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ΒλαχοΔήμαρχοι
“τρόικα” κ.ά.
Ξεσηκώθηκαν, αγανάκτησαν, διέρρηξαν τα ιμάτιά τους,
γιατί έκανε το ολίσθημα ο Τσίπρας να χαρακτηρίσει κομματικούς Δημάρχους της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, ως “βλαχοδήμαρχους”.
Να χαρακτηρίζεις τον υιό Μπακογιάννη
και εγγονό Μητσοτάκη, δήμαρχο Καρπενησίου, και κατ’ επέκτασιν την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Αβραμόπουλο,
επίσης διατελέσαντες δημάρχους Αθηναίων, ως “βλαχοδήμαρχους”, είναι περίπου έγκλημα καθοσιώσεως1!
Ατυχής ο χαρακτηρισμός, εν τη ρύμη του
λόγου, αλλά προς τί η αγανάκτηση; Τί σητου Κώστα
μαίνει, επ’ ευκαιρία, ο όρος βλαχοδήμαρΒενετσάνου
χος. Σημαίνει Δήμαρχος βλαχοχωρίου,
περιοχής των Βλάχων2 και κατ’ επέκτασιν ποιμενικών περιοχών και σκοπτικώς, “άξεστος”: Ε, δεν ταιριάζει.
Για να το ελαφρύνουμε λίγο, προσωπικά είχα γνωρίσει δήμαρχο της περιοχής μας, που αφού κουστουμαρίστηκε και
γραβατώθηκε καλοκαιριάτικα για να συναντήσει κάποιον
Υπουργό, φόρεσε αθλητικά παπούτσια! Ο δημοσιογράφος
που τον συνόδευε, όταν τα είδε καθήμενο με το πόδι πάνω
στο γόνατο, του είπε: “δήμαρχε, γιατί μου το έκανες αυτό;”
Απορημένος ο δήμαρχος ρώτησε ποιό;
“Τι παπούτσια είναι αυτά;”
“Με ξεκουρααάζουν”, μας απάντησε.
Εκείνο που μ’ ανησυχεί με τους Δημάρχους είναι ότι έπαψαν να άρχουν του Δήμου. Εγιναν υπουργοί - υπηρέτες της κυβέρνησης της τρόικας. Αποδέχθηκαν, στην πλειονότητά τους, την υποταγή του Δήμου τους στις απαιτήσεις
της κατ’ ευφημισμόν τρόικας. Λέξη σοβιετικής προέλευσης (τριανδρία), που αρχικά σήμαινε, “άμαξα που την έσερναν τρία ζώα”. Ε, τώρα τα πράγματα αντιστράφηκαν·
“βγήκαν τ’ αλόγατα καβάλα στους ανθρώπους”, που λέει
κι ο ποιητής.
Τα “ζώα” ζέψανε τον Ηνίοχο. Εκείνον που κράταγε τα ηνία.
Και σαν τέτοιον αναγνώριζε τον Ελληνα, ο Νίτσε (πρβλ. “η
Γένεση της Τραγωδίας” κεφ. 15).
Πού είναι οι δήμαρχοι που ξεσηκώνονταν τη δεκαετία του
‘70 και του ‘80, για τους πυραύλους, για τις βάσεις, για την
Κύπρο... Το ‘90 για τη Γιουγκοσλαβία. Οι δήμαρχοι τώρα
(όχι όλοι) είναι υπάλληλοι της τρόικας. Ούτε για τα “σκουπίδια”!
Θα τους τα πάρουνε κι αυτά οι ιδιώτες. Μόνο κάτι “λουλουδάκια” τους μείνανε. Σκέτα “προσκοπάκια”!

―――――――
1. Εγκλημα καθοσιώσεως = έγκλημα παραβιάσεως της δεδομένης αφοσίωσης στην πολιτεία, στους θεσμούς της και το πολίτευμα.
2. Βλάχοι: ονομασία κελτικού φύλου που είχε εκλατινιστεί και στη συνέχεια εκγερμανιστεί (στη Δ. Ευρώπη Ουαλοί, στη Μ. Βρετανία, Βαλόνοι, γαλόφωνοι του Βελγίου, Γαλάτες στη Γαλλία) και στην Ελλάδα επίσης κατά τη
ρωμαϊκή περίοδο κ.ετ. Λ. Μπαμπινιώτης.
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Το 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης συνεχίζει να είναι ακατάλληλο για τα παιδιά
Το συζήτησαν κεκλεισμένων των θυρών!!!
Ενημερωθήκαμε τηλεφωνικώς από γονέα, για το πρόβλημα που συνεχίζει να
αντιμετωπίζει το 1ο νηπια-

γωγείο Βάρης, από τον περασμένο χειμώνα.
Είχαν πέσει σοφάδες στις
αίθουσες του κτιρίου με

Ενημερωτική εκστρατεία
ενόψει των ευρωεκλογών
του 2014
Οπως είναι ήδη γνωστό,
τον προσεχή Μάιο, θα
έχουμε οπωσδήποτε διπλές εκλογές. Δημοτικές Περιφερειακές και Ευρωεκλογές. Πιθανότατα δε
και.. τριπλές, αν γίνουν
τότε και εθνικές, στην περίπτωση που δεν προκληθούν νωρίτερα.
Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πληροφορούμαστε
ότι το ΕΚΤ θα ξεκινήσει
επισήμως στις 10 Σεπτεμβρίου την ενημερωτική εκστρατεία
ενόψει
των
ευρωεκλογών του 2014.
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις
και θα συνεχιστεί και μετά
τις εκλογές μέχρι την
εκλογή από το Κοινοβούλιο
του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι Αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου Αννυ Ποδηματά
(Σοσιαλιστές, Ελλάδα) και
Othmar Karas (ΕΛΚ, Αυ-

στρία) θα παραχωρήσουν
συνέντευξη Τύπου στο
Στρασβούργο την Τρίτη, 10
Σεπτεμβρίου στις 12.30 πμ
προκειμένου να δώσουν
πληροφορίες στα μέσα
ενημέρωσης για τις λεπτομέρειες της εκστρατείας.
Η καμπάνια θα τρέξει σε
τέσσερις
φάσεις:
την
έναρξη, τη θεματική φάση,
την προεκλογική εκστρατεία και την εκλογή και
ανάληψη καθηκόντων από
τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με την πλειοψηφία των νομοθεσιών να υιοθετούνται
πλέον σε επίπεδο ΕΕ, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι εξίσου ισχυρό όσο και
κάθε εθνικό κοινοβούλιο.
Συνεπώς, είναι σημαντικό
για τους ψηφοφόρους να
γνωρίζουν τι αποφάσεις
λαμβάνονται και πώς μπορούν να διαμορφώσουν τις
εν λόγω αποφάσεις.

Reclaim the Beach Party!
για την ελευθερία της έκφρασης
στο δημόσιο χώρο
πρ. ΚΑΜΠΙΝΓ ΒΟΥΛΑΣ
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 6μ.μ.
Ανοιχτή συζήτηση 8μ.μ. με θέμα: Δημόσιος Χώρος
& Κοινωνικές Αντιστάσεις.

