων.
Πληροφορηθήκαμε από τις εφημερίδες και το διαδίκτυο, ότι έγιναν δύο
συσκέψεις, μία στις 30/8 υπό τον κ.
Σγουρό και μία στο ΥΠΕΚΑ, λίγες
μέρες αργότερα για το συγκεκριμένο
ζήτημα, το κυριότερο δε ότι το ΣτΕ
δεν ενέκρινε το Π/Δ για τη χωροθέτηση του ρέματος Ραφήνας, άρα και
τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας των λυμάτων.
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε
αδιέξοδο. Όπως είναι επίσης, δυστυχώς, προφανές ότι η προεκλογική ευ-

φορία που είχε καλλιεργηθεί για
άμεση προώθηση των σχετικών διαδικασιών, καθώς και οι μετεκλογικές αισιόδοξες ανακοινώσεις στο Δημοτικό
Συμβούλιο αποδείχθηκαν άνευ αντικειμένου.
Για να πάψουμε να είμαστε παθητικοί
θεατές των εξελίξεων, πρέπει μετά
την ενημέρωσή σας, να έρθει το θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις.
Η αναμονή είναι επιζήμια, το ΕΣΠΑ
προχωράει, αλλά πρέπει να παρέμβουμε άμεσα. Κινδυνεύουμε για άλλη
μια φορά να μην γίνει τίποτα και το
σημαντικότατο αυτό περιβαλλοντικό,
οικονομικό και πρόβλημα υγείας, να
παραπεμφθεί στις καλένδες. Τουλάχι-

στον εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.
Υ.Γ. Θα επιθυμούσα η επιστολή μου
αυτή να αναγνωστεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Θ. Γκοτσόπουλος
Δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης

ΕΒΔΟΜΗ
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Νέα στοιχεία για την πλατεία Πηγαδακίων και… εύσημα!
Δημοσιεύουμε επιστολή παλαιού κατοίκου των Πηγαδακίων – που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του – γιατί προσθέτει νέα (παλαιάς προέλευσης) στοιχεία
στη γνωστή υπόθεση της πλατείας κλαυθμών, αβελτηρίας και… ερωτημάτων, στα
Πηγαδάκια της Βούλας, με την επισήμανση της ανάγκης άμεσης και ευαίσθητης
προσέγγισης αποφάσεων και ενεργειών από πλευράς δημοτικής αρχής.
Τα νέα στοιχεία συνίστανται αφ’ ενός σε έγγραφο της τότε (1986) δημοτικής
αρχής προς τον Νομάρχη Πειραιά και αφ’ ετέρου σε αίτηση – προσφυγή ενός εκ
Η επιστολή
«Αγαπητέ κύριε Βενετσάνε,
Παρακολουθώντας τα τακτικά δημοσιεύματα της ΕΒΔΟΜΗΣ και την εύστοχη με κοινωνικές προεκτάσεις κριτική
την οποία ασκείτε γύρω από την εικοσιπενταετή πολεοδομική και οικονομική κακοδιαχείριση της πολύπαθης
πλατείας της γειτονιάς μας, η μνήμη μου γυρίζει στα παραγωγικά εκείνα χρόνια της περιόδου 1982 – 86 της Δημοτικής Διοίκησης. Νεοσυσταμένος ο μικρός τότε
Δήμος, στην προσπάθειά του να αποζημιώσει την
έκταση που το Π.Δ. της 10-07-1979 είχε θεσπίσει για
πλατεία, επιχείρησε την πρώτη παρέμβασή του στις
Κρατικές αρμόδιες Αρχές που με όλως ανεύθυνο τρόπο
επιχείρησαν να κομματιάσουν την έκταση της πλατείας,
εφαρμόζοντας παλιές διατάξεις Νόμων, που απέβλεπαν
κυρίως στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.
Την πρώτη αυτή παρέμβαση αποτέλεσε το 4090/21-81986 Δημοτικό έγγραφο – ένσταση του Δήμου προς το
Νομάρχη και την Πολεοδομία Πειραιά. Συντάκτης αυτού

του ιστορικού και προφητικού εγγράφου υπήρξατε εσείς
ως Αντιδήμαρχος του Δήμου. Γράφω στο περιθώριο μιας
φωτοτυπίας του… «Το συντάξαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο κύριο Βενετσάνο 25-3-1986».
Σας εσωκλείω αντίγραφο του ιστορικού εκείνου εγγράφου το οποίο Νομαρχία και επίγονοι της τότε Δημαρχιακής Διοίκησης πέταξαν στο καλάθι της αχρηστίας και
με μεθόδους αμφιλεγόμενης νομιμότητας, κυρίως όμως
με ενέργειες στενού κύκλου ανευθυνοϋπεύθυνων και
κρατώντας στο σκοτάδι το Δημοτικό Συμβούλιο, οδήγησαν την πλατεία στη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση –
από τόπο ελπίδας και χαράς την μετέβαλαν σε χώρο
συμφερόντων και εφιαλτικών αδιεξόδων για τις 3-4 παρόδιες οικογένειες που βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο του ξεσπιτωμού τους και σε υπαρξιακά διλήμματα
άγνωστης έκβασης.
Η σημερινή Δημοτική ηγεσία του Νέου πια Δήμου (Σ.Σ.
εννοεί προφανώς την αρμόδια Αντιδήμαρχο Ηλέκτρα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.)

Εκκίνηση πολιτισμού για τα 3Β;
Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε για
πρώτη φορά, το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β., στα
γραφεία της, Λευκάδος 10 στη Βούλα. Η
ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β. προήλθε από συγχώνευση
των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινωφελών
Επιχειρήσεων της Βάρης και της Βούλας (η
Βουλιαγμένη δεν διέθετε), κατά τα πρότυπα του “Καλλικράτη”, ενώ για τη Βουλιαγμένη αποτελεί εντελώς νέο νομικό
πρόσωπο, παρ΄όλο ότι στο παρελθόν λειτουργούσαν προγράμματα όπως για παράδειγμα το «Βοήθεια στο σπίτι».
Ο ορισμός του προέδρου, αντιπροέδρου και
των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β. πραγματοποιήθηκε με την
213/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ψήφους 18 υπέρ, 2 κατά και 2
παρών· έχει δε την ακόλουθη σύνθεση:
Τακτικά μέλη
1. Πανάς Σπυράγγελος, Πρόεδρος
2. Βασιλείου Κων/νος, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντέλλος Γρηγόριος,
Αρχηγός Μειοψηφίας
4. Παραλίκης Σπυρίδων, Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
5. Γιαλαδάκης Σταύρος
6. Βάσσης Νικόλαος
7. Κωσταρά Νάσια

των ενδιαφερομένων (Δ. Και Κ. Γαβρόγλου) προς το Υπ. Εσωτερικών και στην
παράδοξη αδιαφορία(!) και αβελτηρία του Σ.Ε. Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης –
εάν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες – σε εξαιρετικώς ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο του Υπ.
Εσωτερικών, της 2/2/2011, δηλαδή εδώ και 7 μήνες. Και αφορά σε έλεγχο «για
πράξεις και παραλείψεις […] των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Βούλας και της
Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, κατά τη διαδικασία υπολογισμού της εισφοράς σε γη και
σε χρήμα» και άλλα.

8. Ρεπαπή Παναγιώτα
9. Βραχίμη Νίκη
10. Πίγκου Αλεξάνδρα, τ. Αντιπρόεδρος
11. Χαλβατζά Ευαγγελία, Πρ. Κ.Α.Α.Π.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Δαβάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
2. Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Δημ. Σύμβ.
3. Δήμας Ιωάννης (Δημ. Σύμβουλος)
4. Καραγεώργος Κων/νος
5. Ανδρικόπουλος Απόστολος
6. Γεωργαράς Σπύρος
7. Μανιτάρα (Θεοχάρη) Τάνια
8. Σπαγάκου Αγγελική
9. Διδηλή Άρτεμις
10. Σκουλάξενου Ελένη (Νένη)
11. Λουδάρου Μαρία (Εκπρ. Κ.Α.Α.Π.)
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν έξι
και ψηφίστηκαν όλα ομόφωνα, μετά από εισήγηση του προέδρου Σπυράγγελου Πανά.
1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε
σώμα
2. Ορισμός έδρας της ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.
3. Καθορισμός σφραγίδας της
4. Κατάταξη προσωπικού σ’ αυτήν
5. Ορισμός γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.
6. Επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας της
ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.

Τσιριγώτη και τ’ αντανακλαστικά συμμετοχικής διαδικασίας, που επέδειξε ο Δημαρχεύων Αντιδήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς) μαζί με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο,
αντιμετωπίζει με σύνεση και σοβαρότητα την πρωτοφανή για όλη τη Χώρα τραγελαφική εικοσιπενταετή δημοτική κακοδιοίκηση και τα αποτελέσματά της.
Και είναι ώρα να έλθει στο φως το 134/2011 έγγραφο
του Υπ. Εσωτερικών προς το Σώμα Επιθεωρητών της
Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) που σας εσωκλείω σε
φωτοαντίγραφο με το οποίο ζητείται η διενέργεια σχετικής εξέτασης.
Ας περιμένουμε τα συμπεράσματα αυτής της εξέτασης.
(Σ.Σ. ακόμη;) Στο μεταξύ όμως ο Νέος Δήμος ας ενεργήσει για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16
του Ν.2508/1997 για να προφτάσει την επερχόμενη καταστροφή και τη δική του περιπέτεια. Θα βοηθήσει εξ’
άλλου στην απεμπλοκή των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών από τη μακρόχρονη δέσμευσή τους».

Διερεύνηση παραπτώματος στα 3Β
Ενορκη Διοικητική Εξέταση, βρίσκεται σε εξέλιξη, με εντολή του δημαρχεύοντος Σπ.
Παν στο Δήμο 3Β, προκειμένου να γίνει συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθεί εάν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωμα από υπάλληλο, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαίρεσε
καύσιμα και μπαταρίες από απορριμματοφόρα του Δήμου.
Ακόμη θα διερευνηθεί αν τυχόν ευθύνονται και άλλα πρόσωπα καθώς και οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες έγινε το τυχόν παράπτωμα.
Το παραπάνω προκύπτει από το υπ. αρ. πρωτ. 57734/21.9.11 έγγραφο στη “Διαύγεια”.
Την Ε.Ε. θα διενεργήσει η προϊσταμένη του τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου, με βαθμό Α΄ Λουδάρου Ιωάννα.

Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο
«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο έρχεται να μας
υπενθυμίσει ότι απλές, αλλά συλλογικές δράσεις προς μια
κοινή κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο. Μία φιλική προς το
περιβάλλον συμπεριφορά, όπως η κίνηση με τα πόδια ή ποδήλατο συμβάλλει στη μείωση του κόστους μετακίνησης,
στη βελτίωση της υγείας μας, αλλά και στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος» δήλωσε ο επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης στα 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο,
επισημαίνοντας ακόμη ότι:
«Με λύπη διαπιστώσαμε ότι η Δημοτική Αρχή αγνόησε
παντελώς τη σημασία της σημερινής ημέρας και δεν κατόρθωσε να οργανώσει καμία
απολύτως δράση, όπως γίνεται σε χιλιάδες πόλεις ανά την Ευρώπη. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε και εμείς, ως Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια τόσο σημαντική ημέρα, οργανώνοντας τουλάχιστον κάποια πεζοπορία ή
ποδηλατοδρομία που θα αναδείξει τη σημασία των μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο».
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

Αννα Μπουζιάνη

H ομολογία της αποτυχίας!
“Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο, γιατί έτσι μπορούμε να τεθούμε και υπό εθνικό αυτοέλεγχο”.
Ευάγγελος Βενιζέλος

Η εργασία έγινε απασχόληση
και η απασχόληση εφεδρεία!
Θυμάστε το Υπουργείο Εργασίας που έγινε Υπουργείο Απασχόλησης; Ποιος να το φανταζόταν τότε ότι το όνομά είχε
το νόημά του! Αφού λοιπόν οι εργαζόμενοι απασχολούνται,
δεν εργάζονται, γιατί να μη βγουν και στην εφεδρεία;

Η Αλήθεια σε δυό καθαρά μάτια
Ένα ηχηρό χαστούκι από εκπρόσωπο της γενιάς που νομίζουν οι αναξιοκρατούντες ότι την έχουν ξεγελάσει κι
απονευρώσει. Η αλήθεια σε δυό μάτια εφηβικά, πανέξυπνα κι εκφραστικά. Τα μάτια του Κώστα Λίλα, μαθητή της
δευτέρας Λυκείου στη Βάρη, πετούν σπίθες κι η φωτιά
είναι θέμα χρόνου για ν’ ανάψει και να εξαπλωθεί καθαρτήρια.
Οι νέοι μας, που όλοι μας λίγο-πολύ, συνειδητά ή ασυνείδητα συνεργήσαμε στον αποπροσανατολισμό τους,
ξαναβρίσκουν την άκρη στο κουβάρι, ξαναβρίσκουν την
Αλήθεια που τους κρύψαμε και κάποια στιγμή η αγανάκτησή τους θα δώσει τη θέση της στην οργή. Κι ας μην
κοροϊδευόμαστε, δεν ...βρέχει. Μας φτύνουν. Ας ακούσουμε το ξέσπασμα της ασυμβίβαστης ψυχής ενός νέου
μας, τουλάχιστον όσοι από εμάς τους μεγαλύτερους δεν
έχει γεράσει η δική μας ψυχή.
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Το Άγος το Κυλώνειο
Δεν είχα σκοπό, να ασχοληθώ με τον Κύλωνα πάλι, αφού λίγο πολύ όλοι την ιστορία αυτή την έχομε μάθει.
Κάποια
τηλεφωνήματα όμως και απορίες που είχα
από αναγνώστες της Έβδόμης με εύστοχες
υποδείξεις, με παρακινούν να επανέλθω.
Και να διορθώσω ότι η λέξη «ʻΑγος» με
πνεύμα δασεία σημαίνει σεβασμός προς
στο θείο, «Άγος» δε με ψιλή θα πεί μίασμα,
κατάρα. Και Κυλώνειο Άγος με ψιλή, στην
προκειμένη περίπτωση θα πεί κατάρα θεϊκή
που επέφερε και την επιδημική μόλυνση
στην Αθήνα, γύρω στο 632 π.Χ.
Τότε ήταν που η δυσαρέσκεια και αγανάκτηση του Αθηναίου πολίτη κατά των αρχόντων του που τον κυβερνούσαν, είχε
θεριέψει.
Ο Κύλων βρήκε τη γόνιμη ευκαιρία να γίνει
τύραννος αρχίζοντας με την κατάληψη της
Ακρόπολης. Ο Κύλων ήταν ένας φιλόδοξος
αριστοκράτης με ισχυρό πολιτικό κύκλο και
είχε στεφανωθεί Ολυμπιονίκης στην 35η
Ολυμπιάδα το 640 π.Χ. Στο πραξικόπημα
αυτό τον βοήθησε ο πεθερός του ο Θεαγένης, που ήταν τύραννος στα Μέγαρα. Αλλά
οι δημοκράτες Αθηναίοι σύσσωμοι αντέδρασαν και πολιόρκησαν τους συνωμότες
στην Ακρόπολη. Ο Κύλων όταν κατάλαβε
ότι το κίνημα απέτυχε, ζήτησε ασυλία καταφεύγοντας σαν ικέτης στο ναό της θεάς
Αθηνάς μαζί με τους οπαδούς του. Γρήγορα
όμως τους εγκατέλειψε κατορθώνοντας να
δραπετεύσει. Αργότερα καταδικάστηκε
ερήμην σε “αειφυγία”. Οι στασιαστές συνεργάτες του, ικέτες κλεισμένοι και πολιορκημένοι στο ναό, παραδόθηκαν, όταν
ο άρχων Μεγακλής τους υποσχέθηκε, ότι
θα τους χαριζόταν η ζωή, εφ΄ όσον ήθελαν

δεχθεί να προσαχθούν σε δίκη... Επειδή
όμως οι στασιαστές δεν είχαν και μεγάλη
εμπιστοσύνη στα λόγια των πολιορκητών,
βγαίνοντας, όπως λέγεται, είχαν δέσει ένα
νήμα στο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και κρατώντας την άλλη άκρη κατέβαιναν ένας ένας, βαδίζοντας προς το δικαστήριο. Με
αυτόν τον συμβολικό ομφάλιο λώρο, εξασφάλιζαν την προστασία της θεάς μέχρι του
βράχου του Αρείου Πάγου, όπου θα γινόταν
η δίκη. Όταν πλησίασαν στο ιερό των Ερινύων, που ήταν σε ένα χάσμα στην ανατολική άκρη του Αρείου Πάγου. το νήμα αυτό
που τους εξασφάλιζε την ιερή προστασία
για κάποιο λόγο, ίσως και εσκεμμένα,
έσπασε.
Τότε ο άρχων Μεγακλής, γόνος της οικογενείας των Αλκμεωνιδών, μαζί με τους
οπαδούς του δημοκράτες όρμησαν και άρχισε το φονικό μακελειό. Λίγοι μόνο ξέφυγαν. Η πράξη θεωρήθηκε ιεροσυλία και
προσβολή στο πρόσωπο της θεάς. Θαρρείς
δε ότι από τότε τα πράγματα της πόλης,
όλο και χειροτέρευαν. Βέβαια ευθύς εξ
αρχής οι πιο συντηρητικοί πολίτες πήραν
θέση και εξόρισαν ολόκληρη την οικογένεια
των Αλκμεωνιδών, τόσο πολύ που και μετά
από πολλά χρόνια, το στίγμα του κρίματος
ακόμα και τον Περικλή, γόνο της οικογενείας αυτής τον εβάρυνε, παρόλο που
είχαν περάσει πολλά χρόνια από το γεγονός και παρ΄όλο που αυτός χρονικά ήταν εξ
ολοκλήρου αμέτοχος. Τα πράγματα όμως
δεν σταμάτησαν μέχρις εκεί. Η οργή της
θεάς, ήταν τέτοια για την παραβίαση του
ιερού ασύλου της, που έρριξε στην πόλη
επιδημική αρρώστια. Καθώς η αρρώστια
κάθε μέρα εξαπλωνόταν, ξεκλήριζε και

Τα μάτια μου είναι η Αλήθεια
(σε στίχους χιπ-χοπ)
Σ’ εναν κόσμο μικρό

Η αγάπη είν’ αυτό,

που όλα γύρω μου είναι ψεύτικα,

έτσι την ονομάσαν κάποιοι,

με τις νότες και τους στίχους

μα την ξεχνάνε όλοι τους

τα βρήκα και παντρεύτηκα.