αποτέλεσμα να καθιστά
ακατάλληλη την στέγαση
των παιδιών και την συνέχιση των μαθημάτων.
Προκειμένου να συνεχιστεί
κανονικά η χρονιά, τα παιδιά φιλοξενήθηκαν μέχρι το
τέλος της σχολικής χρονιάς
στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης
- Διλόφου.
Στο μεσοδιάστημα δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου με

καλύψουμε
δημοσιογραφικά κι έτσι την Παρασκευή
6/9 στις 12:00 βρεθήκαμε
στο 2ο Νηπιαγωγείο για να
παρακολουθήσουμε
την
εξέλιξη του θέματος.
Όμως βρεθήκαμε προ εκπλήξεως, διότι δεν μας επέτρεψαν την είσοδο με την
αιτιολογία ότι χρειάζεται ειδική άδεια για να περάσει δημοσιογράφος(!) την ώρα της
συνεδρίασης των γονέων.
Δεν μπορούμε να καταλά-

βουμε ποιον εξυπηρετεί να
γίνει η συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών και με ποίου
εντολή δεν μας επετράπη η
είσοδος για ένα θέμα που
μας αφορά όλους, κι όχι
μόνο τους 30-40 γονείς που
έχουν εκεί τα παιδιά τους.
Και μας ακούγεται αδιανόητο να υπάρχει το πρόβλημα από την περασμένη
σχολική χρονιά και να συνεχίζει να υπάρχει!!!
Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
27οι Πανελλήνιοι Θεατρικοί
αγώνες ερασιτεχνών
Σελ. 4
Επισκευές στο κλειστό Μαρκοπούλου
Σελ. 6
Οποία ύβρις!
Σελ. 8
ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Οι ομάδες μουσικής, θεάτρου και χορού του Πολιτιστικού
Στεκιού ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ παρουσιάζουν ένα μουσικό αναλόγιο με τίτλο "Ενθύμιον Σμύρνης". Μια μουσική παράσταση στην οποία τα τραγούδια και οι χοροί της Σμύρνης
και της Μικράς Ασίας διαδέχονται αυτοβιογραφικά κείμενα
της τραγουδίστριας Αγγέλας Παπάζογλου για τη ζωή στη
Σμύρνη πριν την καταστροφή και στην Ελλάδα μετά το
τραγικό ιστορικό γεγονός. Τα τραγούδια αποδίδονται από
7μελή ορχήστρα. Στην παράσταση προβάλλεται βίντεο με
φωτογραφίες εποχής από τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία.
Τη δημιουργία του βίντεο επιμελήθηκε η ομάδα φωτογραφίας της Πρωινής Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 9μ.μ. στο Αμφιθέατρο
«Θαν. Βέγγος», (Χειμάρας & Πλαταιών), Κορυδαλλός
ΕΙΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Λωτ και η ιστορία του
γιάννης κορναράκης
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Τί κάνουμε; Γιώργος Μπουλμπασάκος
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Ούστ Γρηγόρης Ρώντας
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Η τεχνολογία στη ζωή μας
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Το έργο της αποχέτευσης ανήκει
στους δημότες μας Δημ. Κιούσης, δήμαρχος
Κρωπίας

Σελ. 11

Με νομοθετική ρύθμιση προωθείται τσιμεντοποίηση στο Μικρό Καβούρι Σελ. 13

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

Πρόγραμμα ελέγχου υπέρταΣελ. 14
σης στην Παλλήνη

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, στις 7.30μ.μ. με μοναδικό θέμα τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Αλλαγές στους προϋπολογιΣελ. 16
σμούς των ΟΤΑ
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αποτέλεσμα να μπει ο Σεπτέμβρης και οι κτιριακές
εγκαταστάσεις του 1ου Νηπιαγωγείου να μην είναι
ασφαλείς για τα παιδιά. Να
σημειώσουμε ότι, όπως ενημερωθήκαμε, δεν έχει κανένα σημαντικό κόστος η
επισκευή του.
Οι γονείς λοιπόν αποφάσισαν να συνεδριάσουν για να
δουν πως θα κινηθούν, μας
ενημέρωσαν κι εμάς για την
συνάντησή τους για να την

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Αναβιώνοντας παλιά έθιμα στο Κορωπί
«Να φύγουμε από τα κακά και να πάμε στα καλά»
Μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, τα “Σφήττεια 2013” επιστρέφουν στο Κορωπί, με εκδηλώσεις ποδηλατοδρομίας
και αναβίωσης του εθίμου Σιν Μελέτη.
Παράλληλα διοργάνωσαν συλλογή σχολικών ειδών, φάρμακα και υγειονομικό υλικό, στα οποία ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά.

Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών Κορωπίου.
Ο Μιχάλης Αναγνώστου ως παραδοσιακός τελετάρχης,
ενδεδυμένος με ρούχα της εποχής, σε κείμενα Γιάννη
Πρόφη έδινε πληροφορίες για το έθιμο, συντόνιζε με ατάκες όσους ενίσχυαν τη φωτιά, και έδωσε το σύνθημα στην

Η ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ
Το έθιμο της ποδηλατοπορείας/δρομίας - εντάχθηκε για
πρώτη φορά στα «Σφήττεια 2011»- κατέδειξε την αγάπη
των δημοτών για το ποδήλατο καθώς και τη θέλησή τους
για έναν άλλο τρόπο ζωής, κοντά στη φύση και στον αθλητισμό. Φέτος είχαν διαφορετική διαδρομή της ποδηλατοπορείας προσαρμοσμένη στην νέα κυκλοφοριακή μελέτη
που προβλέπει διαδρομές ποδηλάτου. Η ποδηλατοπορεία
ξεκίνησε από την Πλ. Γυμνασίου με επικεφαλής τους αντιδημάρχους Αθανάσιο Πουλάκη και Ανδρέα Ντούνη, συνοδεία αυτοκινήτων της Πολιτικής Προστασίας, της

Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου και του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδας (Σ.Ρ.Ε) υπό την ευθύνη
του αντιδημάρχου Πολ. Προστασίας Θοδωρή Γρίβα.

“ΣΙΝ ΜΕΛΕΤΗ” - Το άναμμα της φωτιάς
“Σιν Μελέτη” λένε στα αρβανίτικα το άναμμα της φωτιάς. Το άναμμα της φωτιάς είναι ένα έθιμο πανευρωπαϊκό
και πανάρχαιο. Κάθε τόπος έχει τις δικές του συνήθειες
και στο Κορωπί οι παλιοί Αρβανίτες είχαν συνδέσει το έθιμο
αυτό με τον εορτασμό του Οσίου Μελετίου, το ξεκίνημα
του τρύγου και την αρχή της Ινδίκτου (λατινική ελληνοποιημένη λέξη που σημαίνει ορισμός-διάγγελμα και καθιερώθηκε ως μέτρηση χρόνου – η Ινδικτιών- από τον
Μ.Κωνσταντίνο το 312μ.Χ). H ορθόδοξη εκκλησία θεωρεί
την 1η Σεπτέμβρη ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους, ενώ
στο Βυζάντιο τη θεωρούσαν ως Πρωτοχρονιά.
Την έναρξη του εθίμου κήρυξε ο υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας εφήβων του «Σφηττός» Ευάγγελος Κυριακού
και ο Μιχάλης Αναγνώστου ήταν ο τελετάρχης.
Γενικά οι ημέρες του τρύγου και του πατήματος των σταφυλιών ήταν γιορτή για τις περιοχές που είχαν αμπέλια.
Γιορτή με γλέντια και με χωρατά.
Ετσι λοιπόν και τώρα στη γιορτή, παρουσιάστηκε ένα δρώμενο, σε κείμενα Γιάννη Πρόφη, που αφορούσε το πλύσιμο
των κρασοβαρελιών. Οπως άλλοτε έτσι και τώρα σκαρφίστηκαν μια φάρσα. Οι υποδυόμενοι, πατέρας και υιός (Κώτσος), Ηλίας και Κώστας Σιδέρης αντίστοιχα μαζί με τη
μητέρα, την γιαγιά και οι δύο πιτσιρικάδες. Την ώρα που ο
γυιός έχει μπει μέσα στο βαρέλι για να το καθαρίσει, οι υπόλοιποι το σπρώχνουν και εκείνο αρχίζει να ...τρέχει. Παράλληλα ανταλλάσουν χωρατά και ατάκες στα αρβανίτικα.
Τη φωτιά άναψαν μέλη του 2ου Συστήματος του Σώματος