την ανταλλάζουν με απάτη...

Είδα πολλές καταστάσεις

Μιά κοινωνία σίχαμα

κι έγινα δούλος γι’ αυτές,

σ’ έναν αθέατο κόσμο ζούμε,

τα μάτια μου είναι η Αλήθεια

οι μαριονέτες και τα πιόνια

στις δικές τους ψευτιές.

δεν μιλάνε,
αυτοί μας οδηγούνε.

Μην αφήνεις τη σιωπή σου
να θάβεται μέσα στο χώμα,
τα κομμάτια τους μαζεύω

Κώστας Λίλας
Β΄ Λυκείου-Βάρη

μα μου λείπει έν’ ακόμα...

έφτανε στο απροχώρητο, ζητήθηκε βοήθεια από την Πυθία στους Δελφούς. Το μαντείο αποφάνθηκε, ότι είναι ανάγκη να γίνει
“Καθαρμός”.
Οι Αθηναίοι με την παρέμβαση του Σόλωνα
κατέφυγαν στην Κρήτη και ζήτησαν την
βοήθεια του Επιμενίδη. Ο Σόλων είχε πάντοτε στενή αλληλογραφία με τον Επιμενίδη, την οποία και μας διασώζει ο Διογένης
ο Λαέρτιος. Ακόμα ο Σόλων προτού νομοθετήσει, είχε πάλι συμβουλευτεί τον Επιμενίδη. Ο Επιμενίδης ήταν κάτι μεταξύ σοφού,
μάντη και μάγου. Όπως δε μας γράφει ο
Θεόπομπος, αλλά και πολλοί άλλοι συγγραφείς, ήταν κρητικός την καταγωγή από
την Κνωσό και γιος του Φαιστίου. Είχε μακριά μαλλιά και δέρμα διάστικτο από χρησμούς εξ ού και Επιμενίδειο
δέρμα.
Λέγεται δε, ότι όταν ήταν μικρός τον είχε
στείλει ο πατέρας του να αναζητήσει ένα
χαμένο πρόβατο. Κουρασμένος μπήκε σε
μια σπηλιά, όπου και κοιμήθηκε για 56 χρόνια. Όταν ξύπνησε δεν είχε καταλάβει πως
είχαν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν
μετά γύρισε σπίτι του, με έκπληξη βρήκε
τον αδελφό του γέροντα πια. Το πράγμα
μαθεύτηκε και οι συγχωριανοί του έκτοτε
τον θεωρούσαν, σαν τον εκλεκτό των θεών.
Λένε μάλιστα πως πέθανε σε ηλικία 154
ετών, ενώ ο Κρήτες καυχώνται ότι έζησε
299 χρόνια.
Ο Επιμενίδης λοιπόν έφτασε στην Αθήνα
με το πλοίο, που του είχαν στείλει οι Αθηναίοι με καπετάνιο τον Νικία του Νικηράτου.
Ήταν τότε ο χρόνος της 46ης
Ολυμπιάδος. Ο Επιμενίδης με τον εξής
τρόπο σταμάτησε τον λοιμό. Πήρε άσπρα
και μαύρα πρόβατα και τα άφησε ελεύθερα
να βοσκήσουν, αφού είχε ζητήσει, να τα
έχουν σε στενή παρακολούθηση, Οπου τα
πρόβατα ξάπλωναν να κοιμηθούν, εκεί κατ΄
εντολή του τα θυσίαζαν στον τοπικό θεό.
Και έτσι σταμάτησε η επιδημία. Κατά τη
δική μου γνώμη τα ζώα δεν ξάπλωναν απλά
να κοιμηθούν, αλλά στις εστίες της αρρώστιας μολύνονταν, νοσούσαν και αποκαμωμένα ξάπλωναν. Ποιός ξέρει ίσως και
αυτό να είναι μια πιθανή λογική εκδοχή,
αφού με την επιτόπια δια της πυράς θυσία,

επόμενο ήταν να γινόταν και αποστείρωση
της εστίας. Αναχωρώντας από την Αθήνα,
του προσέφεραν χρήματα πολλά σαν
αμοιβή. Ο Επιμενίδης δεν τα δέχτηκε. «Η
αμοιβή μου», τους είπε, «θα είναι να συμμαχήσετε και να έχετε καλές σχέσεις με
την Κρήτη».
Στα μαθητικά μας χρόνια χαράζαμε στο ξύλινο θρανίο, ή γράφαμε στις παιδικές μας
παλάμες τις χρονολογίες των γεγονότων
και των μαχών, γιατί αυτές μόνο ενδιέφεραν τον δάσκαλο. Το γιατί και το ποιό ήταν
το δίδαγμα, παρέμεναν θαμμένα στο σκοτεινό περιθώριο της σκοπιμότητας. Και έτσι
μέναμε ξύλα απελέκητα. Και για την ιστορία μας, το μόνο που έμεινε ήταν να θυμόμαστε,-αν το θυμόμαστε και αυτό- ότι το
Κυλώνειο άγος θα πεί κατάρα.
Εγώ την ιστορία αυτή, τη βλέπω και από
μια πιο προχωρημένη σκοπιά. Στην ιστορία
βλέπω έναν πολίτη αγανακτισμένο, που θέλουν να του πάρουν το πολιτικό του δικαίωμα, το δικαίωμα του εκλέγειν.
Σύσσωμη η πόλη ξεσηκώνεται για την προάσπιση των κεκτημένων. Μέχρις εδώ η
πράξη βραβεύεται. Η βράβευση θα είχε ολοκληρωθεί, αν είχαν βαδίσει στα βήματα της
σωκρατικής ηθικής καίτοι ο Σωκράτης δεν
είχε γεννηθεί ακόμα (469-379 π.Χ.). Οι
Αθηναίοι είχαν παραβιάσει τα ιερά δικαιώματα του ικέτη. Είχαν συνάμα παραβιάσει
και τον λόγο τους, αυτή την ιερή δημοκρατική υπόσχεση. Δεν είχε συμβαδίσει η
πράξη τους με τις αρχές της ηθικής, της
αρετής και της αξιοπρέπειας. Γι΄ αυτό και η
αγωνιστική τους προσπάθεια, αμαυρώθηκε.
Κάθε αλληγορική σημερινή αναφορά είναι
τυχαία.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――
Βοηθήματα
1) Διογ. Λαέρτιος “Βίοι Φιλοσόφων” Εκδ Γεωργιάδη
2) Χαρ. Μηχιώτη “Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας” Εκδ.
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3) Βotsford & Robinson “Αρχαία ελληνική Ιστορία”, ΜΙΕΤ
4) Cl. Mosse “Η Αρχαϊκή Ελλάδα”, ΜΙΕΤ.
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Οι φιλόσοφοι - μαθηματικοί της Αρχαίας
Ελλάδας είχαν διαπιστώσει την αρμονία
που υπάρχει σε αυτό που δημιουργείται και
«σχεδιάζεται» από την Φύση. «Ποσοτικοποίησαν» την αρμονία αυτή με μαθηματικό
τρόπο και με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία την μετέδωσαν στους δημιουργούς
της εποχής τους, οι οποίοι στη συνέχεια
την αποτύπωσαν στα έργα τους. Τα έργα
αυτά αποτελούν την θαυμάσια και ανεκτίμητη κληρονομιά που οι αρχαίοι προγονοί,
μας άφησαν, τον πλούτο και την ανεπανάληπτη αρχιτεκτονική των μνημείων, στα
οποία αποτυπώνεται αυτό το μεγαλείο της
Φύσης, η «χρυσή τομή». Πρόκειται για την
γνωστή σε όλους μας «χρυσή τομή», την
οποία ως φράση, σχεδόν πάντα επικαλούμαστε στις ενέργειές μας και σαφώς, επιδιώκουμε να χαρακτηρίζει τις πράξεις μας.
Η μαθηματική έκφρασή της, αναφέρεται
στον τέλειο χωρισμό ενός ευθύγραμμου
τμήματος, με τέτοιον τρόπο, ώστε το τετράγωνο του μήκους του «μεγάλου» μέρους του, να ισούται με το γινόμενο του
μήκους ολόκληρου του ευθύγραμμου τμήματος, επί το μήκος του «μικρού» μέρους
του. Η τέλεια αισθητική. Μεταφορικά δε,
σημαίνει την άριστη κίνηση που κάναμε

θεωρούνται αίτιοι για όλη αυτή την οικονομική ακαταστασία.

Η «χρυσή τομή»
στην σκακιέρα της ζωής, την σοφή απόφαση που λάβαμε την στιγμή που χρειάσθηκε, την δίκαιη αντιμετώπιση μιας
διαφοράς για την απονομή του «δίκαιου»
του Αριστοτέλη, αλλά και τα σωστά μέτρα
που προτείναμε για την λύση κάποιου προβλήματος.
Τα σημερινά δεδομένα, καθώς τα έντονα,
όσο και δύσκολα οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Χώρα, επιβάλλουν την
άμεση λήψη εθνικών αποφάσεων και οδηγούν στην ανάγκη να «επιστρατεύσουμε»
πάλι την γνώση και την σοφία των προγόνων μας. Αποφάσεις, ενδεχομένως οδυνηρές.
Μέχρι ποιου σημείου θα «υπακούσουμε»,
ως έθνος πλέον, στην πίεση των Ευρωπαίων εταίρων μας; Σε ποιο σημείο του ευθύγραμμου τμήματος της Εθνικής
Υπερηφάνειας θα γίνει ο «τέλειος χωρισμός»; Εντάξει, να αναγνωρίσουμε τα λάθη
μας και τις ατυχείς πολιτικές προσωπικών
επιδιώξεων και βολέματος του κατεστημένου, που μας οδήγησαν στο ξεκίνημα της
καταστροφής. Γιατί όλοι θέλουμε να πι-

στεύουμε ότι δεν έχουμε ακόμη καταστραφεί και θα τα καταφέρουμε!

Οι κατά καιρούς διαχειριστές
του δημόσιου χρήματος

Όμως, αναλογίστηκαν όλοι αυτοί, οι εταίροι
μας και οι λαοί τους, που τώρα έχουν το
«πάνω χέρι», τι έχουμε προσφέρει στον πολιτισμό τους; Έχουν, έστω και μια στιγμή,
αναλογισθεί τι θα ήταν, αν δεν αξιοποιούσαν την δική μας κληρονομιά, όταν εμείς
ήμασταν βυθισμένοι στην υποτέλεια των
Οθωμανών;
Πού έχουν τοποθετηθεί, λοιπόν, οι «κόκκινες γραμμές», για να χρησιμοποιήσουμε,
μια άλλη νεοελληνική έκφραση, ως προς
την ακεραιότητα των αρχών μας;

Οι ενέργειες, αλλά και οι παραλείψεις των
αρχόντων, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν
εκλεγεί με βάση την αρχή: «ου το πλέον ες
τα κοινά, ή απ’ αρετής προτιμάται». Αυτός
που θα βρίσκεται στα δημόσια πράγματα
πρέπει να εκλέγεται με κριτήριο τις αρετές
του και τα προσόντα του και όχι την σχέση
του με το «σύστημα».
Αλλά, δυστυχώς, δεν είναι μόνο οι φορολογούμενοι πολίτες.
Είναι η νέα γενιά, είναι τα παιδιά, τα παιδιά
μας, που βιώνουν μια κατάσταση που παραπέμπει στην πλήρη αρνητική εικόνα της
χώρας. Τα παιδιά μας, που επιδιώκουμε να
μορφωθούν. Για ποιο λόγο άραγε; Μήπως
για να επιδοθούν στον εργασιακό στίβο
άλλων χωρών;
Ας «ανακαλύψουμε» ξανά την χρυσή τομή.
Ως Έθνος, πλέον. Είναι ανάγκη…

Οι πολίτες - φορολογούμενοι, δημόσιοι
υπάλληλοι, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα
κ.λπ., αυτοί που κινούνται στο πλαίσιο της
νομιμότητας και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο ακέραιο, πλέον δεν έχουν
να προσφέρουν (οικονομικά) περισσότερα.
Τα δημοσιονομικά ελλείμματα του κράτους,
δεν είναι αποτέλεσμα των δικών τους ενεργειών και παραλείψεων. Άλλοι, πρέπει να

Νίκος Σγουρινάκης n_sgourinakis@hotmail.com
epixeirisi.gr

Είναι “ΧΟΥΝΤΑ”, α ν τ ι σ τ α θ ε ί τ ε
Κάποια από τα ακραία απαξιωτικά συνθήματα που η παλαιότερη Δεξιά εκτόξευε κατά του παππού Γεωργίου Παπανδρέου και του πατρός Ανδρέα, ταιριάζουν γάντι στον υιό και
εγγονό. Εκείνους τους αδικούσαν. Ο Τζορτζ-Τζέφρυ κάνει
και τον πλέον ακραίο αντιπολιτευτικό λόγο να φαίνεται επιεικής. Είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά και από τους χειρότερους Εφιάλτες. Αν οι Εφιάλτες έβλεπαν στον ύπνο τους
εφιάλτες, ο «λεφτά υπάρχουν» Τζορτζ θα ήταν αδιαφιλονίκητα ο τρομακτικότερος.
«Παπανδρέου παπατζή», φώναζαν οι αντιπολιτευόμενοι
το ’63 για τον παππού Γεώργιο. Πείτε μου τώρα, θυμάστε
μεγαλύτερο πολιτικό παπατζή από τον εγγονό Γιωργάκη;
«Εδώ λεφτά, εκεί λεφτά, που τα ‘χετε κρυμμένα τα λεφτά
να σας τα πάρω». Και πριν τις εκλογές του ’81 ένα από τα
συνθήματα της Ν.Δ. ήταν: «Αγρότη αυτό το γαϊδούρι είναι
δικό σου. Μην αφήσεις τον Παπανδρέου να στο πάρει».
Πού να φανταστούν τότε οι αγρότες –που επί Ανδρέα Παπανδρέου έφαγαν με χρυσά κουτάλια- ότι ο γιός του δεν
θα τους έπαιρνε απλώς το γαϊδούρι –και τα σώβρακααλλά θα τους μετέβαλλε σε υποζύγια γερμανικών και
άλλων μουλαριών.
Τότε, λίγο μετά το ’81, σε μιά πανελλήνια συνδιάσκεψη του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., είδα να περιφέρεται στην αίθουσα ένα ψηλό παιδί
με βλέμμα πλάνο, σαν εκτός αεροδιαδρόμου αεροπλάνο και
να μιλά μόνο αγγλικά με κάτι φλούφληδες, τινές των οποίων
είναι σήμερα υπουργοί. «Τι είναι αυτό; Τι γυρεύει εδώ μέσα;
Πως είναι έτσι;», ρώτησε η 27χρονη περιέργειά μου έναν μεγαλύτερο σε ηλικία «σύντροφο» που είχαν δει πολλά τα
μάτια του. «Σσστ, είναι ο γιός του προέδρου, ο Γιώργος». Θυμήθηκα τότε την κουβέντα που είχα ακούσει παλαιότερα από
έναν μπαρουτοκαπνισμένο αγωνιστή της ζωής: «Δεν υπάρχει
χειρότερο πράγμα για έναν άντρα από το να τον φωνάζουν
“ο γιός του τάδε”. Είναι σαν να λες στους άλλους, μη φοβάστε δεν είναι κανείς».
«Ο γιός του τάδε» κρατά σήμερα το τιμόνι της Ελλάδας στα
χέρια του και το δεξί του πόδι είναι δεμένο και πατημένο
τέρμα στο γκάζι, οδηγώντας το εθνικό όχημα με φρενήρη ταχύτητα στον γκρεμό, για ...«να μας σώσει». Στην πραγματι-
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κότητα δεν οδηγεί ο ίδιος. Είναι δεμένος, μονταρισμένος στο
κάθισμα του οδηγού, κάτι σαν ανδροειδές «Ρόμποκοπ» και
δέχεται εντολές από το αρχηγείο της Εταιρείας «Παγκόσμια
Διακυβέρνηση Α.Ε.»: “Turn on your left George, go ahead, on
your right now, shoot this people, kill those Greeks, kill them all
the bloody bastards”.
Μπουμ! «Έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλλεγγύης».
Μπουμ! Έκτακτη εισφορά στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Κι
από αύριο ο επιλογέας βολής στο όπλο του ΡόμποκοπΤζορτζ θα μετατοπισθεί από τη θέση «βολή κατά βολή»
στην πιό δραστική «βολή κατά ριπάς». Μαζικές απολύσεις, μισθοί 600 και 700 ευρώ, νέα φοροκαταιγίδα έμμεσων και άμεσων φόρων κι εκεί λίγο πριν την εκταμίευση
της μεθεπόμενης «δόσης μας», παίζει και το σενάριο παύσης πληρωμών μισθών και συντάξεων γύρω στον Μάρτιο,
για κανα-δυό μήνες, μέχρι να βογγήξουμε «εντάξει
Τζορτζ, κάνε ότι πρέπει για να πάρουμε τη δόση μας, άσε
μας ένα ξεροκόμματο ίσα για να μην πεθάνουμε». Όλα
είναι προσχεδιασμένα, προσυμφωνημένα και υπογεγραμμένα στο Μνημόνιο 1, διαβάστε το στο Διαδίκτυο· όλα
είναι εκεί κι αυτά που έγιναν κι εκείνα που θα γίνουν. Οι
διαβουλεύσεις, οι δήθεν αρνήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για τις επόμενες «δόσεις μας» είναι στάχτη στα
μάτια μας, για να τρομάζουμε όλο και πιο πολύ και ν’ αποδεχόμαστε με σκυφτό κεφάλι την σταδιακή εξόντωσή
μας.
Περί αυτού πρόκειται. Τα σχέδια που υλοποιεί ο Τζορτζ κατ’
εντολή των αφεντικών του προβλέπουν για το μέλλον μιάν
Ελλάδα δίχως Έλληνες. Είναι ωραίο το οικόπεδο, γωνιακό,
με πλουσιότατο υπέδαφος, με ήλιο, νερά και θάλασσες, κονομησιές τρελλές, αλλά οι Έλληνες είναι πρόβλημα, «αυτός
ο απείθαρχος λαός», όπως είχε πει ο Κίσσινγκερ, πρέπει να
υποταχθεί κι ακόμα καλύτερα να φύγει. Διώχνουμε λοιπόν
στην ξενιτιά τους νέους, οι πιο μεγάλοι που δεν μπορούν να
φύγουν, θα πεθαίνουν με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς,

λόγω και της ανέχειας που επιβάλλουν ο Τζορτζ και η Τρόϊκα
και συνάμα φέρνουμε και 200-300 χιλιάδες Ασιάτες κι Αφρικανούς κάθε χρόνο, να προστίθενται στα 4 εκατομμύρια λαθρομετανάστες που ήδη έχουμε, τους «ελληνοποιούμε»
σιγά-σιγά, αντίο Έλλάδα, πολύ κράτησες τόσες χιλιάδες χρόνια, κανείς προφήτης σου δεν πρόβλεψε έναν Τζορτζ.
Ποιό Σύνταγμα, ποιά Δικαιοσύνη και ποιοί νόμοι; “L’ etat c’
est moi” –το κράτος είμαι εγώ- σκέφτεται και πράττει ο
απίθανος, ως άλλος Λουδοβίκος 14ος. Και η υπουργός του
της α-παιδείας και παρα-παιδείας, ως άλλη Μαρία Αντουανέτα αναφωνεί: «Δεν έχουνε βιβλία; Ας πάρουν dvd».
Δεν καλεί όποιον κι όποιαν η Λέσχη Μπιλντερμπεργκ στις
συνεδριάσεις της. Μόνο γάτες με πέταλα νεο-ταξίτικα.
Πρόκειται περί κοινοβουλευτικής χούντας. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ξεσηκωθούμε για να περισώσουμε από την Ελλάδα ό,τι
μπορεί ακόμα να σωθεί. Στην πραγματικότητα οι «σωτήρες» μας είναι εγκάθετοι και ανδρείκελα κατοχικών δυνάμεων.
Οι προτάσεις που ακούγονται, να τους πλακώσουμε στις
μηνύσεις για τα αισχρά και ξετσίπωτα χαράτσια που μας
επιβάλουν, δεν είναι κακές. Να το κάνουμε. Αλλ’ ας
έχουμε υπ’ όψιν μας ότι εν πολλοίς, το ύψος της σημερινής Ελληνικής Δικαιοσύνης είναι αυτό στο οποίο κατέβηκε η εισήγηση τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας προς την Ολομέλεια, όταν μετά από σχετική
προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απεφάνθη
ότι το Μνημόνιο δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.

«Αττίλας, η μάστιγξ του Θεού», έλεγαν οι Ρωμαίοι για τον
τρομερό Ούννο επιδρομέα. Γιωργάκης!!! Η μάστιγξ του
Δ.Ν.Τ. και των λοιπών σύγχρονων Ούννων επιδρομέων. Τον
Αττίλα βρέθηκε τότε ένας Αέτιος να τον σταματήσει στα Καταλανικά Πεδία. Βλέπετε, οι Αέτιοι των αλλοτινών εποχών
δεν ανδρώθηκαν με βιντεοπαιχνίδια και facebook. Έχουμε και
σήμερα κατάλληλα Καταλανικά Πεδία. Παιδεία εθνική να παράγει Αέτιους, δεν είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό πληρώνουμε σήμερα.
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Για να μη χάσετε τον ύπνο σας
Υπάρχουν φορές που “παρακαλείτε” να σας πάρει στην
αγκαλιά του ο Μορφέας κι
εκείνος δεν έρχεται; Το φαινόμενο της αϋπνίας ή του
κακού ύπνου γίνεται όλο και
πιο συχνό και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας που ολοένα μεγαλώνουν
είναι
ένας
σημαντικός λόγος για τον
οποίο μένουμε ξάγρυπνοι
τα βράδια. Τι άλλο μπορεί
όμως να παίζει αρνητικό
ρόλο στον γαλήνιο ύπνο
μας, αλλά και τι μπορεί να
μας βοηθήσει να τον αποκτήσουμε;
Δέκα πράγματα λοιπόν, που
πρέπει να αποφεύγουμε
λίγες ώρες πριν κοιμηθούμε, προκειμένου ο
ύπνος μας να είναι επαρκής
και ποιοτικός είναι τα παρακάτω:
1. Να αποφεύγουμε τροφές
και ροφήματα που περιέχουν Καφεΐνη.
2. Προσπαθήστε (λέμε
τώρα...) να επιλύσετε τα
προβλήματα και την εργασία σας, μέσα στην ημέρα ή
πριν πέσετε στο κρεβάτι.
3. Μην έχετε άτακτες ώρες
ύπνου
4. Αποφύγετε τους θορύβους και τις αποσπάσεις
κάθε είδους, όπως ο ήχος
της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφώνου κλπ.
5. Σβήστε τα φώτα. Το
σώμα μας έχει σχεδιαστεί
να δέχεται το γεγονός ότι ο
ύπνος είναι μία βραδινή κατάσταση. 6. Αποφύγετε να
κοιμάστε με εντελώς άδειο
στομάχι αλλά και με πολύ
γεμάτο.
8. Αποβάλετε το στρες.
Δοκιμάστε την αρωματοθεραπεία για να χαλαρώσετε
και να κοιμηθείτε πιο εύκολα.
9. Αποφύγετε τις πολύ σοβαρές, έντονες και πιεστι-

κές συζητήσεις κατά τις τελευταίες βραδινές ώρες.
(Κοινώς η κρεβατομουρμούρα δεν είναι θεμιτή).
10. Μην προσπαθείτε υπερβολικά να σας πάρει ο
ύπνος, αλλιώς δεν πρόκειται να κοιμηθείτε καθόλου.
Κάντε ένα χλιαρό μπάνιο
πριν τον ύπνο, για να χαλαρώσει και να δροσιστεί το

σώμα σας. Κλείστε τα μάτια
και αρχίστε να παρακολουθείτε την αναπνοή σας, πως
μεταβάλλεται το σώμα σας
σε κάθε εισπνοή και εκπνοή.
Αν δεν βοηθήσουν όλα τα
παραπάνω δοκιμάστε το νανούρισμα που μας παραχώρησε ο Γρηγόρης Ρώντας.

Βρείτε
το πρότυπό σας
Καθένας από εμάς είναι αποτέλεσμα πολλών επιρροών. Ωστόσο κάποια άτομα έχουν ιδιαίτερο ρόλο
στη διαμόρφωσή μας. Είναι τα πρότυπά μας, τα
οποία συνειδητά ή ασυνείδητα μιμούμαστε.
Ίσως ήδη ξέρεις ποιο είναι το πρότυπό σου σε αυτή
τη ζωή.
Ή μήπως όχι;
Ο παγκοσμίου φήμης καθηγητής Sir Trevoir
Rigelsworth, Ph.D, μας έχει δείξει έναν απλό τρόπο
για να βρίσκουμε ποιο είναι το πρότυπό μας.
Είναι εύκολο, διαρκεί μόνο 1 λεπτό και θα σε εκπλήξει...!
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ;
Μην κρυφοκοιτάξεις στο τέλος!
Δε θέλεις να χαλάσεις την απάντηση.

Μην κοιτάξεις ακόμα τις απαντήσεις:

Δημοσθένης - Ταξιάρχης

Νανούρισμα
Νεράϊδα κοιμήσου ...
Μόν’ όσες έζησες χαρές
να μείνουνε σιμά σου,
αγγέλοι στα όνειρά σου
να διώχνουν τις σκιές.
Ν’ ακούς κελάϊδημα αηδονιού
τ’ αγέρι στις ιτιές,
οι σκέψεις σου αλαφριές,
νιφάδες του χιονιού.
Κοιμήσου λιόχαρη, κοιμήσου ...

μαραίνονται οι κακίες,
μην ψάχνεις άλλο τις αιτίες
για νά ‘βρεις που διαφέρεις,
σ’ όλα διαφέρεις, δέξου το.
Έτσι που απλώνουν
τ’ απαλά σου τα μαλλιά
στο προσκεφάλι,
να ‘ναι απαλός ο ύπνος
σου
κι αύριο πάλι να προβάλει
αστραφτερός ο ήλιος σου

1) Επίλεξε τον αγαπημένο σου αριθμό από το 1 έως
το 9.
2) Πολλαπλασίασε το με το 3.
3) Πρόσθεσε 3, και μετά πολλαπλασίασε πάλι με το
3 (θα περιμένω να φέρεις το κομπιουτεράκι...)
4) Ο αριθμός που βρήκες αποτελείται από 2 ή 3
ψηφία.
5) Πρόσθεσε τα ψηφία του αριθμού που βρήκες μεταξύ τους, ώστε να καταλήξεις σε μονοψήφιο
αριθμό.
6) Τώρα διάβασε παρακάτω τις απαντήσεις.
Με τον αριθμό που βρήκες, δες ποιος είναι το πρότυπό σου από την παρακάτω λίστα:
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Απολέπιση σώματος
Αναμειγνύουμε ένα φλιτζάνι αμυγδαλέλαιο με
μαύρη (ακατέργαστη) κατά προτίμηση - ζάχαρη
μέχρι να γίνει ένα παχύρευστο μείγμα.
Τρίβουμε όλο το σώμα με
κυκλικές κινήσεις ξεκινώντας από τα πόδια και προς
τα πάνω.

Ξεπλένουμε καλά το
σώμα μας μόνο με νερό.
Το δέρμα μετά είναι λείο,
μαλακό και πολύ ενυδατωμένο.
Εάν θέλετε, μπορείτε να
προσθέσετε λίγο αφρόλουτρο.

Φτου σου μη σε
ματιάσουμε
Τηλεφωνήματα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία καταγγέλλουν
ότι
τα
γραμματόσημα με το πρόσωπο του Γ. Παπανδρέου
δεν κολλάνε στα γράμματα.
Κάποιοι μίλησαν για προβοκάτσια κατά του πρωθυπουργού και τα ΕΛΤΑ
έκαναν άμεσα έρευνα.

1. Albert Einstein
2. Oprah Winfrey
3. Mother Teresa
4. Μαχάτμα Γκάντι
5. Bill Gates
6. Λιονέλ Μέσι
7. Brad Pitt
8. Babe Ruth
9. Γιώργος Παπανδρέου
10. Barak Obama
Μια μέρα θα γίνεις κι εσύ σαν κι αυτόν!
Πίστεψέ το!!!

Λιογέννητη κοιμήσου ...
Ποτέ δεν θέλησες κακό να
κάμεις
κι όπου ανθεί το γέλιο σου

tips
ομορφιάς
και υγιεινής

* Υ.Γ. Σταμάτα να διαλέγεις διαφορετικά νούμερα!!! Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΣΟΥ, ΑΠΟΔΕΞΟΥ ΤΟ!!!

Το πόρισμα κατέληξε στο
συμπέρασμα, ότι ...τα γραμματόσημα δεν κολλάνε
διότι οι πολίτες φτύνουν
από την μπροστινή πλευρά
κι όχι από πίσω..."
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επιστολές που λάβαμε
Νόμιμη στάθμευση με κλήση από το Δήμο των 3Β
Από πότε, αλήθεια, κόβονται κλήσεις σε δρόμο που πάντα επιτρεπόταν η στάθμευση και
δεν υπάρχει καμία νεότερη πινακίδα;
Και πού θα βάλουν οι κάτοικοι τα αυτοκίνητά τους, αφού στενέψατε τους δρόμους με τον
“ποδηλατόδρομο” και από την άλλη δίνετε κλήσεις γιατί παρκάρουμε κανονικά στο ρείθρο
του δρόμου;
Αλλος ένας τρόπος εισπρακτικής πολιτικής από το Δήμο 3Β; γράφει διαμαρτυρόμενη η Αντιγόνη Καμπέρου, που βρήκε κλήση στο αυτοκίνητό της στην οδό Σωκράτους!
Αγαπητοί κύριοι,
Προς μεγάλη μου έκπληξη και θυμό έλαβα μια κλήση την
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 όταν πάρκαρα το αυτοκινητο μου στην οδό Σωκράτους απέναντι από την στάση
του λεωφορείου για να πάρω το λεωφορείο και να πάω
στην Αθήνα όπως κάνω εδώ και 30τόσα χρόνια! Είμαι κάτοικος Βούλας από τη δεκαετία του ‘70 και όλα τα χρόνια
παρκάραμε όλοι μας δεξιά και αριστερά της Σωκράτους.
Ποτέ δεν λάβαμε κλήση γιατί απλά δεν είναι παράνομη η
στάθμευση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου δώσατε
κλήση όταν δεν υπάρχει καμμιά σήμανση, καμμιά απαγορευτική πινακίδα σε όλο το μήκος του δρόμου μέχρι και
την Βουλιαγμένης!
Ούτε διπλή κίτρινη γραμμή ούτε τίποτα! Μάλιστα όταν την

είδα νόμισα ότι ήταν διαφημιστικό και ξαφνιάστηκα! Ήταν
και δύο κύριοι εκεί και εξοργίστηκαν, γιατί όπως και εγώ
παρκάρουν τα αυτοκινητα τους στο σημείο αυτό. Ήθελαν
να έρθουν στο τμήμα να διαμαρτυρηθούν!
Κάνατε διαπλάτυνση του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να
στενέψετε τον δρόμο και πληροφορήθηκα ότι αυτό είναι
ποδηλατόδρομος.
Αν θεωρείτε ότι κάποιες επιπλέον πλάκες στον δρόμο
χωρίς ειδικά διαμορφωμένο οδόστρωμα και σήμανση ποδηλάτου επί αυτού, μπορεί να το ονομάζετε ποδηλατόδρομο, είναι δική σας υπόθεση. (Αν και σύμφωνα με την
σήμανση της ΕΕ, δεν αποτελεί ποδηλατόδρομο!). Αλλά το
να περνάτε και να βάζετε κλήσεις έτσι ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ σε ση-

Παραιτούμαι μετά από ώριμη σκέψη και προβληματισμό
Επιστολή παραίτησης λάβαμε από το Δημοτικό Σύμβουλο Σταύρο Πετρόπουλο από τη θέση του
δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Σαρωνικού, την οποία δημοσιεύουμε.

Κυρία Πρόεδρε,
Θα ήθελα, στην έναρξη αυτού
του Δημοτικού Συμβουλίου, να
σας ενημερώσω για μια απόφασή
μου που είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και προβληματισμού.
Υποβάλλω την παραίτησή μου
από Δημοτικός Σύμβουλος ζητώντας να μου δώσετε λίγο από
τον χρόνο σας.
Αρχικά θα ήθελα να διευκρινίσω
πως αυτή μου η απόφαση πηγάζει από προσωπικούς, καθαρά οικογενειακούς λόγους.
Από το 2003 μέχρι σήμερα αφιέρωσα κάθε κλάδο της δύναμής
μου για να προσφέρω στο Δήμο
μας.
Ελπίζω η συνεισφορά μου αυτή
να είχε, να έχει θετικό πρόσημο
στον απολογισμό που κάνουν για
όλους μας οι συνδημότες μας.
Στην προσπάθεια αυτή συνεργάστηκα με όλους χωρίς ιδιοτέλεια,
εμπάθεια ή μικροκομματισμό.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τη
Χριστίνα Χριστοφάκη, επικεφαλής του συνδυασμού “Ζούμε μαζί
στο Δήμο Σαρωνικού” για την

εμπιστοσύνη και την τιμή που
μου έκανε επιλέγοντάς με. Ελπίζω να το ανταπέδωσα μέσα

από τις δράσεις και τις ενέργειές
μου σε οτιδήποτε μου ανατέθηκε.
Θέλω να ευχαριστήσω εσάς
κυρία Πρόεδρε, κυρία Μαίρη Κόλλια για την στήριξή σας. Η εμπειρία σας αποτέλεσε για μένα
πολύτιμο οδηγό σε θέματα Δημοτικών Συμβουλίων, Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πέτρο
Φιλίππου για την γόνιμη πολυετή
συνεργασία.
Ευχαριστίες και σε όλους εσάς,

αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, για την συνδρομή σε
κρίσιμες αποφάσεις που πήραμε
μαζί.
Τέλος πολλές ευχαριστίες σε
όλους τους δημότες.
Από τους υπαλλήλους του Δήμου
που στήριξαν και στηρίζουν αποφάσεις του Συμβουλίου, μέχρι
και τον τελευταίο δημότη του
οποίου το αίτημα ή το παράπονο
καθοδήγησε τις επιλογές μου. Η
δράση μου για τον Δήμο Σαρωνικού δεν σταματά εδώ.
Θεωρούσα και θεωρώ πως ο συμμετοχικός πολίτης αποτελεί το
κύτταρο της Δημοκρατίας.
Με αυτή λοιπόν την ιδιότητα
πλέον θα συνεχίσω να βοηθώ,
όπου μπορώ, για την επίλυση των
προβλημάτων της περιοχής.
Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια
στο έργο σας για το καλό του
Δήμου Σαρωνικού αλλά και του
θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

μεία που όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν επιτρεπόμενη
στάθμευση χωρίς να έχετε τοποθετήσει την παραμικρή σήμανση, αυτό είναι ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ!
Επιπλέον πήγα σήμερα στην Δημοτική Αστυνομία για να
διαμαρτυρηθώ και η υπάλληλός σας με πληροφόρησε ότι
την ένσταση μου πρέπει να την κάνω μέσα σε τρεις μέρες
και άρα έχει περάσει η προθεσμία. Από την Παρασκευή
μέχρι και την Τετάρτη που πρωτοκολλώ το έγγραφο αυτό,
έχουμε 3 εργάσιμες ημέρες γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται το Σάββατο και η Κυριακή. Άρα είμαι στη νόμιμη προθεσμία.
Επιθυμώ να λάβετε υπ’ όψιν την επιστολή αυτή και να μην
μου χρεώσετε αυτή την άδικη και αυθαίρετη κλήση και να
μη ξαναγράψετε τον κόσμο που παρκάρει εκεί τόσα χρόνια και πάει να κάνει τις δουλειές του. Ή αν έχετε την
ανάγκη να εισπράξετε χρήματα από τους δημότες, βάλτε
μια πινακίδα για να δικαιώσετε τις αδικαιολόγητες αυτές
κλήσεις!
Και να σημειώσω ότι στο ροζ απόκομμα που έχω, δεν φαίνεται τίποτα, μόνο η λέξη απών φαίνεται. Θα ήταν επίσης
λογικό να μπορούμε να διαβάζουμε στις κλήσεις τον λόγο
για τον οποίο «παρανομούμε». Ένα καρμπόν δεν στοιχίζει
και τόσο πολύ...
Αντιγόνη Καμπέρου, κάτοικος Βούλας

Το μόνο ΠΑΡΚάΚΙ με μίνι Πλατεία κ Αρχαιά Ευρήματα
στα Πηγαδάκια Βούλας ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ!!!
Στα Πηγαδάκια Βούλας τα λάθη
των αρμόδιων Υπουργείων, προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και
τα Δικαστήρια που δεν μερίμνησαν να δεσμευθεί μία έκταση τουλάχιστον 4 στρεμ. στο κέντρο
των Πηγαδακίων κάποτε κόστιζε
50.000 δρχ. τα 500 μέτρα, γίνεται
τσιμέντο!
Υπέγραψαν Νομάρχης, Πολεοδομία, Δήμος Βούλας και τα δικαστήρια να γίνει Μπετόν-αρμέ. Η
εύκολη λύση να πληρώσουν οι
κάτοικοι των Πηγαδακίων, Ε, ΟΧΙ.
Τα Πηγαδάκια έχουν πληθυσμό
περίπου 3400 άτομα και έκταση
300 στρέμματα και δεν έχουν ένα
Παρκάκι, μία Πλατεία!!!, στον πολεοδομικό Χάρτη της περιοχής
για δεκαετίες πρασινίζουν τα οικόπεδα.
Η μόνη λύση οι ιδιοκτήτες να αποζημιωθούν με ανταλλαγή γής στο
Δήμο Βάρης των 3Β, οι δε κάτοικοι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσα να σταματήσουν οι δύο μπουλντόζες την
καταστροφή του τοπίου και μεταφορά των ιερών βράχων.
Θετικό βήμα, η κίνηση της Δημοτικής αρχής, να καλέσει (15 Σεπτέμβρη) τον Σύλλογο Πηγαδακίων και

τους κατοίκους σε συζήτηση· να
ακούσει τις απόψεις τους.
Ευχόμαστε αυτό να το επαναλάβει συχνά για ΟΛΑ τα θέματα της
περιοχής πριν παρθεί απόφαση
του Δ.Σ. του δήμου 3Β.
Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος Μαρτίνου για τις
ενέργειες διακοπής εργασιών
λόγω παράνομης κοπής δένδρων
και άλλων φυτών στη συγκεκριμένη πλατεία.