θειά Μήτσαινα να φέρει ρετσίνι για να φουντώσει η φωτιά.
Η θειά Μήτσαινα τραγουδάει και ξεκινάει ο χορός και τα
παλαμάκια όλων των συμμετεχόντων. Το ρεφραίν του τραγουδιού φέρνει στο νου τις παλιές “κόντρες” Κορωπιωτών
και Μαρκοπουλιωτών: «Ρετσινιάρη Μαρκοπουλιώτη, πόσο
ρετσίνι μάζεψες σήμερα; Ρετσινιάρη Κορωπιώτη, πόσο ρετσίνι μάζεψες σήμερα; Απάντηση: Μια οκά και τρακόσια
(δράμια) να τα κάνω φλουριά της νύφης!»
Πολλά μέλη και εθελοντές του Σφηττός συμμετείχαν στο
δρώμενο με ενδύματα εποχής (Γωγώ Σταθάκη, Βίκυ
Ντούνη, Οδυσσέας Βρεττός, Γιώργος Σοφρώνης, Αγγελική
Γκίκα, Ελένη Κασαπιάν, Σοφία Μ.κ.α) ενώ αναγκαστικά
λόγω του δρώμενου, παρουσιάστηκαν με ανάλογο ένδυμα
ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, ο πρόεδρος του Σφηττός
Νίκος Γιαννάκος κ.α.
Η φωτιά ήταν έτοιμη για να αρχίσει το έθιμο «της κάθαρ-

σης από το κακό και της έλευσης του καλού». Πολλοί δημότες και παιδιά τίμησαν το έθιμο ενώ όσοι δεν το έκαναν,
χειροκροτούσαν τις χορευτικές φιγούρες αυτών που πηδούσαν τη φωτιά, απαγγέλοντας το στίχο: «Να φύγουμε
από τα κακά και να πάμε στα καλά».
Αυτή την ευχή προσαρμοσμένη στην σύγχρονη σκληρή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα ανέδειξαν με σύντομους χαιρετισμούς τους, τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο
πρόεδρος του Σφηττός, ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης
και όλοι οι άλλοι αιρετοί ή μέλη του Δ.Σ Σφηττός που έλαβαν το λόγο.

Τέλος, οι χορευτικές ομάδες του Σφηττός, ενηλίκων και
παιδιών, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Ευαγγελίας
Ιερωνυμάκη, εξέπληξαν όσους δεν γνώριζαν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στον τομέα αυτό.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Υπάλληλοι του Δήμου με ειδικό φορτηγάκι συγκέντρωναν
την γραφική ύλη και σχολικά είδη στην είσοδο του αυλείου
χώρου. Η ανταπόκριση ήταν ικανοποιητική ενώ οι δημότες
προσέφεραν και άλλα σχολικά είδη.

ΕΒΔΟΜΗ
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«ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2013»
ΤΑ ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ κλείνουν τις εκδηλώσεις τους, στην
Πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω
από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής), το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου με λαϊκό γλέντι με τη
ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και την ορχήστρα της, η οποία θα
ερμηνεύσει τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο, αλλά και
πρόσφατες επιτυχίες, καθώς και παραδοσιακούς χορούς
από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ! Στο χώρο θα λειτουργεί
αναψυκτήριο και ψησταριά για τους επισκέπτες.

Γιορτή μελιού στην Κερατέα
Συνεχίζεται και εφέτος για 15η χρονιά η γιορτή Μελιού
στην Κερατέα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.
Η συμμετοχή μελοπαραγωγών από τον Δήμο μας αλλά
και από πολλές άλλες περιοχές πλαισιώνεται με παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων αλλά και μουσικών συνόλων.
Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου συμμετέχει στην γιορτή ο
Χρήστος Νικολόπουλος, με τους Μιχάλη Δημητριάδη και
την Ζωή Παπαδοπούλου,
και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου μουσικό σχήμα με επιλεγμένη ελληνική μουσική.
Η γιορτή ξεκινά στις 19.00 με την παρουσίαση των προϊόντων και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και τις
δύο ημέρες.

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού
και Μουσικής "Χορευτές
του Κόσμου - Earthdancers"
Με τους χορευτές του κόσμου (Earth Dancers) όπου 400
χορευτές από 31 χώρες θα παρουσιάσουν ένα τριήμερο
μουσικοχορευτικό πολυθέαμα στον χώρο του ΤΥΠΕΤ
Αγίου Στεφάνου, άνοιξε στις 27 Αυγούστου η αυλαία του
3ου Φεστιβάλ «Διονύσια 2013» το οποίο έχει καθιερωθεί
πλέον και γνωρίζει απήχηση που ξεπερνάει τα όρια της
χώρας μας.
Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου η θεατρική ομάδα του Θέσπι
(Σκηνή Αγίου Στεφάνου) θα ανεβάσει την παράσταση «Η
ηλιθιότης είναι μισή αρχοντιά», ενώ την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία των Κώστα
Τουρνά και Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
Το Συμπόσιο Αμπέλου και Οίνου θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει αφιέρωμα
στην Κάτω Ιταλία, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου με τον μοναδικό
Μανώλη Μητσιά, τον ταλαντούχο λαϊκό τραγουδιστή Δημήτρη Μπάση και την πολυφασματική Ρίτα Αντωνοπούλου, με το γνωστό πρόγραμμα «Πάντα γελαστοί και
γελασμένοι».

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

27οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ
Το Ν.Π. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου
διοργανώνει τους 27ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων,
από 7-14 Σεπτεμβρίου, με
ελεύθερη είσοδο, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου (Γ. Ζωγράφου 17,
είσοδος από πλατεία Αγ. Γεωργίου), ώρα 21.00.
Στόχος αυτού του θεσμού,
είναι η ανάδειξη της Τέχνης
του Θεάτρου, η προβολή των
Ερασιτεχνικών Θιάσων και η
επαφή του κοινού με τα έργα
καταξιωμένων Ελλήνων και
ξένων συγγραφέων. Φέτος, 7
θίασοι θα δώσουν το παρόν,
με σημαντικά έργα από το ελληνικό και ξένο θεατρικό ρεπερτόριο.
Όλοι
οι
συμμετέχοντες προέρχονται
από αξιόλογες θεατρικές
ομάδες, που λειτουργούν ως
κυψέλες πολιτιστικής έκφρασης, σε όλη τη χώρα και
απαρτίζονται από ανθρώπους

Εκδηλώσεις
Βιβλιοθήκης
Κορωπίου
Ο δεύτερος κύκλος των δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του ΝΠΔΔ Σφηττός
του Δήμου Κρωπίας, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Βιβλιοθήκη
συμμετέχει με πολλές άλλες
Βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα
στην καλοκαιρινή εκστρατεία
Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας.
Ο 2ος κύκλος περιλαμβάνει:
9 Σεπτεμβρίου, 5:30 μ.μ., Οι
σκιές που χάθηκαν: Ελάτε
να φτιάξουμε τα πορτραίτα
μας από την μαύρη σκιά
μας. Με τις Αγγελική Γκίκα
και Σοφία Μάλλιου 10 Σεπτεμβρίου, 6 μ.μ., Πώς γεννήθηκε η ζωγραφική?
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου πρωί με "Ανταλλακτικό
παζάρι βιβλίων, βοηθημάτων,
με μουσική, χορό και την
απονομή αναμνηστικών"