Συναντιόμαστε στην
...πλατεία
Από αυτή την Κυριακή 25 Σεπτέμβρη αρχίζουμε τις εκδηλώσεις στο Παρκάκι μας, οδός
Κάλβου και Ρίτσου στα Πηγαδάκια Βούλας. Η ώρα θα αναρτηθεί
στους πίνακες ανακοίνωσης (κεντρική πλατεία Βούλας, Ηπειρώτισσα Πηγαδάκια κ υπόλοιπους
πίνακες του Δήμου 3Β, ΖΗΤΟΥΜΕ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.
για την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεώργιος Βασιάδης
μέλος του Εξωραϊστικού Περιβαλλοντικού
Συλλόγου Πηγαδακίων Βούλας,
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Οι Δήμοι κινητοποιούνται για να προλάβουν
Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Ραφήνα, Μαρκοπούλο “στο πόδι”
Μελέτη για μετακινήσεις μαζικών πληθυσμών, που ξεθάφτηκε κυριολεκτικά
από τα ντουλάπια του Υπουργείου, ξεσήκωσε αντιδράσεις στα Μεσόγεια και
ιδιαίτερα στις πόλεις τις οποίες αφορά:
Κορωπί, Παιανία, Γλυκά Νερά, Σπάτα,
Αρτέμιδα, Ραφήνα, Πικέρμι, Μαρκόπουλο.
Ενημερωτική άτυπη συγκέντρωση προκάλεσε ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία
με τους Δήμους Παιανίας και Σπάτων
την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.
Ο λόγος η ενημέρωση και τυχόν ενέργειες που πρέπει να πάρουν για να προλάβουν.
Στο πάνελ οι τέσσερις Δήμαρχοι Δημ.
Κιούσης (Κορωπί), Δημ.Δάβαρης (Παιανίας-Γλυκών Νερών), Χρ. Μάρκου (Σπάτων-Αρτέμιδας)
και
ο
Σωτήρης
Μεθενίτης του Μαρκόπουλου.
Καλεσμένοι οι βουλευτές της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής, περιφερειακοί σύμβουλοι και Σύλλογοι που έχουν υποστεί
παραβατικότητες, όπως ενημέρωσε ο οικοδεσπότης Δημ. Κιούσης.
Τη μελέτη έφερε στο φως ο βουλευτης
Γιώργος Βλάχος
Η μελέτη έχει συνταχθεί από την ΤΕΔΚΝΑ (το 2009) με εντολή και χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και
αφορά μαζική μετακίνηση πληθυσμών
(κυρίως ΡΟΜΑ) από το Ελαιώνα στις
προαναφερόμενες πόλεις και σε συγκεκριμένες περιοχές που αναγράφονται
περίπου στη μελέτη. Ολοκληρώθηκε και
παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2010.
Οπως είπε ο Δήμαρχος Κρωπίας, «η
πόλη πάντα είχε κάποιες μειονότητες
στην περιοχή οι οποίες έχουν προοδεύσει αρκετά.
Οι υπόλοιποι βρέθηκαν σε μια περιοχή
όπου έχουν και δικά τους ακίνητα, αλλά
έχουν καταλάβει και κτίρια ιδιωτών.
Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν εγκατασταθεί κοντά στην Αττική οδό με καταυλισμό δημιουργώντας περιβαλλοντικό και
αισθητικό πρόβλημα. Εχουν γίνει δε, κέντρο παράνομων διαστηριοτήτων με διακίνηση ναρκωτικών, ζημιές σε δημόσια
περιουσία, κ.ά.
2500 καπάκια έχουν εξαφανιστεί και 50
σχάρες μέσα στο 2011, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.
Εμείς λέμε Ναί στους Ελληνες ΡΟΜΑ με
ισομερή κατανομή. Εμείς ως Δήμος
έχουμε υπερβεί την αναλογία. Δεν μπορούν να αφομοιωθούν άλλοι. Εχουμε ως

αποφάσεις από τους Δήμους για να τις
πάμε πριν μας τις ζητήσουν». Ακόμη μιλησε ο Π. Ασπραδάκης, ο εκπρόσωπος
του ΛΑΟΣ Στ. Αποστολάκης, οι πολιτευτές Απ. Σταύρου και Κ. Κατσίκης. Από
την Περιφέρεια ο Θ. Αυγερινός και ο
Δημόπουλος.

Από αριστερά οι δήμαρχοι Σπάτων, Παιανίας, Κορωπίου και Μαρκοπούλου, ενώ στο
βήμα μιλάει ο βουλευτής Γ. Βλαχος, ο οποίος αποκάλυψε τη μελέτη.

Δήμος 9000 μετανάστες. Τόσοι διακινούν χαρτιά στο Δήμο. Οι ΡΟΜΑ λαθρομετανάστες όμως είναι το πρόβλημα και
αυτούς θέλουν να εγκαταστήσουν στις
πόλεις μας.
Αυτοί που έχουν έρθει από τις χώρες
των Βαλκανίων, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μετανάστες και λαθρομετανάστες. Πρέπει να γίνει κοινή δράση και
στους 4 Δήμους γιατί αν γίνει μια εγκατάσταση εδώ, θα επηρεάσει όλους τους
Δήμους, είπε ο Δήμαρχος Κρωπίας ολοκληρώνοντας.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης
Μεθενίτης, τόνισε ότι η πόλη του υπολείπεται σε βασικές υποδομές σε όλα τα
επίπεδα. «Είναι σε πολύ χαμηλό σημείο
και κυριολεκτικά αγωνιούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού. Η όποια εγκατάσταση ξεπερνάει
τις δυνατότητές μας. Χωρίς νερό,
ρεύμα, συγκοινωνία θα δημιουργήσει εγκληματικότητα με ολέθρια αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία.
Η μελέτη είναι εξαιρετικά πρόχειρη και
εξυπηρετεί σκοπιμότητα.
Αντικειμενικά δεν μπορούμε να υποδεχθούμε ανθρώπους που θα ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες. Πρέπει να πείσουμε
την πολιτεία να αλλάξει γνώμη», κατέληξε.
Ο Δήμαρχος Παιανίας Δ. Δάβαρης, ο
οποίος εθήτευσε Δήμαρχος και την περασμένη τετραετία, έκοψε κάθε υποψία
ότι η προηγούμενη αρχή του Κορωπίου
εγνώριζε, τονίζοντας ότι «Δεν είχαμε
καμία ενημέρωση ούτε τώρα, ούτε τότε.
Ακόμη δεν έχει βγει χαρτί επίσημο που

να μας ενημερώνει. Το θέμα το σηκώσαμε μόνοι μας· αλλά κάλλιο γαϊδουρόδενε...», τόνισε και επεσήμανε την
έλλειψη χώρου για μια τέτοιου είδους
εγκατάσταση μαζικού πληθυσμού.
«Τέτοιες μαζικές μετκαινήσεις έχουν να
γίνουν από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο»,
επεσήμανε.
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας Χρ.
Μάρκου επεσήμανε ότι είναι «πρόβλημα
μεγάλης προτεραιότητας για όλους και
δεν θα το επιτρέψουμε».
Στη συνέχεια μίλησαν ο Ν. Καντερές, ο
Γ. Βλάχος, ο οποίος μάλιστα επεσήμανε
ότι «κάποιοι κάπου συζητούν. Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου αναζητά χώρους. Θα πρέπει να παρθούν κάποιες

Παράλληλα μίλησαν και οι επικεφαλείς
των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων.
“Μηδενική ανοχή” πρότεινε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Κορωπίου Αριστείδης Γκίκας, ενώ ο επικεφαλής της
μειοψηφίας των Σπάτων Μαργέτης ενημέρωσε ότι έχει γεμίσει η περιοχή με αγγελίες και αφίσες “Αγοράζω γη 2 έως 5
στρέμματα».
Ο Δ. Κιούσης έχει ζητήσει, όπως ενημέρωσε, από τους συμβολαιογράφους της
περιοχής να ειδοποιείται σε περίπτωση
μεγάλης στρεμματικής αγοραπωλησίας.
Τόνισε μάλιστα και προς τους κατοίκους
να ενημερώνουν τη Δημοτική Αρχή, σε
περίπτωση ενδιαφερομένου για αγορά.
Δραματική ήταν η κατάθεση κατοίκου:
«Ρατσιστής είναι αυτός που θέλει να του
παραχωρήσω τα συνταγματικά μου δικαιώματα αβλεπτί.
Μένω δίπλα στη δεξαμενή και τα παιδιά
μου δεν μπορούν να διαβάσουν· οι γονείς μου δεν μπορούν να κοιμηθούν. Δεν
υπάρχει γαλήνη και ησυχία στο σπίτι
μας. Καλούμε την Αστυνομία και δεν έρχεται· δεν υπάρχει κράτος και ούτε πρόκειται να υπάρξει».
Αννα Μπουζιάνη
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μετακινήσεις ομαδικών πληθυσμών στα Μεσόγεια
Και Δημοτική συνεδρίαση στο Μαρκόπουλο
Δίωρη προ ημερησίας ανταλλαγή γνωμών και αιχμών ένθεν
και ένθεν απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου, φθάνοντας μέχρι τις μεταμεσονύχτικες ώρες, αφού
είχε στην ημερήσια διάταξη 40 θέματα.
Το να καταθέσει ένας σύμβουλος ένα ερώτημα και να περιμένει απάντηση είναι θεμιτό, αλλά το να γίνεται αναφορά
με πολλά “κοσμητικά επίθετα” και τι έκανε ο νυν δήμαρχος
ως αντιπολίτευση και τι δεν έκανε ως αντιπολίτευση, θεωρούμε ότι είναι λάθος.
Λάθος του Προέδρου που ανέχθηκε αυτή τη διαδικασία·
λάθος και του Δημάρχου που παρασύρθηκε και έκανε απολογισμό των ημερών του ως Δήμαρχος, παρά το γεγονός
ότι, όσα ακούστηκαν ήταν και χρήσιμα και ενδιαφέροντα.
Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού καταγγέλθηκε από
τον Ι. Πολίτη και από τον Γ. Αδάμο, ως τυπικά σωστή, αλλά
ουσιαστικά λάθος διαδικασία. Δεν ενημερώθηκε ούτε η αντιπολίτευση καθώς άφησαν αιχμές για ενημέρωση των
δικών τους ανθρώπων, αφού δημοσίευσαν την προκήρυξη
όπως είπε ο Γ. Αδάμος, σε δύο εφημερίδες που δεν δίνουν
φύλλο στην πόλη.
Κάποιες επισημάνσεις για την τακτική ενεργειών στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, εν μέρει απεδέχθη ο Δήμαρχος,τονίζοντας ότι γα τα επόμενα τρία χρόνια δεν θα
επιτρέψει να συμμετέχει σε διαγωνισμό κανένα συγγενικό
πρόσωπο μέλους του ψηφοδελτίου του.
Ο Α. Σιλελόγλου επεσήμανε ότι υπολειτουργούν οι κοινω-
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νικές υποδομές σε όλους τους τομείς.
Οσον αφορά την έκθεση των ορκωτών λογιστών για τη διαχείριση στα έτη 2006-2010 επεσήμανε: «Στο έργο που μας
έδωσαν οι ορκωτοί λογιστές για το 2006-2010 είναι πολύ
έντονα τα σκάνδαλα που έχουν γίνει. Πρέπει να υπάρχει
κάποια πολιτική ευθύνη. Απαιτούμε διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.
Επίσης ο Δήμος δεν είναι εταιρία που αν βγάλει ζημιές
κλείνει. Ο Δήμος πρέπει να παράγει κοινωνικό έργο και όχι
να κοιτάζει αν θα βγάλει ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα».
Η Παν. Κατσικη αιφνιδίασε με την άποψή της για τις κοινωνικές παροχές του Δήμου.
Καυτηρίασε την επιχορήγηση της Φιλαρμονικής του δήμου,
που την επέστρεψε και η Περιφέρεια καθώς και το κονδύλια για τον Αθλητισμό και την επικοινωνίας λέγοντας «Αλίμονο αν αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας προτεραιότητα είναι
ο Αθλητισμός και η επικοινωνία».
Σ.Σ. Οταν στερήσεις την παιδεία και την άθληση από μία
νεολαία, τι άλλο τις απομένει; Ερώτηση σκέψης.

ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ;
Εκείνο όμως μονοπώλησε ήταν το δεύτερο κατά σειρά «2)
Λήψη απόφασης σχετικά με την αντίδραση του Δήμου
Μαρκοπούλου, σε πιθανή πρόταση ή απόφαση της Κυβέρνησης για τον καθορισμό χώρου για τη μετεγκατάσταση
των Αθίγγανων, στην περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου».
Η αίθουσα κατάμεστη από τον κόσμο, που έχει θορυβηθεί
στην ιδέα ότι μπορεί να εποικιστεί το Μαρκόπουλο, με 2
και 3000 αθίγγανους, γιατί από τους λίγους που έχουν
δίπλα στο ΒΙΟΠΑ και στο νταμάρι αντιμετωπίζουν τεράστια
προβλήματα, όπως δήλωσαν.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για τη μελέτη, και τι έχει
γίνει μέχρι σήμερα όπως σημειώνουμε και στην αριστερή
σελίδα. Ανέφερε για άλλη μια φορά την αδυναμία της
πόλης να υποδεχτεί μαζικό πληθυσμό λόγω των σοβαρότατων ελλείψεων σε υποδομές, αιτία που θα προκαλέσει
τεράστια προβλήματα.
Η απάντηση του Υπουργείου δεν αφήνει περιθώρια εφη-

συχασμού, δήλωσε ο Δήμαρχος. Σε ερώτηση του βουλευτή
Γ. Βλάχου, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι πρέπει
“οι διαθέσιμες εκτάσεις που υποδεικνύονται από τη μελέτη αυτή για τη μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ στην περιοχή του Λεκανοπεδίουνα να βρεθούν αποτελεσματικές
και βιώσιμες λύσεις”...

«Ζητήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου η
υπόδειξη εκτάσεων ιδιοκτήσιας της, στις περιοχές του Λεκανοπεδίου, που προτείνονται από τη μελέτη», ήταν η
ανησυχητική, όπως είπε ο Δήμαρχος, απάντηση του υφ.
Κουκουλόπουλου.
Πρότεινε, γι’ αυτό, να ετοιμαστεί ένα ψήφισμα, από διαπαραταξιακή επιτροπή, για τη συγκέντρωση που ετοιμάζουν
για αύριο Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στην
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου.
Ολοι δήλωσαν την αντίθεσή τους στην υποδοχή μαζικού
πληθυσμού στην περιοχή.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Ι. Πολίτης, δήλωσε ότι συντάσσεται στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής σ’ αυτό τον
αγώνα, γιατί θελει να πάει καλά η πόλη.
Ο Α.Σιλελόγλου ζήτησε να κατέβουν οι τόνοι στο θέμα
γιατί «η αντίθεσή μας δεν μπορεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά
σε φαινομενα ρατσισμού”, είπε, ενώ χαρακτήρισε με μελανά χρώματα τις συνθήκες που βιώνουν περιοχές που
έχουν εγκατασταθεί πληθυσμοί ΡΟΜΑ. «Είναι εγκαταλελειμένοι αυτοί οι άνθρωποι».

Ολη η κοινωνία να αναλάβει τις ευθύνες της
Γενικό προσκλητήριο απηύθυνε ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης για την Κυριακή τονίζοντας ότι όλη η κοινωνία να
αναλάβει τις ευθύνες της και θα κριθούν όλα από τον όγκο
της συγκέντρωσης την Κυριακή.
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Η ΔΕΗ ΔΕΝ δικαιούται να κόψει το ρεύμα
για φόρους, ούτε να τους εισπράξει

Σε λειτουργία η γέφυρα
Αρίωνος στη Ραφήνα

Απόφαση του ΣτΕ από το 1998 επικαλείται ο Σύλλογος «Έλληνες Φορολογούμενοι»

Με παρέμβαση της Αντιπεριφερειάρχου Χριστίνα Κισκήρα

«Η άσκηση δημόσιας εξουσίας
αποτελεί την κατ’ εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του κράτους
και ασκείται μόνον από το Δημόσιο και τα Ν.Π. Δημοσίου Δικαίου»,
σύμφωνα με την απόφαση της
ολομέλειας του Συμβουλίου τη
Επικρατείας (αριθ. 1934/1998),
λέει ο δικηγόρος και νομικός Σύμβουλος του Σ.Ε.Φ., Παναγ. Χασιώτης.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, αντίκειται στις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και
26 παρ. 2 του Συντάγματος, η

οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης
δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (όπως
είναι η Δ.Ε.Η. και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος).
Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και
η επιβολή διοικητικών κυρώσεων
λόγω της άρνησης πληρωμής
φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας.
Η επιβολή της κύρωσης διακοπής
του ρεύματος, ναι μεν προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο για
την είσπραξη του έκτακτου τέλους
ακίνητης περιουσίας, αλλά εναπόκειται στην κρίση του ΣτΕ ν’ απο-

φασίσει εάν αυτή η εκχώρηση κυριαρχίας του κράτους σε Α.Ε. συμβαδίζει με τα άρθρα του
Συντάγματος (1 § 3 και 26 § 2). Το
παραπάνω προστίθεται στους λόγους, αντισυνταγματικότητας που
ήδη έχουν επισημανθεί από τον
Σ.Ε.Φ. και άλλους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Τετάρτη 28-9, 8.30μ.μ. καίμε τα φόρο - χαράτσια της κυβέρνησης
στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Παιανίας
Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παιανίας, καυτηριάζει την καθημερινή συρρίκνωση του κοινωνικού ιστού με τις
αλλεπάλληλες περικοπές μισθών και κοινωνικών δικαιωμάτων και καλούν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Γράφουν μεταξύ άλλων:
Ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του μνημονίου στη Βουλή παρά την αντίθεση της
πλειοψηφίας των εργαζόμενων, όπως αυτή
εκφράστηκε στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, η επιδρομή κυβέρνησης και τρόικας
δεν έχει τέλος. Έχουν ανακηρυχθεί σε
«σωτήρες» του κεφαλαίου, των τραπεζών,
των μεγαλοεργοδοτών και εγκληματικοί
δήμιοι των εργαζομένων.
...Όλοι και όλες έχουμε πλέον καταλάβει
ότι τα αλλεπάλληλα Μνημόνια έχουν ένα
και μόνο στόχο: την ευημερία των πιστωτών και των διεθνών τοκογλύφων σε βάρος
των εργαζομένων, των συνταξιούχων και
της νεολαίας.
Ενάμιση χρόνο μετά και παρά την σωρεία
μέτρων που έχουν πάρει, το αποτέλεσμα
είναι :
Η ανεργία καλπάζει, με περισσότερους
από ένα εκατομμύριο ανέργους στη χώρα.
Η εργοδοτική αυθαιρεσία έχει χτυπήσει
«κόκκινο».
Το εργατικό εισόδημα καθημερινά συρρικνώνεται, όχι μόνο από τις μειώσεις των μισθών και από τις καλπάζουσες τιμές των
προϊόντων βασικής κατανάλωσης, αλλά και
από τα νέα φοροχαράτσια και την ασυδοσία των τραπεζών και των πολυεθνικών ομίλων.
Διαλύεται κάθε έννοια κοινωνικού κράτους
με τις συγχωνεύσεις σχολείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, την διάλυση των ασφαλιστικών Ταμείων και κάθε κοινωνικής
πρόνοιας. Ξεκίνησε το ξεπούλημα των δημόσιων κοινωφελών επιχειρήσεων και όλου
του πλούτου της χώρας.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά η κυβέρνηση
προχωρά σήμερα στην επιβολή κεφαλικού

φόρου και σε χαράτσι στις κατοικίες.
... Σας καλούμε όλους και όλες να συμμετέχετε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
που έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση
εργαζομένων Δήμου Παιανίας.

Την Τετάρτη 28-9, 8.30μ.μ. καίμε τα φόρο
- χαράτσια της κυβέρνησης στην πλατεία
Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Παιανίας.

Μετά από επίμονες και διαρκείς προσπάθειες επιλύθηκε
ένα χρόνια και σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην
Ανατολική Αττική.
Πρόκειται για την επανακατασκευή της γέφυρας στην οδό
Αρίωνος στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, που μετά τη θεομηνία
του 2009, υπέστη μεγάλες βλάβες με αποτέλεσμα τον κίνδυνο
κατάρρευσης και τη διακοπή της
κυκλοφορίας στην συγκεκριμένη
οδό για μήνες.
Η επισκευή της γέφυρας αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των
εξυπηρετούμενων κατοίκων
που παρέμενε άλυτο. Αναγνωρίζοντας άμεσα τη σοβαρότητα και τη σημασία του προβλήματος, η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα έθεσε
την επίλυση του ως άμεση προτεραιότητα και με συντονισμένες ενέργειες της σε συνεργασία με τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες.
Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής, δια των Τεχνικών Υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, με άμεσες διαδικασίες κατόπιν δημοπράτησης και εντός 2 μηνών, κατασκεύασε μια νέα και σύγχρονη γέφυρα, αρίστων
προδιαγραφών, που κόστισε 151.000,00€.
Αρχές Σεπτέμβρη δόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα
και επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα που ταλάνιζε τους
διερχόμενους κατοίκους και όχι μόνο.

Κουβέντα για τις προσλήψεις του 2010
Διαψεύδει το Υπουργείο τα στοιχεία του ΑΣΕΠ; Ναι ή όχι;
Ο Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης
Μιχελάκης, απαντώντας στην ανακοίνωση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τις προσλήψεις
του 2010, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στην πολυσέλιδη ανακοίνωσή του, το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μιλά για
πολλά, αλλά δεν λέει λέξη για την ταμπακέρα των προσλήψεων.
Απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες
δεν πήραμε, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Νέα Δημοκρατία, δια του εκπροσώπου της
Γ. Μιχελάκη και συνεχίζει:
«Γι’ αυτό, θέτουμε –για μια ακόμη φορά- το
επίμαχο ερώτημα: Διαψεύδει –ναι ή όχι;ότι, όπως προκύπτει από την έκθεση του
ΑΣΕΠ, το 2010 καλύφθηκαν 25.850 θέσεις
με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
και 3.353 θέσεις με συμβάσεις έργου;
Για του λόγου το αληθές, παραπέμπουμε το
υπουργείο στις σελίδες 39-40 της έκθεσης του
ΑΣΕΠ για το 2010, καθώς και στους πίνακες ΚΓ
και ΚΖ, στους οποίους καταχωρούνται, ανά
υπουργείο, οι προσλήψεις που έγιναν.
Αντί να φλυαρεί, λοιπόν, το αρμόδιο υπουργείο
ας απαντήσει επί της ουσίας: Διαψεύδει –ναι
ή όχι;- τα στοιχεία του ΑΣΕΠ;.
Σε κάθε περίπτωση, ας μην ξεχνά ότι η πρα-

κτική τους από τη μια να προσλαμβάνουν και
από την άλλη να μεθοδεύουν μαζικές απολύσεις αποτελεί πολιτική ανηθικότητα».

Στους πίνακες με τίτλο “ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΣΕΠ 2010” καταδεικνύει ποιοί και πόσους
προσέλαβαν.
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25οι Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες Ερασιτεχνών Θιάσων

8 ΒΡΑΒΕΙΑ στις “ΕΦΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”
Εξαιρετική επιτυχία είχαν οι “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ” της
Νέας Μάκρης, στους 25ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες
Ερασιτεχνικών Θιάσων. Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στην τελετή απονομής των βραβείων που έγινε στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου, κέρδισαν 8 από τα 12 συνολικά
βραβεία, τη μεγαλύτερη διάκριση που πέτυχε ερασιτεχνικός
θίασος μέσα στα 25 χρόνια των πιο παλαιών και αναγνωρισμένων ερασιτεχνικών θεατρικών αγώνων στην Ελλάδα.

“Η Κοιμωμένη μου”
Γιαννούλης Χαλεπάς
θεατρική παράσταση στη Γλυφάδα
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, παρακολούθησα το θεατρικό
έργο Γιαννούλης Χαλεπάς, “Η Κοιμωμένη του”, στη Γλυφάδα· στο υπαίθριο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου
Γλυφάδας. Εισιτήριο δωρεάν προσήλθα με αρνητική διάθεση. Εφυγα μετά την παράσταση ψυχικά ψηλότερος στο
μπόι και την καρδιά.
Στο χώρο των θεατών 600 περίπου άτομα παρακολούθησαν σε πλήρη εθελούσια σιγή τη δίωρη, χωρίς διάλειμμα,
παράσταση. Χωρίς τσιγάρο αναμμένο καίτοι η θεατρική
μυσταγωγία - γιατί τέτοια ήταν - διαδραματιζόταν σε
υπαίρθιο χώρο.
Το έργο “Η κοιμωμένη μου” είναι του Γ. Χριστοδούλου, σε
σκηνοθεσία Μόρτζου, από το θέατρο 4 εποχές. Αριστη
ηθοποιία από τους Πέτρο Αποστολόπουλο (Χαλεπάς), Γιούλη Ζήκου (μητέρα), Ανδρομάχη Παπαδοπούλου (ανηψιά).
Τέτοια παράσταση την αποζητούσα και είχα χρόνια να τη
δω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η παράσταση θα συνεχιστεί και το χειμώνα σε κλειστό θέατρο.
Στο πρόγραμμα του Δήμου δεν ήταν γραμμένο το όνομα
των ηθοποιών. Από το οικείο τηλέφωνο της αρμόδιας υπηρεσίας μου δηλώθηκε άγνοια.
Λυπάμαι κύριοι, οι ηθοποιοί αυτοί δεν ήταν καλλιτέχνες·
ήταν δημιουργοί.
γιάννης κορναράκις του μάνθου

Ραντεβού για σινεμά στα Σπάτα!
Εκλεισε, για την καλοκαιρινή σαιζόν, η Κινηματογραφική
Λέσχη του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ" με
το ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο “Ενας άνθρωπος παντός καιρού”, του Γιάννη Σολδάτου (14/9).
Η πρόεδρος του Οργανισμού Μάρκου Παναγιώτα χαιρέτισε την μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις κινηματογραφικές παραστάσεις και εξέφρασε την ευχή η
φθινοπωρινή κινηματογραφική λέσχη να τύχει της ίδιας
ανταπόκρισης.
"Η δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης ήταν ένα όνειρο
από παλιά που παρά τις οικονομικές αντιξοότητες καταφέραμε και το πραγματοποιήσαμε.
Βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε και στην φθινοπωρινή κινηματογραφική λέσχη που θα ξεκινήσει τις προβολές της στο
Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ‘Χρήστος Μπέκας’ (Σταύρου
Μπέκα 7 στα Σπάτα), σας περιμένουμε για να συνεχίσουμε
την προσπάθεια μας και να καταφέρουμε η δημιουργία της κινηματογραφικής λέσχης να γίνει καθεστώς.
Στο κλείσιμο κινηματογραφικής λέσχης παρευρέθησαν ο
Δήμαρχος Χρ. Μάρκου και πλειάδα δημοτικών και τοπικών συμβούλων.

Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” συμμετείχαν στους Αγώνες με
την Κεντρική Θεατρική Σκηνή και το έργο «ΕΦΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» του Λεωνίδα Προυσαλίδη.
Τα 8 Βραβεία που πήραν είναι:
Βραβείο Κοινού.
Βραβείο Καλύτερης Παράστασης.
Βραβείο Σκηνοθεσίας στον Περικλή Καρακωσταντόγλου.
Βραβείο πρώτου Γυναικείου ρόλου στην Μαρία Ρούσση.
Βραβείο πρώτου Ανδρικού ρόλου στον Θοδωρή Αρεστό.
Βραβείο πρώτου Ανδρικού ρόλου στον Ορέστη Ζακυνθινό.
Βραβείο Σκηνογραφίας στη Δ. Χαλκιοπούλου και στο Δ. Εξαρχάκη.
Βραβείο Φωτισμού στους Β. Μάντζιο και Π. Καρακωσταντόγλου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κριτική Επιτροπή έδωσε δύο ισοδύναμα
Βραβεία για τον πρώτο Αντρικό ρόλο, τονίζοντας ότι όλοι σχεδόν
οι ηθοποιοί το έργου με τις πολύ καλές τους ερμηνείες ήταν στα
όρια της βράβευσης.

Μεταξύ των ερασιτεχνικών θιάσων που συμμετείχαν στην τελική
φάση αυτών των Θεατρικών Αγώνων ήταν και το Δημοτικό Θέατρο
Λιβαδειάς, το θέατρο Παράθλαση από τη Θεσσαλονίκη, το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα, το θέατρο Απόλλων από την Κόρινθο, το
Δημοτικό Θέατρο Καισαριανής, το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι
από το Δίστομο, το Ερασιτεχνικό Θέατρο Καλαμάτας.
Πρόεδρος τόσο της Προκριματικής Επιτροπής όσο και της Κριτικής
Επιτροπής των φετινών Πανελλήνιων Θεατρικών Αγώνων ήταν ο
θεατράνθρωπος Θανάσης Παπαγεωργίου, σκηνοθέτης, ηθοποιός
και ιδρυτής του εδώ και 40 χρόνια ιστορικού θεάτρου ΣΤΟΑ.

Το Σάββατο 24/9 στη Νέα Μάκρη
Το πολυβραβευμένο αυτό έργο, τις «ΕΦΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ», θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι της περιοχής, το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, στις 9μ.μ., στο
Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, στο κλείσιμο του
φετινού Πολιτιστικού Καλοκαιριού.
“ΕΦΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”
Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 2004 από το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδας, γραμμένο από τον 26χρονο τότε νέο θεατρικό
συγγραφέα Λεωνίδα Προυσαλίδη, όπου ο συγγραφέας κέρδισε και
το πρώτο κρατικό βραβείο θεατρικού έργου.

Από το 1988 μέχρι σήμερα οι “Απόπειρες” έχουν ανεβάσει, στο
ιστορικό υπόγειο θεατράκι της Νέας Μάκρης, 33 διαφορετικά θεατρικά έργα, με πάνω από 450 συμμετοχές στους ρόλους των ηθοποιών, στα σκηνικά, στην ενδυματολογία, στο μακιγιάζ, στη
μουσική, στα φώτα, στις κατασκευές, στα προγράμματα. Σήμερα
λειτουργούν δυο θεατρικές σκηνές, η “Κεντρική” και η “Πειραματική Σκηνή” με διαφορετικά έργα και δασκάλους. Ενδεικτικές
άλλες δράσεις στις Απόπειρες είναι, η Κινηματογραφική Λέσχη,
το Χορευτικό Τμήμα, το Ποιητικό Αναλόγιο, το Κοσμολογικό Καφενείο, οι Απόπειρες Live.

Η διδασκαλία και η σκηνοθεσία του έργου έγινε από τον Περικλή
Καρακωνσταντόγλου, ηθοποιό και δάσκαλο του Θεάτρου Τέχνης.
Στην ομάδα της Κεντρικής Θεατρικής Σκηνής (ηθοποιοί, σκηνικά,
κουστούμια, μακιγιάζ, φώτα, ήχος, μουσική) συμμετέχουν 24
άτομα.
Ηθοποιοί: Σοφία Τσουκλίδη, Έμμη Χάλαρη, Ορέστης Ζακυνθινός,
Γιώργος Κατεινάς, Χριστόδουλος Μαρμαράς, Κυριάκος Σαββόγλου, Μαρία Ρούση, Φρόσω Καλπάκη, Θανιώ Ρωτούς, Ρίτσα Τσουκλίδου, Νατάσσα Πανοπούλου, Κωνσταντίνα Τσακνάκη, Θοδωρής
Αρεστός, Ειρήνη Τούμπανου, Μαρία Αρνίδου, Ντίνα Ζαγάρη.

Η υπόθεση: Επτά μονόλογοι. Επτά καταθέσεις. Επτά εξομολογήσεις. Επτά ζωές. Που συναντιούνται στ’ αδιέξοδα της αποξένωσης. Όλους και όλα συνδέει ένας νεαρός. Που έχει περάσει μέσα
από τη δίνη των ναρκωτικών...

Καθαρισμός του δάσους Κουβαρά
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου (ημέρα δράσεων για το περιβάλλον), πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός του δάσους του
Κουβαρά, από τη δράση που διοργάνωσε η
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά σε συνεργασία
με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Στην «επιχείρηση» συμμετείχαν συνολικά
200 περίπου άτομα, μέλη της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Τοπικής
Κοινότητας Κουβαρά, η Εθελοντική Ομάδα
Πολιτικής Προστασίας Κουβαρά με επικεφαλής το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη
Σόφο, αντίστοιχες ομάδες πολιτικής προστασίας από τους όμορους δήμους Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής (ομάδα
Κερατέας), τα Τοπικά Τμήματα Κερατέας
και Αμαρουσίου του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού, μαθητές του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Κουβαρά, κάτοικοι της κοινότητας, αλλά και εθελοντές
από όλο το Δήμο Σαρωνικού.
Η εκκίνηση έγινε από την Υπαπαντή και
προχώρησαν σε καθαρισμό και αποψίλωση
του δάσους. Μάζεψαν μεγάλες ποσότητες
απορριμμάτων και άλλα άχρηστα υλικά,
που αποτελούν πηγή κινδύνου εκδήλωσης

πυρκαγιάς, προσφέροντας σημαντική βοήθεια για την προστασία ενός από τους τελευταίους «πνεύμονες» πρασίνου.
Πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαρκοπούλου και
της Τροχαίας Κερατέας.