που καταθέτουν ψυχή και μεράκι στο θέατρο, ενώ την Κριτική Επιτροπή απαρτίζουν
επτά καταξιωμένοι άνθρωποι του Θεάτρου και του Πολιτισμού.
Κάθε βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, οι θεατές θα έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν
επί σκηνής, ένα ρεπερτόριο,
που θα ικανοποιήσει και τους
πιο απαιτητικούς, αφού περιλαμβάνει από Αριστοφάνη,
Σάρτρ και Μπρεχτ μέχρι Τσιφόρο και Κατσικονούρη.
Στη λήξη του φεστιβάλ, το
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και
λίγο πριν την απονομή των
βραβείων, έχει προγραμματιστεί μουσικοκινηματογραφικό αφιέρωμα, με τίτλο: “ 35
λεπτά στα 35 mm”. Οι μεγάλες Ελληνίδες πρωταγωνίστριες στα τραγούδια του
Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 7/9: «Καλιφόρνια
Ντρίμιν», του Βασίλη Κατσικονούρη, από το Ερασιτεχνικό
Σχήμα
Πάτρας

“Ρεφενέ”.
Kυριακή 8/9/2013: Καβγάδες
στη Κιότζια, του Κάρλο
Γκολντόνι, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυνακών Κρυονερίου Αττικής.
Δευτέρα: 9/9/2013: «Κεκλεισμενων των Θυρων», του
Ζαν- Πωλ Σάρτρ, από το Θεατρικό Σπουδαστήρι Κορυδαλλού.
Τρίτη 10/9/2013: «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων» του Νίκου
Τσιφόρου, από το Θεατρικό
Εργαστήρι Δήμου Ζωγράφου.
Τετάρτη:
11/9:
«Λυσιστράτη», του Αριστοφάνη,
από τη
θεατρική ομάδα
Δήμου Φιλαδέρφειας-Χαλκηδόνας.
Πέμπτη : 12/9: «Ο κύκλος με
την κιμωλία», του Μπέρτολτ
Μπρεχτ, από τη θεατρική
ομάδα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του
Δήμου Ιλίου.
Παρασκευή: 13/9: «Πλούτος», του Αριστοφάνη, από
το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα.
Σάββατο: 14/9/2013: Λήξη,
απονομή βραβείων και μουσικό αφιέρωμα.

Συναυλία
με τον Τάσο
Κατοπόδη
στο Δήμο
Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.),
οργανώνουν την Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της
Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ., για
μία μοναδική συναυλία, με
το μουσικό συγκρότημα
του Τάσου Κατοπόδη.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διάρκειας τριών
ωρών, αποτελείται από
δύο
ενότητες.
Στην
πρώτη, παρουσιάζονται τα
ελαφρά και έντεχνα τραγούδια του Ελληνικού Σινεμά, ενώ στο δεύτερο
μέρος, παρουσιάζονται τα
λαϊκά τραγούδια του Ελληνικού Σινεμά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
για το κοινό.

«Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στη Γλυφάδα με τίτλο “Πολιτιστικός Σεπτέμβρης
2013”, στις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Θέατρο με το Γιώργο Βάλαρη, «Σ΄αγαπάω,
αλλά...» στις 7 Σεπτέμβρη, 21.00

Συναυλία – Τ. Κατοπόδης, «Τα τραγούδια
του Ελληνικού Σινεμά» - 15/9, 21.30

Μουσικό/Θεατρικό με τους Κρ. Κατσούλη,
Γερ. Γεννατά, «3 LA LUNA KAI 2
XOREVOUN?» στις 8 Σεπτέμβρη, 21.00

Θέατρο – Γιώργος Μιχαλόπουλος, «Κάθε
Πέμπτη κ. Γκριν» - 16/9, 21.00

Παιδικό με την Κάρμεν Ρουγγέρη, «Αίσωπος, κάτι θέλει να μας πει...» στις 9 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00

Συναυλία – TRIO M.O.T.He, «music of the
heart» - 17 Σεπτεμβρίου, 21.30
Θέατρο – Γιώργος Ματαράγκας, «Οι Επιτρέποντες» - 18/9, 21.00

Θέατρο –Γ. Μόρτζος, «Η αληθινή απολογία
του Σωκράτη» - 10/9, 21.00

Συναυλία - …με Γλυφαδιώτες καλλιτέχνες
– 19/9, 21.30

Θέατρο – Γιάννης Ζαφείρης, «Σύντροφε
Μεγαλειότατε…» - 11 Σεπτεμβρίου, 21.00

Συναυλία – Γ. Σπανός, «Οδός Αριστοτέλους» - 20 Σεπτεμβρίου, 21.30

Θέατρο – Ν. Νεγρεπόντη, «Η Θυσία της Ιφιγένειας τότε και τώρα» - 12/9, 21.00

Συναυλία – «A tribute th the Legends», «Τα
τραγούδια του πατέρα μου» - 21/9, 21.30

Συναυλία – Γ. Λιανός, Γ. Βαρδής, «Με δύο
καλούς φίλους» - 13/9, 21.30
Θέατρο – Αλέξ.Ρήγας, «Τα παιδιά θα έρθουν στις οχτώ» - 14/9, 21.00

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, αλλά
δέχονται τρόφιμα και φάρμακα για τις αναγκες του παντοπωλείου και του Φαρμακείου
του Δήμου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, την κρίση και την αβεβαιότητα,
όπως γράφει και ο δήμαρχος στο σημείωμά του, ο Δήμος Παλλήνης κατά-

φερε και εφέτος να οργανώσει μια
σειρά εκδηλώσεων για το μήνα Σεπτέμβρη.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου - 20:30 Θερινός Κινηματογράφος Γέρακα
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Ορφέας
Περίδης και guest star Λιζέτα Καλημέρη
Είσοδος: Προσφορά τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Παλλήνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών
Ερασιτεχνικών Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.)
Πόρτο Ράφτη και ο Δήμος Μαρκοπούλου, οργανώνουν, ένα πλούσιο
πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και
παραδοσιακούς χορούς, στα πλαίσια
της ετήσιας ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ,
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
7 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ.μ., στο
Άγαλμα του Αφανούς Ναύτη, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να γλεντήσουν με το λαϊκό πρόγραμμα του Γιώργου Γερολυμάτου και
της Μαρίνας Βλαχάκη. Αμέσως μετά,
τη «σκυτάλη» του κεφιού θα πάρει η
Νάσια Κονιτοπούλου με την ορχήστρα της, σε νησιώτικους ρυθμούς και
τα παραδοσιακά συγκροτήματα του
Χορευτικού - Λαογραφικού Ομίλου
Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς» και του Συλλόγου Κρητών
«το ΚΡΙ ΚΡΙ». Η φιλική συμμετοχή του
Γιάννη Μπουρνέλη, υπόσχεται να κορυφώσει τη διασκέδαση!
Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν
δωρεάν ψητή σαρδέλα, άφθονο κρασί
και μπύρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εξόρμηση στη Τζιά
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εξόρμηση στη Τζιά, για την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου.
Αναχώρηση 8 π.μ. συνάντηση στο λιμάνι
του Λαυρίου
• 8.30 π.μ. αναχώρηση με πλοίο για Τζιά.
Στην εξόρμη περιλαμβάνεται, ευχάριστη
πεζοπορία 1 ώρας στο γραφικό καλντερίμι, περιήγηση και ξενάγηση στο Κάστρο
και καφέ... πεζοπόρηση 2.30 ώρες για την
παραλία του Οτζιά, ξενάγηση, μπάνιο κλπ.
Όσοι δε θέλουν να πεζοπορήσουν μπορούν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο
Δηλώσεις συμμετοχής
Λίτσα Χρυσομαλλίδου
2109655563 – 6937511022
(μετά τις 6 μμ)

Σε όλες τις παρακάτω εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου - 21:00 - Θερινός Κινηματογράφος Γέρακα
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - Εκδήλωση
μνήμης. υμμετέχουν: Βασίλης Λέκκας
και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του
Δήμου Παλλήνης
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Πλατεία Πρωτομαγιάς (Εργατικές Πολυκατοικίες Ι)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
«Ο Καραγκιόζης γραμματικός» από το
θέατρο σκιών «ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ»
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου - 20:30 Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
THE CAVE. Μια σύμπραξη χορού, μουσικής και εικόνας από την Πολιτιστική