λικίδης, η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Πρίφτη
και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Κουβαρά Γιάννης Κίτσος.
Ο Δήμος Σαρωνικού, θα πραγματοποιήσει
στη συνέχεια ανάλογες δράσεις, μέσω
των οποίων επιτυγχάνεται η φυσική ανα-

Παρόντες στη δράση, με ενεργό συμμετοχή, ήταν ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσα-

γέννηση του δάσους, μειώνεται ο κίνδυνος
εξάπλωσης πυρκαγιάς και ενισχύεται ο περιπατητικός τουρισμός.
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Εγινε ΦΕΚ ο νόμος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων
αλλά πάει πίσω η τακτοποίησή τους
Ασάφειες επισημαίνει ο πρόεδρος Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Κώστας Βλαχάκης
Ολοκληρώθηκε η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα στις 13/09/11 και
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 21/09/11
(Ν.4014/11 ΦΕΚ 209Α/21.09.11)
Ο Νόμος έχει άμεσες επιπτώσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου χρειάζεται
πλέον δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού για την ανυπαρξία στο
μεταβιβαζόμενο ακίνητο αυθαιρέτων κατασκευών, που δεν έχουν “τακτοποιηθεί”,
“ρυθμιστεί” ή νομιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και ότι το αυθαίρετο δεν βρίσκεται σε δάση, αιγιαλό κλπ.

κάθε αγοραπωλησία, γονική παροχή,
υποθήκη κ.λπ. ακινήτου, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011», ο Κώστας Βλαχάκης, στην
επιστολή του προς τον υπουργό.
Ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων τονίζει ότι σύμφωνα με το νόμο για τα αυθαίρετα οι πολεοδομίες θα αρχίσουν να
δέχονται αιτήσεις υπαγωγής στον επίμαχο νόμο από την 1η Οκτωβρίου 2011,
ενώ σύμφωνα με άλλη διάταξη του επίμαχου νόμου ο φάκελος με τα πολεοδομικά στοιχεία που αφορούν το αυθαίρετο
δεν μπορεί να κατατεθεί στις Πολεοδομίες πριν την 30η Νοεμβρίου 2011.

Επισημαίνεται δε, ότι δεν αναμένεται να
μπει σε εφαρμογή πριν τις 30 Νοεμβρίου
2011, γιατί όπως γράφει σε επιστολή που
απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος
της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Κώστας
Βλαχάκης, θα βρίσκεται σε «εφεδρεία»
μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του 2011.
Ως εκ τούτου «”παγώνει” πανελλαδικά

Ασάφειες και αντιφάσεις που εντόπισε το
Πανελλήνιο όργανο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας στον νόμο για
τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, πάει
πίσω την εφαρμογή του, με όλα τα επακόλουθα.
Ο πρόεδρος Κ. Βλαχάκης, τονίζει ότι δεν
έχουν εκδοθεί οι τρεις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο νόμος για τα αυθαίρετα,
περιπλέκοντας
ακόμη
περισσότερο την εφαρμογή του.
Συγκεκριμένα, δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις που θα καθορίσουν:
1) Τις αμοιβές των μηχανικών,
2) Τη διαδικασία είσπραξης του Ενιαίου
Ειδικού Προστίμου Αυθαίρετης Κατασκευής,
3) Την επίλυση κάθε αναγκαίου ζητήματος για τη διαδικασία μεταβίβασης, όπως
είναι το περιεχόμενο της δήλωσης και βεβαίωσης του μηχανικού.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Πυροφυλάκειο, οδός Υμηττού, (έναντι Δημ. Κοιμητηρίου)
www.facebook.com/EthelontikiOmadaBoulas
Κάλεσμα για συμμετοχή
Με επιστολή τους η Εθελοντκή Ομάδα Πυρόσβεσης Βούλας, δια του εκπροσώπου τους
Παν. Σωτηρόπουλου*, ενημερώνει αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για επόμενες δράσεις. Ετσι:
Το Σάββατο, 8/10, στα πλαίσια των πολυάριθμων δράσεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και του Υμηττού, θα προβεί σε καθαρισμό του δάσους του
νοτίου Υμηττού, όπου αυτό γειτνιάζει με την Βούλα (θέση Κρεββάτια), και των τριών ρεμάτων που ξεκινούν από αυτό και διαπερνούν τον αστικό ιστό της πόλης της Βούλας, α) του Λυκορέματος, β) του ρέματος της οδού Χλόης και γ) του ρέματος των οδών Σμόλικα-Υμηττού.
Σημείο συνάντησης αυτών που θα στηρίξουν την προσπάθεια είναι η πλ. Άλσους, Πανόραμα
(Αγ. Νεκτάριος) ώρα 10:00.
Επίσης προγραμματίζουν για την 22/10, πάλι ημέρα Σάββατο, να καθαρίσουν, με τον ίδιο
τρόπο, τον πολύπαθο λόφο του Πευκωτού στα Πηγαδάκια. Ως σημείο συνάντησης, γι’
αυτή τη δράση, προτείνουν το τέρμα της οδού Κανελλοπούλου.
...Φιλοδοξούν να κινητοποιήσουν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας σε συνεργασία με άλλους φορείς.
* Ο Παν. Σωτηρόπουλος είναι Επικεφαλής Εθελ. Ομάδας Βούλας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Σ.Π.Α.Υ. και
Γεν. Γραμματέας Δημ. Συμβουλίου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης, Τηλ: 6946 129 100.

Ορισμός αυθαιρέτων
Ο ορισμός των αυθαίρετων κατασκευών δίνεται από την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.1577/1985 (Γ.Ο.Κ.85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2831/2000. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται:
α) χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια
β) καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας
γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε, για κάποιο νόμιμο λόγο

δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων,
όπως π.χ. χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, των όρων και περιορισμών δόμησης
και γενικά της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Αυθαίρετη, επίσης, θεωρείται κάθε αλλαγή
της χρήσης του κτιρίου ή τμήματός του,
κατά παράβαση του άρθρου 5 του
Γ.Ο.Κ.(σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου22 του Γ.Ο.Κ./85).

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Κ. Σωτηρίου”,
καταγγέλει την έλλειψη βιβλίων στα σχολεία
και την οδηγία του Υπουργείου για μελέτη από
τα CD, λέγοντας μεταξύ άλλων:
Αγαπητοί γονείς,
Απευθυνόμαστε σε σας, γιατί καθημερινά μοιραζόμαστε μαζί σας τις αγωνίες και τις προσπάθειές μας για μια υψηλού επιπέδου δημόσια
και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού. Είμαστε από την ίδια μεριά της
όχθης και η άμεση επαφή μαζί σας, κατά την
έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη.
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, με
την εφαρμογή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου κάτω από τις επιταγές της τρόικας και
στην παιδεία, κατάφεραν φέτος το αδιανόητο:
να γυρίσουν τη δημόσια εκπαίδευση δεκάδες
χρόνια πίσω μιας και η καινούργια σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς να έχουν πάρει οι μαθητές τα βιβλία τους, ενώ φαίνεται ότι η
καθυστέρηση θα είναι μεγάλη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου οι
μαθητές θα μελετούν τα μαθήματά τους από
φωτοτυπίες, ενώ θα τους δοθεί και ένα CD όπου
θα περιέχονται τα μαθήματα σε ηλεκτρονική

μορφή!!! Οδηγίες που είναι απαράδεκτες και εντελώς ανεφάρμοστες στην πράξη.
Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε πως οι
εξαγγελίες για το νέο ψηφιακό σχολείο και τα
υπόλοιπα επικοινωνιακά λόγια του αέρα που
ακούμε κάθε τόσο από την Υπουργό Παιδείας
θα έφταναν μέχρι αυτό το σημείο.
...Η καθυστέρηση των βιβλίων δεν οφείλεται σε
τυχαίο γεγονός ή κάποιο λάθος.
Τώρα φαίνεται καθαρά που ήθελε να οδηγήσει
τα πράγματα το υπουργείο παιδείας με την κατάργηση του Οργανισμού Έκδοσης Σχολικών
Βιβλίων, που εξασφάλιζε την παραγωγή βιβλίων
για όλα τα παιδιά! Αλήθεια τώρα πόσο θα κοστίσει όλο αυτό το αλαλούμ του υπουργείου παιδείας και το ΜΗ βιβλίο για τους μαθητές!
...Καταγγέλλουμε απερίφραστα τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης και δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε σε καμία
περίπτωση η διανομή των βιβλίων, που είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, να μετατραπεί σε υπόθεση της ελληνικής οικογένειας και
μάλιστα με δικά της έξοδα. Γονείς και εκπαιδευτικοί θα παλέψουμε μαζί για την υπεράσπιση
και διεύρυνση της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης και της δωρεάν παροχής βιβλίων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Οδός Άρκτων, Άρτεμις – Τηλ.& Fax 22940-47429
e-mail: prasinoslofos@gmail.com
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ
Το Δ. Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη στην ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 – ώρα
10.00 π. μ. στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδος,
Λεωφ. Αρτέμιδος - 3η στάση Βραυρώνος
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
― Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ - Εφορευτικής Επιτροπής
― Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. περιόδου 8/20108/2011 & ενημέρωση για ― Οικισμό-αυθαίρεταΔασικούς Χάρτες
― Οικονομικός απολογισμός Δ. Σ. περιόδου 8/20108/2011
― Έκθεση Εποπτικής Επιτροπής
― Έγκριση εκταμίευσης ποσού για ομαδική αντίρρηση
κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών
― Εκλογή νέου Δ. Σ.
― Εκλογή νέας Εποπτικής Επιτροπής.
― Εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Συλλόγων
Αρτέμιδος.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν εγγράφως με τη
συμπλήρωση εντύπου και παράδοση του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως τις 25/9/2011. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν τα μέλη τα οποία δεν έχουν
ταμιακές εκκρεμότητες.
Καλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες με τη συνδρομή τους έως τις 22/9/2011 είτε
μέσω της Ταμία κα Πρωτοψάλτη (22940 48757) είτε καταθέτοντας το ισόποσο στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ.
873/751914-15)
Μέλη που οφείλουν συνδρομές πέραν των 3 ετών πρέπει να
εξοφλήσουν τα έτη 2009-2011 Εγγραφές νέων μελών δεν
θα γίνονται την ημέρα των εκλογών.
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για το μέλλον της
περιοχής.
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος
Γ. Γραμματεύς
Θ. Τζανετάκος
Κ. Λουκοπούλου
6977979590
6945 894041
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Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών
ηλεκτρικής ενέργειας να εισπράττουν κρατικούς φόρους
Ο Ελληνας ευρωβουλευτής Νίκος Χουντης, κατέθεσε ερώτηση
στην Κομισιόν, όπου ρωτάει κατά πόσον είναι συννομη η απόφαση της κυβέρνησης να εισπράττει μέσω της ΔΕΗ κρατικούς
φόρους. Σημειώνει δε τα ακόλουθα:
Πρώτο) Στην οδηγία 2009/72/ ΕΚ και πιο συγκεκριμένα με το
άρθρο 3 παράγραφος 7 ορίζει πως «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και
ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις
για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο
αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή
φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής

Απειλή κατάρρευσης
στις οινοποιητικές επιχειρήσεις
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα
Ο κίνδυνος κατάρρευσης αρκετών οινοποιητικών επιχειρήσεων, εν
μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, είναι πλέον ορατός. Το πρόβλημα είναι εμφανές και στην Περιφέρεια Αττικής όπου
εδρεύουν πολλές οινοποιητικές εταιρείες που είναι ανταγωνιστικές
όχι μόνο ως προς την ποιότητα του προϊόντος που παράγουν αλλά
και ως προς τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούν, τονίζει σε
ερώτησή του προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο βουλευτής Θανάσης
Μπούρας.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην απάντησή του
αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία
χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους μεταξύ των οποίων και οι οινοποιητικές επιχειρήσεις. Η δραματική μείωση των
πωλήσεων, η αδυναμία είσπραξης της
αξίας των οίνων από τους διακινητές, δημιουργούν καθημερινά ασφυκτική πίεση.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εφαρμόζει εθνική πολιτική στήριξης του τομέα στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων που του παρέχουν οι
Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο Υπουργός αναφέρεται και στην υπ. αριθμ.
45955/Β.2161/ 17.9.2009 (ΦΕΚ 2104/Β’)
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
αποφασίσθηκε η χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων, ύψους 50εκ.
ευρώ, για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2009-2010 με εγγύηση δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

θήνα 21/09/2011
Aρ. Πρωτ.: 89374

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 30212/11 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του συνεργείου επισκευής μηχανικών μερών αυτοκινήτων της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, επί της Φιλοποιμένους 6, στις Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και
ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών
σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα
προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια
σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών»
Δεύτερο) Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας να εισπράττουν κρατικούς φόρους, πολύ περισσότερο που κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται από τη σύμβαση αδειοδότησης των παρόχων. Όμως,
κι αν ακόμα υπάρχει τέτοια σύμβαση, οι πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα να διακόπτουν τη σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον εξοφληθεί ο λογαριασμός που αφορά τη συγκεκριμένη
κατανάλωση ρεύματος.

Τρίτο) Το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλωτές, ουσιαστικά να αλλάξουν τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης και να παρέμβει
σε αυτήν θέτοντας ως όρο για τη συνέχιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την καταβολή φόρου υπέρ του κράτους για το
ακίνητο που ηλεκτροδοτείται. Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν
δικαίωμα να προσφύγουν κατά μιας τέτοιας παρέμβασης βάσει
της οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες
των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές αφού καταχρηστική ρήτρα είναι «ρήτρα σύμβασης που δεν απετέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης»
Ολοκληρώνοντας την ερώτηση του, ο Ν. Χουντής ζήτησε από την
Κομισιόν να απαντήσει για το αν είναι σύννομη η απόφαση της
ελληνικής κυβέρνησης με βάσει το κοινοτικό δίκαιο.

«Κέντρο Διανομής 150/20 κβ
Ραφήνας» από τη ΔΕΗ
Υποσταθμό σε αμιγώς οικιστική ζώνη, επιχειρεί να κατασκευάσει η ΔΕΗ, παρά τις αντιρρήσεις ης Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Η τέως Νομαρχία, αρχικώς είχε εγκρίνει, αλλά στη συνέχεια απέρριψε. Το ίδιο και η Περιφέρεια μετά από
προσφυγή Δήμου και κατοίκων. Τώρα η νυν Περιφέρεια “ξεθάβει” την πρώτη απόφαση της Νομαρχίας!

Ο βουλευτής Μ. Βορίδης κατέθεσε σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Με την υπαρ. πρωτ. 2372/10/29-7-2010
απόφαση του πρώην Νομάρχη Ανατολικής
Αττικής, εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων που είχε υποβάλλει η ΔΕΗ
Α.Ε., για το έργο «Κέντρο Διανομής
150/20 κβ Ραφήνας», το οποίο προτίθεται
να κατασκευάσει στο οικοδομικό τετράγωνο 80 του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου
εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ενότητας Ραφήνας και σε αμιγώς οικιστική ζώνη, επί της συμβολής των οδών
Αριστοφάνους, Ελ. Βενιζέλου και Αφροδίτης.
Η δικαιολογία που επικαλείται η ΔΕΗ για
την κατασκευή αυτού του τσιμεντένιου κτίσματος με μετασχηματιστές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είναι
επιεικώς αστήρικτες.

Είχε ακυρωθεί από την Περιφέρεια αλλά την ...ξέθαψαν
Κατά της απόφασης αυτής, ο Δήμος Ραφήνας και κάτοικοι της περιοχής, κατέθεσαν προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Αττικής με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του Νομάρχη που
ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων
της ΔΕΗ.

Την 30/8/2010, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής, με νεότερη απόφασή του, ανακάλεσε την αρχική απόφαση με την οποία
είχε εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών
όρων της ΔΕΗ, με την αιτιολογία ότι για
την πραγματοποίηση του έργου, η ΔΕΗ θα
πρέπει να εξεύρει χώρο σε εκτός σχεδίου
περιοχή του πρώην Δήμου Ραφήνας. Την
ίδια ακριβώς άποψη εξέφρασε η Ειδική
Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος (Αρ. πρωτ.
126509/28-7-2010).
Κατόπιν τούτου, με την πρόσφατη ακύρωση από τον Γ.Γ. Περιβάλλοντος της
απόφασης του Νομάρχη, με την οποία
αυτός ανακάλεσε την έγκριση της μελέτης
περιβαλλοντικών όρων της ΔΕΗ για το επίμαχο έργο, αναβίωσε αυτοδικαίως η προηγούμενη διοικητική πράξη, δηλαδή η
αρχική απόφαση του Νομάρχη περί έγκρισης της μελέτης της ΔΕΗ, για την κατασκευή του έργου.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοι είναι οι λόγοι που επέβαλαν την
αναθεώρηση της απορριπτικής απόφασης,
με βάση την οποία ενεργοποιήθηκε η παλαιότερη έγκριση κατασκευής του έργου
της ΔΕΗ;

2. Πληρούνται ή όχι αντικειμενικά, οι όροι
επί των οποίων στηρίχθηκε η απόρριψη της
κατασκευής της εγκατάστασης υποσταθμού της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
του Υπουργείου το 2010;
3. Ποιος είναι ο λόγος που η ΔΕΗ προτίθεται να κατασκευάσει το έργο εντός σχεδίου πόλεως, τη στιγμή που διατίθενται
στη Ραφήνα, πολλές περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και μακριά από κατοικίες;

Σ.Σ.: Να επισημάνουμε εδώ, ότι κάτι αντίστοιχο έκανε η ΔΕΗ πριν από χρόνια στην
Κάντζα αχρηστεύοντας ολόκληρη περιοχή,
που ούτε μπαίνει στο σχέδιο, ούτε τους
αποζημιώνει κανείς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/9/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11690
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τ.Κ. 161-21
Τηλ.: 210-7292601 έως 608 Αρμόδιος, Σκαροπούλου Εύη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία
με «ανοιχτό διαγωνισμό» (ευρωπαϊκός) όπως αυτός καθορίζεται στην παρ.4
του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012, συνολικής δαπάνης 328.400,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο
Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού,
στις 14 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα στις 11:00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 20.197 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει α) όταν θα τις στείλουν ταχυδρομικά να
έχουν κατατεθεί την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του δ/σμού μέχρι τις
14:00μ.μ. και β) όταν θα τις φέρουν προσωπικά ο χρόνος λήξης της προθεσμίας κατάθεσης συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό
προμήθεια αγαθών, και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμηθευτών
κλπ όπως αναφέρεται αναλυτικά στον ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 60/2007 με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν απόδειξη εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ.1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έκγαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται
σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσος ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με
τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα
παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των χιλίων
(1.000) ευρώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι
η κα. Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210-7292601 έως 608 fax 210-7292621) για τα
οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ
σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 28/9/2011 έως
4/11/2011.
Ο Δήμαρχος ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΨΖ-ΞΝΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ
Βούλα, 21/92011
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ.:58083
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας:.Επείγον
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
10/11 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ», προϋπολογισμού 49.421,40€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α 10/2011,την 118/11 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής κα την με αρ.
πρωτ. 51308/23-8-2011 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 29 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 2.471,07 €.
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 28/9/ 2011,
Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΨΖ-3Φ0
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα, 22-9-2011
Αριθ. Πρωτ.:58690
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
αξιολόγηση, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά της με α/α 47/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την
υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 36.000,00€ (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 112/11 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,
την Τεχνική Μελέτη με α/α 47/2011 και την με αρ. Πρωτ. 56047/14-7-2011 σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα,
την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 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 1.800,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της
σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 μέχρι
29/9/2011 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΡΑΚΑΣ 22-08-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/νση: ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 15344, Γέρακας
ΤΗΛ.: 210-6619937, FAX: 210-6619938
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλντος Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής που εκδίδει
το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ, για την «Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης», αρ. Προμ. 01/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/2011
απόφαση της Δ.Σ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 170.309,10 ευρώ με το Φ.Π.Α. (23%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, την 5η
Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου που
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
δηλαδή 8.815,45€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη
δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κα. Σάντος Κάρλα τηλ: 210-6619937, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 –
14:00μ.μ.
Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

θήνα 21/09/2011
Aρ. Πρωτ.: 89376

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 84573/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής
γεώτρησης στο κτήμα ιδιοκτησίας των κ. ΠΕΤΡΟΥ & ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ, στη θέση ‘’Αγριελέζα» στην κοινότητα Βαρνάβα Αττικής», στη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4
της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ
332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΨΖ-6ΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 22-9-2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:58691
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση,
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της αξίας του προϋπολογισμού από την με α/α 25/2011 μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», προϋπολογισμού 73.800,00€ (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 115/11 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,την
Τεχνική Μελέτη με α/α 25/2011 και την με αρ. Πρωτ. 56051/14-9-2011 σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα,
την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 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 3.690,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της
σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 μέχρι
30/9/2011, Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.
ΟΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΨΖ-Λ6Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 22-9-2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:58692
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βαθμός Προτεραιότητας:.Κοινό
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 45/11 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» (συνολικός προϋπολογισμός
102.488,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 και
του Ν.3463/06, την με αρ. Πρωτ. 56049/14-9-2011 σχετική Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α 45/11.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ. Καραμανλή 18, Βούλα,
Βουλιαγμένη, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και ώρα από 9.00 π.μ. 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 5.124,41 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της
σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Λεωφ.Κ.Καραμανλή 18 Βούλα καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8.3013.00, μέχρι 19-10-2011 Τηλ.: 2132020131, 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

θήνα 21/09/2011
Aρ. Πρωτ.: 89382

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.35690/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το
υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων με λιπαντήριο της ‘’ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ’’, επί των οδών Πάρνηθος 48 & Δ.Δέδε, Αχαρναί (σε
ανανέωση της με ΑΠ: 861/30-03-2010 απόφασης Δ/νσης Περιβ./ΝΑ Ανατολικής Αττικής μετά τροποποιήσεων λόγω κατάργησης του πλυντηρίου
και ανακατανομής των προϊόντων σε δεξαμενές και αντικατάστασης αντλιών) , η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά
της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
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

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

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

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

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

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

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

Εκπόνηση εργασιών για Λύκειο Ι.Β., ΑΕΙ, ΤΕΙ
από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΖΗΤΕΙΤΑΙ, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από Γάλλο φιλόλογο, με πολυετή εμπειρία στη Γαλλία
και στην Ελλάδα. Παραδίδει ατομικά ή ομαδκά μαθήματα και προετοιμάζει για όλες τις εξετάσεις. Τιμές
προσιτές. Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
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.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ
Καθηγητής Χημείας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6978373881.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα Ισπανικών για αρχάριους
και προχωρημένους από καθηγητή με πολυετή
πείρα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977946915.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως
επίσης και μαθήματα υπολογιστών.
Τηλ. 6981644618

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.

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Συμβάσεις με Ταμεία

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

κιν. 6945 548882

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

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

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

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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

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

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

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004
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...για την υγειά μας
Παγκόσμια Ημέρα N.Alzheimer (21/9)
Η Παγκόσμια Ημέρα N.Alzheimer γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
21 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης για τη νόσο.
Η αύξηση του μέσου όρου ζωής στις αναπτυγμένες και κυρίως,
στις υπό ανάπτυξη χώρες, έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση
της συχνότητας εμφάνισης των παθήσεων της τρίτης ηλικίας,
όπως η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και οι άνοιες.
Σήμερα, οι άνοιες με συχνότερη τη νόσο Αλτσχάιμερ (50-60%
του συνόλου), είναι ένα σημαντικό ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται αλματωδώς: υπάρχουν 150.000 ασθενείς στην Ελλάδα,
6.000.000 στην Ευρώπη και 26.000.000 παγκοσμίως. Στο μέλλον, ο αριθμός και το κόστος της φροντίδας των ατόμων της
μεγάλης αυτής πληθυσμιακής ομάδας θα αυξηθούν σημαντικά.
Τι είναι άνοια;
Ο όρος «άνοια» αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων που
παρουσιάζουν άτομα με νοσήματα που καταστρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Τα συμπτώματα αυτά είναι καταρχήν απώλεια της μνήμης και ακολούθως διαταραχή των υπολοίπων
νοητικών λειτουργιών: του λόγου, της προσοχής, της συγκέντρωσης, της κρίσης. Αποτέλεσμα αυτής της παθολογικής διεργασίας είναι η σταδιακή και αργή επιδείνωση της ικανότητας
του ατόμου να λειτουργεί ικανοποιητικά στην καθημερινή ζωή
και τελικά η πλήρης αποδιοργάνωση της προσωπικότητάς του.
Πολύ συχνά, ο όρος «άνοια» χρησιμοποιείται λανθασμένα από
το ευρύ κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συνώνυμος
της νόσου Αλτσχάιμερ. Η άνοια είναι ένας περιγραφικός, γενικός όρος, ενώ η νόσος Αλτσχάιμερ είναι συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές
περιπτώσεις άνοιας. Η αμέσως επόμενη σε συχνότητα άνοια
είναι η αγγειακή άνοια, η οποία προκαλείται από πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, μικρά ή μεγάλα. Άλλες μορφές άνοιας
οφείλονται σε σπανιότερα αίτια όπως π.χ. η νόσος με σωμάτια
Lewy, η άνοια της νόσου Πάρκινσον, οι μετωποκροταφικές
άνοιες κλπ.
Είναι η απώλεια της μνήμης σύμπτωμα του φυσιολογικού γήρατος;
Στο παρελθόν ήταν κοινή η πεποίθηση ότι η απώλεια μνήμης
είναι φυσιολογικό επακόλουθο των γηρατειών. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ανθρώπων που εκ των υστέρων εκτιμούμε
ότι έπασχαν από νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά δεν έτυχαν διάγνωσης και θεραπείας ακριβώς επειδή θεωρήθηκε από τους οικείους τους ότι απλά γέρασαν και «τα έχασαν».

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ξεκινάμε μια προσπάθεια, ένα …πείραμα, ανεξάρτητα από κόμματα και παρατάξεις, με βασικούς στόχους, εκτός από τη χαρά
και την ικανοποίηση που θα αντλούμε συμμετέχοντας σε εθελοντικές ομάδες συντοπιτών μας, με κοινά ενδιαφέροντα & στόχους, και τους παρακάτω:
* τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας, με τον εντοπισμό και την
ανάδειξη των προβλημάτων που μας ταλαιπωρούν και την υλοποίηση δράσεων για την επίλυσή τους,
* την ανάπτυξη του τόπου μας,
* την προστασία του περιβάλλοντος,
* τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως κατοίκων,
* την εφαρμογή της αλληλεγγύης στην πράξη, ειδικά τη σημερινή,
δύσκολη για πολλούς συνανθρώπους μας, εποχή, κ.ά. Προσβλέπουμε στη συμμετοχή και στη βοήθειά σας.
Δίκτυο Σαρωνικού

Σήμερα ξέρουμε ότι στη φυσιολογική διεργασία του γήρατος
περιλαμβάνονται και οι δυσκολίες στη μνήμη. Οι φυσιολογικοί
ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μάθουν και
να ανακαλέσουν τις πληροφορίες. Το επίπεδο όμως της μνημονικής λειτουργίας συνολικά είναι επαρκώς υψηλό και τους
επιτρέπει να βιώνουν την καθημερινότητά τους χωρίς ιδιαίτερα
λειτουργικά προβλήματα. Αντίθετα, η μνήμη και η λειτουργικότητα των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ είναι ξεκάθαρα επηρεασμένες και επιδεινώνονται σταθερά.
Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ;
Η νόσος Αλτσχάιμερ ευθύνεται για το 50-60% των περιπτώσεων άνοιας της μεγάλης ηλικίας. Είναι μια εκφυλιστική νόσος
του εγκεφάλου. Αρχικά της συμπτώματα είναι η ήπια έκπτωση
της μνήμης και των άλλων νοητικών λειτουργιών που συχνά
περνούν απαρατήρητα τόσο από τον ίδιο τον ασθενή όσο και
από τα μέλη της οικογένειάς του. Όσο όμως η νόσος εξελίσσεται, επηρεάζονται σταδιακά και οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, δηλαδή οι κοινωνικές σχέσεις, η διαχείριση
των οικονομικών, η οδήγηση, η φροντίδα του εαυτού. Με την
πάροδο του χρόνου οι δυσκολίες αυτές γίνονται τόσο σοβαρές, ώστε ο ασθενής να εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους άλλους. Στα παραπάνω προστίθενται κάποιες φορές, και
διαταραχές στη συμπεριφορά, απάθεια ή επιθετικότητα, διαταραχές ύπνου και όρεξης, υπερκινητικότητα. Η νόσος συνήθως εκδηλώνεται σε άτομα άνω των 65 ετών, ενώ είναι
σχετικά σπάνια σε μικρότερες ηλικίες.
Είναι η νόσος Αλτσχάιμερ κληρονομική;
Η νόσος Αλτσχάιμερ κληρονομείται σε ένα ποσοστό μικρότερο
από 5%, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επιστημονικά δεδομένα
που έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας σε περιπτώσεις
αυτές, που η ηλικία έναρξης της νόσου είναι ανάμεσα στα 40
και στα 60 χρόνια.
Υπάρχει κάποια εξέταση που να μπορεί να προβλέψει εάν ένα
άτομο θα προσβληθεί από νόσο Αλτσχάιμερ;
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο εξέταση που
να μπορεί να προβλέψει εάν ένα άτομο θα προσβληθεί στο
μέλλον από νόσο Αλτσχάιμερ. Ειδικά στην περίπτωση των ατόμων που εμφανίζουν την νόσο πριν τα 50 συστήνεται προληπτικά γενετικός έλεγχος στους ίδιους και στα μέλη της
οικογένειάς τους ώστε να διαπιστωθεί εάν φέρουν κάποιο από
τα γνωστά γονίδια που ευθύνονται για τις προγεροντικές μορφές της νόσου. Ακόμα όμως και αυτή η εξέταση δεν μπορεί να
προβλέψει με βεβαιότητα εάν κάποιος θα νοσήσει. Επιτρέπει

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΔΙΩΝΗΣ “ΩΚΕΑΝΙΣ”
Στο Πικέρμι, δημιουργήθηκε ένα νέος φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επίκεντρο την προβολή, προώθηση και επίλυση προβλημάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι μόνιμοι κάτοικοι της Διώνης Πικερμίου και τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.
Ο φορέας ονομάζεται Σύνδεσμος Μονίμων Κατοίκων Διώνης
“Ωκεανίς”.
Μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο ενήλικες κάτοικοι της Διώνης αποκλειομένων κάθε άλλης μορφής
προσώπων όπως για παράδειγμα οικοπεδούχοι στην περιοχή της
Διώνης, κάτοικοι όμορων περιοχών (Ντραφίου, Πικερμίου, Αγίου
Σπυρίδωνα κλπ.).
Επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Σταύρο Τσογκάνης, τηλ.
6973 984008, 210 6039.800.

μόνο να γνωρίζουμε αν έχει περισσότερες πιθανότητες από
τους υπολοίπους να εμφανίσει την νόσο.
Ποιοι είναι οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για την
νόσο Αλτσχάιμερ;
Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου είναι η αύξηση της ηλικίας. Επιπλέον, τελευταία πολλαπλασιάζονται αλματωδώς οι
επιστημονικές ενδείξεις που συνδέουν τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο και με τη νόσο
Αλτσχάιμερ, κάτι που επιτρέπει μερικώς την πρόληψή της.
Πρόσφατες σχετικές μελέτες δείχνουν ότι ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, του σωματικού βάρους, των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα είναι ευεργετικός τόσο για
τον εγκέφαλο όσο και για το καρδιαγγειακό σύστημα. Επιπλέον, η συστηματική σωματική αλλά και πνευματική άσκηση
και η υγιεινή διατροφή φαίνεται ότι προστατεύουν από την
άνοια. Ειδικότερα, όσοι ασκούνται πνευματικά (σπουδάζοντας,
διαβάζοντας) παθαίνουν νόσο Αλτσχάιμερ σε μικρότερη συχνότητα ή σε ηπιότερη μορφή.
Υπάρχει θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για την νόσο Αλτσχάιμερ. Σήμερα όμως έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα που
αναστέλλουν και καθυστερούν σημαντικά την εξέλιξη της
νόσου, ιδίως αν χορηγηθούν στα αρχικά στάδια.
Είναι δυνατή η ακριβής διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ;
Ένας έμπειρος κλινικός γιατρός μπορεί να διαγνώσει την νόσο
Αλτσχάιμερ με βεβαιότητα έως και 90%, συνδυάζοντας τα διαγνωστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του.
Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση;
Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση βοηθά τον ασθενή και το
φροντιστή να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι ώστε να περάσουν ομαλά τα διάφορα στάδια της νόσου. Η σωστή διάγνωση είναι επίσης προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής
θεραπείας καθώς όπως αναφέρθηκε ότι η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση καθυστερεί σημαντικά την εξέλιξη της νόσου.
Πρώτα τα μέλη της οικογένειας αξιολογούν τα προβλήματα
που παρουσιάζει ο δικός τους άνθρωπος. Αν διαπιστώνουν
συμπτώματα σαν κι αυτά που έχουν προαναφερθεί θα πρέπει
να απευθυνθούν σε γιατρό, ο οποίος θα κάνει την επίσημη διάγνωση.
«Αναπαραγωγή από το εγχειρίδιο φροντιστών της Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Σεμινάρια διακοπής καπνίσματος θα πραγματοποιηθούν και φέτος στο Κέντρο Υγείας Βάρης.
Το 1ο σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου
(ημέρα Πέμπτη).
Για συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: 213-2030311 (8πμ-13μμ)
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
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Με νίκες ξεκίνησε
ο Παλληνιακός

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΝΝΙΣ
«ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2011»
Έκλεισε η αυλαία της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μαρκόπουλο – στο
αθλητικό κέντρο Αυλακιού - από το
τμήμα τένις της Αθλητικής Ένωσης
Πόρτο Ράφτη.

Δύο στις δύο νίκες έχει ο Παλληνιακός στο ξεκίνημα της
νέας σεζόν! Αυτή τη φορά τρύπησε τα δίχτυα του Κεραυνού Κερατέας, τον οποίο κέρδισε στην έδρα του με 4-2. Οι
παίκτες του Σωκράτη Κιούρκου, προηγήθηκαν με… 4-0 και
έπειτα …χαλάρωσαν. Το σκορ άνοιξε ο Μπούρας στο 11’
με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρουφαγάλα ενώ το 0-2
έκανε ο Σταθόπουλος στο 40’ με προβολή έπειτα από γύρισμα του Σκεντούλι στο πρώτο δοκάρι.
Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι γηπεδούχοι, ήταν να
μειώσουν στο 80’ με τον Μιχάλη σε 1-4 και στο 86’ με τον
Κατσίκη σε 2-4.
Από το 70’ ο Παλληνιακός έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω

Πάνω από 60 αθλήτριες, από 45 διαφορετικές χώρες του κόσμου, συμμετείχαν στο Διεθνές τουρνουά Τένις
Γυναικών και κράτησαν για μια εβδομάδα το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού στα ύψη. Όσοι παρευρέθησαν
Η Μεξικάνα Ximena Hermoso που κατέκτησε την 1η θέση
στο διεθνές τουρνουά Γυναικών.

είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
τένις υψηλού επιπέδου με σκληρό ανταγωνισμό, αφού οι αθλήτριες καθημερινά αγωνίζονταν για την καλύτερη
θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Ισραηλινή Ofri Lankri μετά από τον
3ωρο τελικό αγώνα κατέλαβε την 2η θέση.

Ο τελικός αγώνας, ήταν συναρπαστικός, διήρκησε 3 ώρες κάτω από τον
δυνατό μεσημεριάτικο ήλιο, με συνεχείς ανατροπές, καθηλόνοντας έτσι

τους εκατοντάδες φιλάθλους –επισήμους και μη - που συγκεντρώθηκαν
από νωρίς προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Νικήτρια του τουρνουά στέφηκε η Μεξικάνα Ximena Hermoso που επικράτησε με 2-1 στα σετ της Ισραηλινής
Ofri Lankri.