Ομάδα ΗΧΟΔΡΑΜΑ
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Παρκινγκ Κολυμβητηρίου Γέρακα
ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ από το Σύλλογο
Κρητών Γέρακα «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου - 20:30 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Εκδήλωση απόδοσης τιμής στην προσωπικότητα και το συγγραφικό έργο.
Διοργάνωση Δήμος Παλλήνης
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου - 20:00 -Πλατεία Ανθούσας
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, «Τα αινίγματα της βεζυροπούλας» από το θέατρο σκιών «ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ»
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Οίκος ευγηρίας «Η Ευτυχισμένη Δύσις», Διασκευή
του έργου του Μ. Κορρέ από την ομάδα
«ΦΟΙΛΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ «Η ΚΑΝΤΖΑ»
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Οινοποιείο Πέτρου
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΝΟΤΕΣ
Αφιέρωμα στη μουσική του Παγκόσμιου Κινηματογράφου
Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις από το Θερινό Κινηματογράφο θα
μεταφερθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα

«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Στη Μακρόνησο, ένα χώρο ιστορικής μνήμης, πέφτει η αυλαία
για την καλοκαιρινή περιοδεία
της μουσικής παράστασης
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ «ΠΟΙΟΣ
ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…» με θέμα τη
ζωή και το έργο του κορυφαίου
Έλληνα δημιουργού.
Πρόκειται για μια διαδρομή
στην ιστορία την νεότερης Ελλάδας μέσα από τις μουσικές
και τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με 25 ηθοποιούς και
χορευτές, 4 τραγουδιστές και
11 μουσικούς να μας ταξιδεύουν από «την σκοτεινή
πλευρά του φεγγαριού» στη μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες
μας.

Μια μουσική παράσταση γεμάτη
μνήμες και συγκίνηση.
Η παράσταση στη Μακρόνησο
είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας που θα διατίθενται
στα Ταμεία του Θεάτρου BADMINTON, στο πρακτορείο εισιτηρίων Κ. Λέπουρα από την
Κέα, και στο Λαύριο από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»,
οδός Αγ. Παρασκευής 1.
Επισημαίνουμε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός δελτίων
στη διάθεση του Δήμου και θα
δοθεί προτεραιότητα στους κατοίκους της Λαυρεωτικής.
Χρήσιμος οδηγός:
Η παράσταση θα δοθεί σε ειδικά

Μουσική βραδιά
“Με θέα το φεγγάρι”
Ο Oργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου
3Β, οργανώνει μουσική βραδιά με
τίτλο “Με θέα το φεγγάρι”, με την
Στέλλα Καρύδα, με λαϊκούς, σύγχρονους και παραδοσιακούς ήχους, την
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ώρα 21:00' Λιμάνι Βάρκιζας
Η Είσοδος είναι ελεύθερη

«Το Αμάρτημα
της μητρός μου»
Το «Αμάρτημα της μητρός μου» του
Γεώργιου Βιζυηνού, θα παρουσιάσει
το Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος
Μπέκας» των Σπάτων, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, ωρα 9μ.μ.
από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Γενική είσοδος 10 €. Προπώληση εισιτηρίων στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», οδός
Σταύρου Μπέκα 7. Πληροφορίες στο
τηλ. 210 66 30 165. Μέγας χορηγός:
ΠΕΔ Ηπείρου.
Η υπόθεση του έργου
Επηρεασμένο από τα λογοτεχνικά ρεύματα της Δυτικής Ευρώπης, «Το αμάρτημα της μητρός μου», είναι το
πρώτο νεοελληνικό διήγημα που αναφέρεται στο ψυχικό μαρτύριο διεισδύοντας βαθιά στην ανθρώπινη
ψυχή. Ο Βιζυηνός, ένας από τους πιο εμπνευσμένους
Έλληνες λογοτέχνες, αφηγείται την ιστορία με αμεσότητα, σε ένα κείμενο που προκαλεί συγκίνηση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ηθογραφικό και ψυχογραφικό
έργο, από τα πιο αξιόλογα της λογοτεχνίας μας. Με
έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο, το διήγημα αναφέρεται στις απελπισμένες αλλά μάταιες προσπάθειες
της χήρας μητέρας του συγγραφέα να σώσει την άρρωστη κόρη της, η οποία τελικά...

διαμορφωμένο χώρο, κοντά στο λιμανάκι της Μακρονήσου και συγκεκριμένα μπροστά από το κτίριο των
«Αρτοκλιβάνων»
Για τη μεταφορά των θεατών της
παράστασης ναυλώθηκε πλοίο. Το
συμβολικό ποσόν των 12€ που καταβάλλεται, αντιστοιχεί κατά κύριο
λόγο στην κάλυψη μέρους των εξόδων της ακτοπλοϊκής μεταφοράς
των θεατών και του εξοπλισμού της
παράστασης, από το Λαύριο προς
τη Μακρόνησο με επιστροφή.
Κάθε άτομο μπορεί να προμηθευτεί
μέχρι 4 δελτία των 12€. Σε όλα τα
δελτία θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των επιβατών – θεατών,
κατόχων των δελτίων.
Σε κάθε δελτίο αναγράφεται η ώρα
αναχώρησης και επιστροφής του
πλοίου για κάθε επιβάτη – κάτοχο
του δελτίου. Οι ώρες αναχώρησης
και επιστροφής θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα επιτρέπονται αλλαγές.
Στο πλοίο θα επιβιβάζονται μόνον
επιβάτες.

Τα δελτία εισόδου στο χώρο της παράστασης θα είναι αποκλειστικά για
τους θεατές – επιβάτες και όσοι μεταβούν στη Μακρόνησο με δικά
τους μέσα δεν θα μπορούν σε καμία
περίπτωση να εξυπηρετηθούν για
την επιστροφή τους στο Λαύριο
από τα πλοία τα οποία αυστηρά θα
μεταφέρουν τους κατόχους των
δελτίων εισόδου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
θεατών θα υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ. Πληροφορίες
στο ΚΤΕΛ Νομού Αττικής από 09:00
– 16:00 στο τηλέφωνο 6975 889330
υπόψη κ. Καρκαβά.
Πριν και μετά την παράσταση θα
προβάλλονται video σχετικά με την
ιστορία της Μακρονήσου, ενώ θα
ακούγονται διάφορες σπάνιες και
ανέκδοτες μουσικές εκτελέσεις
έργων του Μίκη Θεοδωράκη.

Όλοι οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της παράστασης συμμετέχουν αφιλοκερδώς.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21:15
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“Έφυγε” από τη ζωή η
τραγουδίστρια Άννα Χρυσάφη
Στα 92 της χρόνια - πλήρης ημερών - «έφυγε» από τη ζωή η
τραγουδίστρια του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού Άννα
Χρυσάφη.
Γεννημένη στις 6 Δεκεμβρίου του 1921 στην Αθήνα, με καταγωγή από οικογένεια Μικρασιατών λαϊκών μουσικών, η
Άννα Χρυσάφη ξεκίνησε τη μουσική της σταδιοδρομία το
1949 με το τραγούδι «Πεταλάκια» σε σύνθεση και στίχους
του Μανώλη Χιώτη. (μέχρι τότε δούλευε ως μοδίστρα απόφοιτη της Σχολής Τσοπανέλη). Στα 50 και πλέον χρόνια της
στο ρεμπέτικο και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, πραγματοποίησε ένα μακρύ ταξίδι μέσα στη νύχτα. Τραγούδησε στα
πάλκα των μεγαλύτερων αλλά και των πιο ευπρόσωπων λαϊκών κέντρων: «Ροσινιόλ», «Φαληρικόν», «Λουζιτάνια»,
«Κουλουριώτης». Είχε ηχογραφήσει περισσότερα από 400
τραγούδια από τις συνεργασίες της με Χιώτη, Μητσάκη, Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Μάρκο Βαμβακάρη κ.α. και
Ήταν η πρώτη γυναίκα που τραγούδησε σε ρεμπέτικη κομπανία των Γ. Μητσάκη και Γ. Ζαμπέτα στην ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Πύργος των Ιπποτών» του Ν.
Τσιφόρου (1952) και η πρώτη τραγουδίστρια που σηκώθηκε
«όρθια» στο πάλκο.

Αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στο ελληνικό
τραγούδι, ο πρώην Δήμος Καλυβίων τίμησε με μια μουσική
βραδιά την Άννα Χρυσάφη τον Ιούλιο του 2006 στην παραλία Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, όπου είχε παραβρεθεί
και η ίδια.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου εκφράζει τη βαθιά
του θλίψη για την απώλεια της Άννας Χρυσάφη, μιας τραγουδίστριας με σημαντική διαδρομή στο ρεμπέτικο και λαϊκό
τραγούδι, η οποία πρώτη έκανε επιτυχίες πολλά τραγούδια
που όλοι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από άλλους καλλιτέχνες σε μεταγενέστερες εκτελέσεις.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 3Β
ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Η Συντονιστική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ, καλεί σε
Έκτακτη Ανοιχτή Συνέλευση την ΤΡΙΤΗ 10/9 και ώρα 6:00 μμ,
στο ανοιχτό αμφιθέατρο που βρίσκεται μέσα στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης (μεταξύ ΚΑΠΗ και Πνευματικής Εστίας), δίπλα
στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Θα γίνουν ενημερώσεις
και θα συζητηθούν δράσεις για επείγοντα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
Επίσης θα συζητηθεί ο ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός των στόχων και των δραστηριοτήτων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και σχετικά λειτουργικά θέματα (συχνότητα,
τόπος και χρόνος τακτικών συνελεύσεων, συντονισμός,
επικοινωνία κλπ). Τα θέματα είναι κρίσιμα.
Η Συντονιστική Επιτροπή

Συλλογή σχολικών ειδών στο Δήμο 3Β
«Φέρε κι εσύ ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα τετράδιο, υπάρχουν μαθητές που το έχουν ανάγκη»
Ο Δήμος Βάρης- ΒούλαςΒουλιαγμένης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού,
οργανώνουν συλλογή γραφικής ύλης και ό,τι χρειάζεται
ένας
μαθητής,
προκειμένου να μη μείνει
κανένα παιδί του Δήμου
χωρίς τα αναγκαία σχολικά
είδη, στο ξεκίνημα της νέας
σχολικής χρονιάς.
Με μήνυμα «Φέρε κι εσύ
ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα
τετράδιο, υπάρχουν μαθητές που το έχουν ανάγκη»,

καλούν τους πολίτες, τους
συλλόγους, τα σωματεία
αλλά και τις επιχειρήσεις
της πόλης να προσφέρουν
το περίσσευμα αλληλεγγύης τους, ώστε με την
έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, όλα τα παιδιά της
Βάρης, της Βούλας και της
Βουλιαγμένης να έχουν στη
διάθεση τους τα αναγκαία
σχολικά είδη.
Διευκρινίζεται επίσης ότι η
συλλογή αφορά καινούργια
σχολικά είδη και όχι μεταχειρισμένα όπως:

• Τσάντα σχολική, για παιδιά
Δημοτικού και Γυμνασίου
(κατά προτίμηση ουδέτερη
ώστε να μπορεί να δοθεί σε
αγόρια και κορίτσια)
• Τετράδια 30 φύλλων και
50 φύλλων
• Στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες, μπλάνκο
• Μπλοκ ιχνογραφίας
• Ξυλομπογιές -Χρώματα
• Κασετίνα, για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου
(κατά προτίμηση ουδέτερη)
• Τσαντάκι φαγητού (για
παιδιά δημοτικού)
• Tέμπερες

• Σετ Γεωμετρίας
Xρήσιμα για μαθητές της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα ξεκινήσει από
τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
και θα πραγματοποιείται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί
ως τη 1 το μεσημέρι, στα
γραφεία της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής (Ζεφύρου 2 – Βούλα, τηλ.
21320-19921)

Επισκευές στο κλειστό
Γυμναστήριο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προχώρησε σε επισκευή της στέγης
του
Κλειστού
Γυμναστηρίου «ΜΑΡΚΟ», με
υγρομόνωση, αλλαγή της
υδρορροής και επιδιόρθωση
των πάνελς, όπου αυτό ήταν
αναγκαίο.
Οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν. Οι επεμβάσεις,
ήταν παραπάνω από αναγκαίες, καθώς δίχως αυτές, η
επί δέκα περίπου χρόνια ασυντήρητη στέγη, θα ήταν εν δυνάμει και επικίνδυνη για τους
αθλητές, τις αθλήτριες, αλλά
και για τον κόσμο που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις στο
Κλειστό Γυμναστήριο του
Δήμου Μαρκοπούλου.

Δωρεάν απασχόληση στο Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Γλυφάδας
Ξεκίνησαν Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, οι
εγγραφές στο Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών Γλυφάδας.
Το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί απογευματινές ώρες (3μμ-9μμ) και απασχολεί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ τα εγγεγραμμένα
παιδιά, ηλικίας 6 έως 12 ετών.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι θέσεις συμπληρώνονται
με σειρά προτεραιότητας. Προηγούνται τα παιδιά που έχουν μητέρες αυτοαπασχολούμενες,
εργαζόμενες
στον ιδιωτικό τομέα, άνεργες, πολύτεκνες ή με αναπηρία.
Οι εγγραφές, αλλά και η συμμετοχή

γονείς είναι τα εξής:
1. Έντυπη Αίτηση την οποία παρέχει
το Κέντρο
2. Αντίγραφο του τελευταίου Εκκαθαριστικού της Εφορίας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο
4. Πιστοποιητικό Υγείας από παιδίατρο ή νοσοκομείο

στις δραστηριότητες είναι δωρεάν!
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία θα πρέπει να προσκομίζουν οι

Περισσότερες πληροφορίες στο χώρο
του Κέντρου.
Κ.Δ.Α.Π. Β. Ηπείρου 61 & Δαρδανελλίων, Α. Γλυφάδα.
Τηλέφωνο: 210.96.03.043.
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Ανάσα στους Παιδικούς Σταθμούς η χρηματοδότηση
μέσω ΕΣΠΑ και οι προσλήψεις προσωπικού
περισσότερα παιδιά και να καλύψουν περισσότερες
ανάγκες.
Παράλληλα με την απόφαση του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έδωσε
το δικαίωμα να γίνουν προσλήψεις με σύμβαση έργου
στους ΟΤΑ μέσω του «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής».
Πολλοί Δήμοι κάλυψαν όλες τις αιτήσεις γονιών και
αυτό ήταν μια μεγάλη ανάσα για τους γονείς.

Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν πανελλαδικά,
πέραν των προσωπικών προσπαθειών ενός εκάστου
Δήμου για καλύτερα αποτελέσματα, επιδοτούμενοι
και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους Δήμους να καταφέρουν να πάρουν

Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις 48
εργαζομένων στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης
Λύθηκε το πρόβλημα με το προσωπικό των Οργανισμών
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας και του
Δήμου Παλλήνης – όπως και όλης της Ελληνικής Επικράτειας - μετά τις καθοριστικής σημασίας κινήσεις του
Δημάρχου Παλλήνης Αθ. Ζούτσου που έτυχαν της άμεσης ανταπόκρισης από την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επρόκειτο για έναν «αγώνα δρόμου» εν μέσω καλοκαιριού προκειμένου να μπορέσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Παλλήνης να λειτουργήσουν με την
έναρξη της περιόδου. Οι κινήσεις αφορούσαν κυρίως το
2ο σκέλος του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» που είναι το προσωπικό
των βρεφονηπιακών σταθμών και που χωρίς αυτό η λειτουργία τους ήταν αδύνατη. Ο Δήμαρχος Παλλήνης κινήθηκε έγκαιρα, εύστοχα, και επίμονα προς την
Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου, με αποτέλεσμα
οι ενέργειες της τελευταίας να λύσουν το πρόβλημα Πανελλαδικά.
Οπως σημειώνει σε δελτίο τύπου ο Δήμος Παλλήνης, «η
παρέμβαση του Δημάρχου Παλλήνης, κρίνεται ως καταλυτική, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
προσχολικής Αγωγής των Δήμων της χώρας, καθώς κανένας άλλος Δήμος δεν είχε σπεύσει, ούτε στο παρά
πέντε της σχολικής χρονιάς, να ζητήσει από την κεντρική
κυβέρνηση την έγκαιρη ανανέωση των συμβάσεων προσωπικού στην προσχολικής Αγωγή».
Για το Δήμο Παλλήνης αυτό σημαίνει την ανανέωση των
συμβάσεων για ένα έτος 48 ατόμων που εργάζονται
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Τώρα ανοίγει ο δρόμος για την ανακοίνωση των ονομάτων των παιδιών που θα πάνε στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς του Δήμου, προκειμένου να πάρει τέλος η αγωνία εκατοντάδων γονιών. Τα ονόματα θα ανακοινωθούν
στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος.

61 παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Γλυφάδας
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Για πρώτη φορά οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας
εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Έτσι για τη νέα χρονιά (Σεπτέμβριος 2013- Ιούλιος 2014)
εξήντα ένα παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 5 ετών θα
φιλοξενηθούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του
Δήμου Γλυφάδας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.eetaa.gr
και στην www.glyfada.gr

Πρόσληψη
προσωπικού για
τους Παιδικούς
Σταθμούς
Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκρίθηκε
η κίνηση διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με
σύμβαση
μίσθωσης
έργου στους ΟΤΑ α’
βαθμού και σε Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών.

Το Μαρκόπουλο κάλυψε όλα τα παιδιά
στους Παιδικούς Σταθμούς
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,
ίσως είναι ο μοναδικός
Δήμος στην Αν. Αττική, που
κατάφερε να καλύψει, το
σύνολο των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν από πολίτες,
για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου!
Πρόκειται για διακόσιες
εβδομήντα τέσσερις (274)
θέσεις παιδιών, εκ των
οποίων, οι 95, είναι στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στο
Πόρτο-Ράφτη και οι υπόλοιπες 179, είναι στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στο
Μαρκόπουλο.
Εξαιρετική όμως επιτυχία του

Δήμου, είναι ότι από τις συνολικά 274 θέσεις, κατόρθωσε να εξασφαλίσει 101
πλήρως επιδοτούμενες θέσεις παιδιών, μέσω της
«Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής»,
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική
Εταιρ. Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης).
Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει
δυναμικά το κοινωνικό
έργο, αν λάβουμε υπόψιν
ότι και το περασμένο έτος,
εξασφαλίσθηκε ο ίδιος αριθμός θέσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

δείχνει ότι πάει ένα βήμα
μπροστά, παρά τις εξαιρετικά εχθρικές οικονομικές
συνθήκες, που διανύουμε
και τα χρέη που βρήκε η νυν
Δημοτική Αρχή κατά την
ανάληψη των καθηκόντων
της.
Ηδη από 2 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ομαλά η λειτουργία
των δύο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο-Ράφτη, οι
οποίοι είναι πλήρως στελεχωμένοι και έτοιμοι να υποδεχθούν τους μικρούς
μαθητές, για τη νέα σχολική
χρονιά!

Σε πλήρη λειτουργία και οι 4 παιδικοί σταθμοί στα 3Β
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού
& Παιδικής Αγωγής του Δήμου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης είχε θέσει σαν
προτεραιότητα του, την λειτουργία για
την περίοδο 2013-2014 των 4 παιδικών
σταθμών και η προσπάθεια αυτή είχε
αίσιο τέλος.
Ήταν μια υποχρέωσή μας προς τους
Δημότες μας και την τηρήσαμε.
Οι σταθμοί που θα λειτουργήσουν σε
σύγχρονα κτήρια που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς είναι:
1) στην Δημοτική Ενότητα Βούλας
α) Οδυσσέως & Πανός, δυναμικότητας
75 νηπίων εκ των οποίων τα 17 είναι
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
β) Ηρακλειδών 35, δυναμικότητας 35
νηπίων εκ των οποίων 8 από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ & 18-20 βρέφη.
2) στη Δημοτική Ενότητα Βάρης:
α) Ιουστινιανού & Φωκά, δυναμικότητας 75 νηπίων εκ των οποίων 29 από
το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

β) Οθωνών στη περιοχή της Μηλαδέζας, δυναμικότητας 50 νηπίων.
Θα φιλοξενηθούν συνολικά 235 νήπια
και 20 βρέφη, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχαν φιλοξενηθεί συνολικά 180 νήπια δηλ. σημειώθηκε
αύξηση κατά 42%.
Ήδη ξεκίνησαν από 3/9 να έρχονται τα
πρώτα νήπια και η πλήρης κάλυψη θα
ολοκληρωθεί σταδιακά λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας που προβλέπεται
για τις συμπληρωματικές προσλήψεις
προσωπικού, οι οποίες εγκρίθηκαν προ
ολίγων ημερών.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ήταν 294 για νήπια & 39 για
βρέφη, επίσης υποβλήθηκαν και 28 εκπρόθεσμες.
Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο οι αιτήσεις ήταν 245.
Όπως ενημερώθηκα κάποιοι διαβεβαιώνουν γονείς κ.λ.π, όπως δυστυχώς
συμβαίνει συνήθως σε προεκλογική
περίοδο, ότι χάρη των δικών τους προσπαθειών επετεύχθη η είσοδος των

παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν έγινε
ουδεμία παρέκκλιση και η σειρά προτεραιότητας ήταν αποτέλεσμα της μοριοδότησης. Με μία λέξη δεν
χρωστούν χάρη σε κανέναν.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις προσλήψεις του προσωπικού.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω
δημόσια το προσωπικό που εργάστηκε
στους Παιδικούς Σταθμούς την περίοδο
2012-2013 αλλά και το Διοικητικό Προσωπικό του Οργανισμού, διότι χάριν
των δικών τους στην κυριολεξία υπεράνθρωπων προσπαθειών, τα πάντα λειτούργησαν άψογα και δεν δεχτήκαμε
ούτε ένα παράπονο από γονείς και κηδεμόνες των παιδιών.
Ευελπιστούμε και θα προσπαθήσουμε
με τη συνεργασία Προσωπικού, Διοίκησης και Γονέων να έχουμε ανάλογα
αποτελέσματα και για την νέα περίοδο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Οποία ύβρις!!!
Αυτοί οι ΠΑΣΟΚοι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
Στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου στον Alpha ο
πρώην δημοσιογράφος και υπουργός Γιάννης Καψής
μιλώντας ιδιαιτέρως υποτιμητικά για τον Αλέξη Τσίπρα
τον απεκάλεσε “ομορφόπαιδο της Κουμουνδούρου”.
Σε ερώτηση δε του δημοσιογράφου «εάν ο Τσίπρας,

είναι ο επόμενος Ανδρέας Παπανδρέου» ο Γιάννης
Καψής εξεστόμισε τη μεγαλύτερη ύβρι: «Σας παρακαλώ, μην υβρίζετε τα Θεία».