αποβολής του Σταθόπουλου (δεύτερη κίτρινη). Αξίζει να
σημειωθεί ότι για τους φιλοξενούμενους δεν αγωνίστηκαν
οι τραυματίες Ζώκος και Ντρένοβα.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ: Παππάς, Χάλαρης (74’ Μιχάλης), Κατσίκης, Γκίνης,
Αναγνώστου, Πρίφτης, Ρόπας (46’ Σιγανίδης), Παπασωτηρίου (57’
Ρώμας), Ευφραιμίδης, Λίλα, Λούζι.
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ: Χριστοφιλέας, Μπούρας, Κουτσούκος, Καρακάσης,
Αλβανός, Σιαδήμας, Ρουφαγάλας (64’ Μητσιάρας), Σκεντούλι, Καρπούζης (73’ Κόντος, 89’ Κοκκινάκης), Σταθόπουλος, Γεωργάτος.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Συμμετέχει ο Δήμος Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει στο συμβολικό Αγώνα
δρόμου και περιπάτου, ενάντια στον καρκίνο του μαστού
«Greece Race For The Cure 2011», την Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στο Ζάππειο. Ο Αγώνας διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», σε συνεργασία με την οργάνωση «Suzan G. Komen for the cure».

Μαζί τρέχουμε για τη Ζωή!
Το «Race for the Cure» είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του κοινού, σχετικά με την
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Αποτελεί επίσης μια γιορτή, για εκείνες που έχουν επιζήσει
από τον καρκίνο του μαστού, για την ενδυνάμωση όσων μάχονται ενάντια στη νόσο και για την συγκέντρωση οικονομικών πόρων, για τη στήριξη προγραμμάτων και ερευνών
για τον καρκίνο του μαστού, τόσο μέσα από χορηγίες όσο
και από τις εγγραφές των συμμετεχόντων στον Αγώνα.

Η ιστορία του θεσμού
Διοργανώθηκε για πρώτη φορά πριν από 28 χρόνια, στο Ντάλας
του Τέξας (ΗΠΑ), από τη Nancy Brinker, ιδρύτρια της οργάνωσης
«Susan G. Komen for the Cure». Από εκείνον τον Αγώνα, που συγκέντρωσε μόλις 800 συμμετέχοντες, έχει καταφέρει πλέον να γίνει
θεσμός, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια
συμμετέχοντες και 100.000 εθελοντές και να διοργανώνεται πλέον
σε περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως. Στον περσινή ελληνική διοργάνωση, συμμετείχαν πάνω από 8.000 άτομα!

Το Πρόγραμμα του Αγώνα
8.00 – 11.20
Εγγραφές

8.00 – 10.30
Dj set
Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους
10.30 Χορός για όλους με τον Πάνο Μεταξόπουλο
11.00
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
11.35
ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ
12.30
Βραβεύσεις
13.00
Κλείσιμο εκδήλωσης
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο προαύλιο του Ζαππείου,
για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν, από τις 9 το πρωί θα
μπορούν να διασκεδάσουν με face painting και πολλά παιχνίδια.

ΙΚΕΑ Κηφισού
Δευτέρα - Σάββατο 10.00 - 13.00 και 17.00 - 20.00

στο Ζάππειο Μέγαρο:
1 Οκτωβρίου 2011, τις ώρες 12.00 - 18.00
2 Οκτωβρίου 2011, τις ώρες 8.00 - 11.20

Δηλώσεις Συμμετοχής
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα όλων των ηλικιών
και αθλητικών ικανοτήτων, είτε στον Αγώνα των 4 χιλιομέτρων, είτε στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, οι οποίοι θα
έχουν κοινό σημείο έναρξης με διαφορά μερικών λεπτών. Το
κόστος της εγγραφής είναι 5 € το άτομο και η συμμετοχή για
τα παιδιά έως 4 ετών είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα ακόλουθα σημεία:
1 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011
Hard Rock Café Athens, Φιλελλήνων 18 Σύνταγμα
Hard Rock Café Γλυφάδας, Ζησιμοπούλου 5Α & Λαζαράκη 26
Καθημερινές 10.00 – 22.00

16 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011
The Mall Athens, Α. Παπανδρέου 35 Μαρούσι
Δευτέρα – Σάββατο 9.00 – 21.00

19 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011
ΙΚΕΑ Αεροδρομίου

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα
Ζωής», Αριστοτέλους 79 – 81 Αθήνα (5ος όροφος), τηλεφωνικά στο
210 4180006 και στο διαδίκτυο: www.almazois.gr/race2011
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Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης
Βάρκιζας ΑΚΟΒΒ
Οι σχολές εκμάθησης και οι προπονήσεις των αγωνιστικών τμημάτων
του ΑΚΟΒΒ πραγματοποιούνται καθημερινά 5:00 – 7:00μμ στις άρτιες
κολυμβητικές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου St Lawrence στη Βάρη.
Κατά τους χειμερινούς μήνες οι προπονήσεις γίνονται στο Κλειστό Κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην Βάρη.
Λειτουργούν
• Σχολές Εκμάθησης 4 – 15 ετών
• Μικρή πισίνα για παιδιά από 4 - 6 ετών • Μίνι κατηγορία 7-9 ετών
• Προ – αγωνιστική κατηγορία 10 – 11 – 12 ετών
• Αγωνιστική Κατηγορία 13 ετών και άνω
Τηλέφωνα 6937102008 και 6944475754
Ο ΑΚΟΒΒ εδρεύει στην Βάρκιζα, είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα της
Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) και συμμετέχει στις επίσημες κολυμβητικές διοργανώσεις και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, με
πληθώρα επιτυχιών και διακρίσεων.

Αρχίζουν τα μαθήματα στο
Nea Makri Tennis Club
Δευτέρα 5/9/2011 ξεκίνησαν 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.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Η Επιτροπή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου Αν. Αττικής ανακοίνωσε τη λειτουργία νέας
σχολής διαιτησίας ποδοσφαίρου στα γραφεία της Ένωσης,
που βρίσκονται στο Αθλητικό
Κέντρο Παλλήνης, Λ. Μαραθώνος 5 Παλλήνη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις από
την Παρασκευή 23/09/2011 έως
την Παρασκευή 14/10/2011.
Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι θα

πρέπει να είναι άνω των 16 ετών
και με γραμματικές γνώσεις,
τουλάχιστον Λυκείου ή άλλης
ισοτίμου σχολής. Στη Σχολή
μπορούν να εγγραφούν και γυναίκες. Οι πρώην ποδοσφαιριστές και οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ,
αφού ονομαστούν διαιτητές, θα
έχουν ταχύτερη διαιτητική εξέλιξη.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή, θα πρέπει
να καταθέσουν αίτηση στις
ώρες λειτουργίας της Γραμμα-

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.

τεία της Ένωσης ή με φαξ (210
6030924) ή με email (epsana@otenet.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνείστε με τη Γραμμα-

τεία της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α από 9.0015.00 στα τηλέφωνα: 2106032948, 210-6032909 ή με τον
Υπεύθυνο της σχολής Κόνιαρη
Πέτρο (6936987379).

Αλλαγή γηπέδων
A) Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΠΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα
17:00 στο γήπεδο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.
Β) Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ –
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 στο γήπεδο ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

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
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ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΡΑ στο πρ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
προτείνει ο Μίκης Θεοδωράκης
Την Παρασκευή 16/9 το “Ελληνικό” γέμισε κόσμο· κόσμο που περίμενε να ακούσει το Μίκη Θεοδωράκη, και να δηλώσει παρών στον
αγώνα κατά του ξεπουλήματος του παλιού Αεροδρομίου.
Μετά την ομιλία του πάντα χαρισματικού Μίκη Θεοδωράκη, ακολούθησε συναυλία από πολύ γνωστούς τραγουδιστές, που τραγούδησαν αφιλοκερδώς. Παραθέτουμε αποσπάσματα της ομιλίας του.

...και μια σκηνή για μένα”
Όσο πολύτιμα είναι το οξυγόνο και το
νερό για τη ζωή άλλο τόσο πολύτιμες για
την ανθρώπινη κοινωνία είναι η Ελευθερία
και η Δημοκρατία. Και ποιος είναι αυτός
που θα τολμήσει να μας κατηγορήσει ότι
δεν αγαπάμε ή ότι δεν παλέψαμε γι’ αυτά
τα δύο μέγιστα αγαθά… Γιατί τα λέω όλα
αυτά; Μα γιατί στη χώρα μας σήμερα κακοποιείται η Δημοκρατία. Γιατί Δημοκρατία σημαίνει ότι κυβερνά η πλειοψηφία, ενώ η
μειοψηφία ελέγχει. Ενώ σήμερα συμβαίνει
το εντελώς αντίθετο. Μια κυβέρνηση μειοψηφίας του 20% μας κυβερνά, ενώ εμείς
οι υπόλοιποι του 80% όχι μόνο δεν ελέγχουμε αλλά είμαστε θύματα της αντιλαϊκής
και αντεθνικής της πολιτικής. Γιατί αντιλαϊκά είναι τα οικονομικά και κοινωνικά
μέτρα που παίρνει σε βάρος μας. Και αντεθνικά όσα κάνει -κατ’ εντολήν των ξένωνενάντια στην ακεραιότητα της χώρας μας.
Και πρώτο παράδειγμα το ξεπούλημα αυτού
του σπάνιου εθνικού χώρου που ανήκει στο
Έθνος, δηλαδή σε όλους εμάς και πρώτα
και κύρια στους κατοίκους της περιοχής.
Όπως ίσως γνωρίζετε, επισκεφθήκαμε με
τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κασιμάτη τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο παραδώσαμε ένα υπόμνημα με όλες τις παραβιάσεις του Συντάγματος που έγιναν και
γίνονται από τη σημερινή Κυβέρνηση. Ανάμεσα σε όλα που αναφέρθηκαν το κύριο
θέμα υπήρξε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση
έχει χάσει προ πολλού την ουσιαστική της
νομιμοποίηση λόγω της απώλειας του 50%
της εκλογικής της δύναμης.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Παπούλιας
μας είπε ότι με την αναθεώρηση του Συντάγματος που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 1985, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δεν έχει πλέον το δικαίωμα
που είχε πριν, να διαλύει τη Βουλή σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στο Εκλογικό Σώμα και έτσι έχει
τα χέρια του δεμένα. Του απαντήσαμε ότι
μπορεί τυπικά να εμποδίζεται, όμως ουσιαστικά το κύρος του Προέδρου αλλά και η
προσωπική του ιστορία δεν θα πρέπει να
τον αφήνει αδιάφορο όταν παραβιάζεται με
τόσο φανερό και προσβλητικό τρόπο η πεμπτουσία του δημοκρατικού μας πολιτεύμα-

τος επιτρέποντας σε μια μειοψηφία να παίρνει τόσο σημαντικές αποφάσεις, που θίγουν
κατάφωρα το Λαό και την εθνική μας ακεραιότητα. Μας απάντησε ότι θα το σκεφτεί

Από αυτό το μέρος που έχει μάλιστα και το
συμβολικό όνομα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», υπολογίζουν να ξεκινήσει το ξεπούλημα της χώρας
μας. Θα είναι το πρώτο κομμάτι γης που δεν
θα μας το πάρουν -όπως άλλοτε- με τα
όπλα αλλά με το χρήμα. Κι αυτοί που θα το
προσφέρουν στους ξένους, δυστυχώς είναι
Έλληνες! Μας λένε ότι το Κράτος δεν έχει
λεφτά για να ζήσει ο Λαός και επομένως είμαστε αναγκασμένοι να επαιτούμε δάνεια
από τους ξένους, για να μην πεθάνουμε
από την πείνα. Και οι ξένοι θέλουν εγγυή-

γράφω την άποψη αυτή, δεδομένου ότι μ’
αυτόν τον τρόπο μεταβάλλεται η Ελλάδα
σε μια χώρα υπό ξένη κατοχή. Επί πλέον
είναι απίστευτο σε πόσο εξευτελιστικές
τιμές πουλάνε τον δημόσιό μας πλούτο.
Φέρ’ ειπείν αυτός που θα προσφέρει 679
εκατομμύρια Ευρώ, θα γίνει κάτοχος του
50% της ΔΕΗ και επομένως απόλυτος κυρίαρχος της ηλεκτροδότησης της χώρας
μας. Όλες οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά,
όλη η οικονομία της χώρας θα περάσει στα
χέρια αυτού που θα διαθέτει λιγότερο από 1
δισ. ευρώ! Δηλαδή με 680 εκατομμύρια
Ευρώ επιβάλλεται καθεστώς «ηλεκτρικής»
κατοχής! Για την ΕΥΔΑΠ αρκούν 180 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ένας ιδιώτης
τον πλήρη έλεγχο της ύδρευσης και αποχέτευσης των 5 εκατομμυρίων κατοίκων
της πρωτεύουσας. Όσο για την Θεσσαλονίκη αρκούν μόνο 58 εκατομμύρια.
...Όλη η Ελλάδα στο σφυρί!

και ίσως να το σκέφτεται ακόμα. Εν πάση
περιπτώσει δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάφωρη
παραβίαση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και το γεγονός αυτό μας κάνει να θεωρούμε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
πραξικοπηματικές.
Μια τέτοια απόφαση είναι και το ξεπούλημα
του Ελληνικού. Στην περίπτωση που μια
πράξη της Εξουσίας θίγει τον Λαό, η απάντηση του Λαού -απολύτως νόμιμη- είναι η
ανυπακοή. Από κει και πέρα η Εξουσία έχει
βεβαίως τις δυνατότητες που άλλωστε τις
γνωρίσαμε πολύ καλά, γιατί τις δοκιμάσαμε
στο πετσί μας στα χρόνια των αστυνομικών
καθεστώτων και της Χούντας. Δηλαδή Αντιλαϊκούς Νόμους, Συλλήψεις, Δίκες, Φυλακίσεις, ΜΑΤ, Στρατό, Τανκς. Το
ρεπερτόριο είναι μεγάλο και όπως είπα, το
γνωρίζουμε καλά.
Το ερώτημα είναι «Είστε έτοιμοι να υπερασπίσετε ως το τέλος αυτή τη γη που σας
ανήκει;» Κατά τη γνώμη μου ένας τρόπος
υπάρχει: η κατάληψη. Αν είστε πρόθυμοι να
ρθείτε να εγκατασταθείτε κατά χιλιάδες και
να υπερασπίσετε τα δικαιώματα που σας
δίνει η αληθινή Δημοκρατία, που σήμερα
κάποιοι την καταπατούν, τότε θα πρέπει να
κατασκηνώσετε σ’ αυτή την περιοχή που
ανήκει σε όλους μας και να φτιάξετε μια
σκηνή και για μένα, να ρθω κι εγώ να μένω
εδώ μαζί σας.

σεις. Κι αφού δεν έχουμε τίποτα άλλο να
τους δώσουμε, μας ζητούν να βάλουμε
ΕΝΕΧΥΡΟ τον εθνικό μας πλούτο. Ξέρετε
βέβαια τι σημαίνει ΕΝΕΧΥΡΟ. Δίνεις ένα
περιουσιακό σου στοιχείο κι αυτός σου προσφέρει ένα ποσόν, ενώ συγχρόνως σου καθορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο
οποίο πρέπει να ξεχρεώσεις, γιατί εάν δεν
μπορέσεις να το κάνεις, τότε η περιουσία
σου που έδωσες για εγγύηση, πάει σε κείνον. Εσύ την χάνεις για πάντα και εκείνος
γίνεται ιδιοκτήτης για πάντα. Που σημαίνει
ότι όταν βάζουμε μια δημόσια περιουσία
ενέχυρο και δεν μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τα δανεικά εγκαίρως, αυτή η δημόσια -η εθνική- περιουσία γίνεται κτήμα του
δανειστή μας.
Αυτά είναι πράγματα απλά, που ως φαίνεται οι Έλληνες δεν τα έχουν καταλάβει είτε
δεν πιστεύουν ότι μπορεί να συμβούν. Δεν
καταλαβαίνουν ή δεν πιστεύουν λ.χ. ότι το
ΕΛΛΗΝΙΚΟ μπορεί σε λίγα χρόνια να ανήκει σε ένα ξένο Κράτος ή Εταιρία ή ακόμα
και σε ιδιώτη. Και όπως θα συμβεί με το Ελληνικό, το ίδιο θα γίνει με όσα δημόσια περιουσιακά στοιχεία θα μπουν ΕΝΕΧΥΡΟ,
προκειμένου να μας δώσουν δάνεια.
Κάποιος γνωστός δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι αυτοί που θα βάλουν την υπογραφή τους σε οποιαδήποτε συμφωνία
ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, πρέπει
να δικαστούν και να καταδικαστούν επί
εσχάτη οικονομική προδοσία. Προσυπο-

Να γιατί η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του Ελληνικού έχει σήμερα τόσο μεγάλη σημασία για κάθε Έλληνα και
Ελληνίδα. Είναι οι νέες Θερμοπύλες απ’
όπου θα περάσουν οι νεοβάρβαροι που μας
έχουν βάλει στα δίχτυα τους και απειλούν
να μας εξαθλιώσουν ως λαό και να μας εξαγοράσουν ως χώρα.
Γι’ αυτό όταν είπα «κατάληψη», εννοούσα
ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι που να
εξασφαλίζουν τη διαρκή παρουσία χιλιάδων
πολιτών, με την οργάνωση παράλληλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Συναυλίες, θεατρικές και άλλες παραστάσεις,
εκθέσεις, πολλαπλά γήπεδα μπάσκετ,
βόλεϋ, τένις, κλασσικός αθλητισμός, ποδηλατοδρομίες και φυσικά συγκεντρώσεις με
ομιλίες με θέμα το ΕΛΛΗΝΙΚΟ αλλά και τη
γενικότερη κατάσταση της χώρας.
Ας ξυπνήσουν επί τέλους και ας δραστηριοποιηθούν οι καλλιτέχνες, οι πνευματικοί
άνθρωποι και οι αθλητές. Ας επιστρατευθεί
δυναμικά η ελληνική νεολαία για τη Σωτηρία της Πατρίδας Οι ανεξάρτητοι και οι
αγανακτισμένοι πολίτες θα βρουν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ένα πεδίο δράσης με συγκεκριμένους στόχους, που αυτή τη στιγμή αφορούν
την επιβίωσή μας ως Έθνους, ως Κοινωνίας
και ως Λαού.
Πρέπει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ να γίνει παράδειγμα
και φάρος που να φωτίζει και να προκαλεί
παρόμοιες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και
δράσεις παντού όπου επιχειρούνται παρόμοια χτυπήματα σε βάρος του Λαού και της
Χώρας. Ή τώρα ή ποτέ! Σήμερα είναι ήδη
αργά.
Αθήνα, 16.9.2011
Μίκης Θεοδωράκης