Aπολύστε, κλείστε χωρίς
αποζημιώσεις!
Αυτό παρήγειλε η τρόικα, στους δουλικούς αφεντάδες
μας, με e-mail, που το ανέδειξε η εφημερίδα “Αυγή” και
ελέγχθη στην πρωινή εκπομπή του Σκάι από τον Σταύρο
Κοντονή για να τον ονομάσει πλαστογράφο ο Λευτ. Αυγεράκης!
Κάποιος άλλος ΠΑΣόκος, μιλώντας υποτιμητικά, είπε ότι η
“Αυγή” γράφει ότι νά ‘ναι για να ανεβάσει φύλλα!
Ομως η τρόικα τους διέψευσε, αφού και η “Καθημερινή”

Ο Λώτ και η ιστορία του
H Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο γραμμένο κατά
πάσα πιθανότητα από μια πλειάδα συγγραφέων, είναι κάτι περισσότερο από ένα ιστορικό λείψανο. Είναι ένα ιστορικό
ντοκούμεντο γραμμένο στο οποίο πρέπει
να αναφερόμαστε με σεβασμό, γιατί αποτέλεσε πηγή έμπνευσης όχι μόνο για τον
Ιουδαϊσμό αλλά και για τον Χριστιανισμό
και τον Ισλαμισμό (Φρομ).
Στην Παλαιά Διαθήκη, στην πορεία εξέλιξης
ενός μικρού πρωτόγονου έθνους καταγράφονται βιωματικές ιστορίες και λόγοι μεγαλόστομοι,
όπως «εσείς οι Ισραηλίτες
είσθε ο περιούσιος λαός που αγαπώ», ποι
οποίοι χαμηλώνουν στο «αλλά πρέπει να
μην ξεχνάτε, ότι και εσείς ξένοι είσαστε
όταν βρεθήκατε στην Αίγυπτο και με όλα
ταύτα επιζήσατε», και εναλλάσσονται με
ιλαροτραγικά και εν πολλοίς ευτράπελα
επεισόδια.
Αυτά, τα ιλαροτραγικά ίσως και σκόπιμα
παρεμβάλλονται για να υπηρετούν, κατά κάποιο αριστοφανικό τρόπο, το εύληπτο ενός
μονότονου αλληγορικού κειμένου, που
κατά βάση ενέχει την προσταγή...
Παράδειγμα η γνωστή ιστορία του Λώτ, η
οποία σ’ αυτο άρθρο καταγράφεται χωρίς
την ψιμυθίωση του γράμματος του Ιερού βιβλίου.
Είναι γνωστόν, ότι ο Αβραάμ είχε γυναίκα
τη Σάρρα. Αρχικά τα ονόματα γράφανταν
Αβράμ και Σάρα, αργότερα δε “κατ΄εντολή
του Θεού” ο Αβραάμ πήρε δύο άλφα, αλλά
μετονομάστηκε και σε Ισραήλ, η δε Σάρρα
μάκρυνε παίρνoντας δύο “ρω”.
Ο Αβραάμ λοιπόν είχε αδελφό τον Ααρών
και ο Ααρών είχε γιο τον Λώτ. Και ο Αβραάμ
επειδή ήταν υπέργηρος και μέχρι τότε
άτεκνος, υιοθέτησε τον Λώτ. Στα πρώτα
χρόνια, τα αδέλφια ζούσαν όλα μαζί αγαπημένα με τις οικογένειές τους, και είχαν

εγκατασταθεί πάντα κατ΄ εντολήν του
Θεού, στα νότια από τα βουνά του Λιβάνου, στη γη της Χαναάν, όπου η γή της
επαγγελίας, η γή δηλαδή που γι’ αυτή ο
θεός τούς είχε πει: «αυτή είναι η δική σας
γή».
Εδώ θα κάνω μια παρέκκλιση της ροής του
κειμένου.
Η όλη γραφή της Παλαιάς Διαθήκης, διανθίζεται και πρωτοτυπεί με τις συνομιλίες του
ανθρώπου με τον θεό και συγκεκριμένα της
μιας εκάστοτε επιφανούς προσωπικότητας
των Εβραίων. Και όχι μόνο αυτό. Οι προσωπικότητες αυτές είχαν τον λόγο τον δικό
τους και δεν δίσταζαν, με σεβασμό βέβαια,
να προβάλουν τις δικές τους αντιρρήσεις και
ενστάσεις. Εδώ λοιπόν έχομε έναν θεό να
παίρνει θέσεις συνταγματικές, σε ένα διάλογο, ο οποίος όμως ποτέ δεν κατέληγε
στην αποδοχή του λάθους του και στη δική
του υποχώρηση. Πάντως όμως άκουγε και
απαντούσε. Με άλλα λόγια έμμεσα προβάλλεται, το ιδεατό ενός θεού που θέλει τον
άνθρωπο όρθιο και όχι δούλο γονατιστό,
αλλά από πάνω οπωσδήποτε να κραδαίνει
τη ρομφαία της απόλυτης εξουσίας του.
Στη Χαναάν, κάποια στιγμή όταν αυξήθηκαν
σε αριθμό οι κάτοικοι και σε αναλογία οι
Εβραίοι , η γή στένεψε και τα πηγάδια στέρεψαν. Η ανάγκη έφερε τις οικογένειες
Αβραάμ και Λώτ σε χωρισμό ή και σε σχετική ρήξη, με αποτέλεσμα να χωριστούν και
να στραφούν προς αναζήτηση ενός καινούργιου ζωτικού χώρου.
Ο Αβραάμ λοιπόν κατέφυγε στη δυτική
όχθη του Ιορδάνη, όπου η πόλη Χεβρών και
ο Λωτ στα Σόδομα και Γόμορα, στο νότιο
άκρο της Νεκράς Θάλασσας. Εκεί η εκβολή του ποταμού Ιορδάνη, κρατούσε τη
γή σε ευφορία τέτοια, που έφερνε τον
πολύ πλούτο στους Σοδομίτες, οι οποίοι
όμως με την απληστία τους γρήγορα παρε-

δημοσιεύει πλήρως το e-mail, που μιλάει ξεκάθαρα για τις
αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδας ΛΑΡΚΟ, ΕΛΒΟ και
ΕΑΣ να κλείσουν χωρίς να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι.
«Σε περίπτωση που υπάρξει θέμα από άποψη εθνικής
ασφάλειας, αυτό θα πρέπει να αφορά μια συρρικνωμένη
εταιρία, η οποία θα έχει ορίζοντα εγχώριο», μας γράφει η
τρόικα. Μη θέλετε να έχετε και παραγωγή και να κάνετε
και εξαγωγές!
Καταλήγει δε: «Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι η χρεωκοπία της εταιρίας είναι η καλύτερη και περισσότερο ρεαλιστική λύση».
Αφήστε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, έτσι κι αλλιώς την
παραδίδουμε καθημερινά αμαχητί!
Ορθώς γράφει το arxaiaithomi.gr: «Τι τα θέλουμε τα πολεμοφόδια αφού την παραδώσαμε την Ελλάδα στον
εχθρό!!!
Αυτοί μας κυβερνάνε πατριώτες.

ξέκλιναν σε ένα βίο έκλυτο και παντοιοτρόπως αμαρτωλό.
Αυτή η ηθική κατάπτωση δεν άρεσε στο
Θεό και αποφάσισε κάποτε να καταστρέψει
ολοσχερώς τα Σόδομα. Όταν λοιπόν ο Θεός
ανακοίνωσε τις προθέσεις του στον
Αβραάμ, αυτός πρόβαλε τις ενστάσεις του
δεδομένου, ότι προϋπήρχε η παλιά υπόσχεση του Θεού που είχε δώσει στον Νώε,
ότι δεν πρόκειται μελλοντικά να ξανακαταστρέψει τους ανθρώπους ανεξέλεγκτα κακούς και καλούς μαζί .
«Δηλαδή άν ανάμεσά τους υπάρχουν έστω
και πενήντα καλοί, θα τους κάψεις και αυτούς;» διαμαρτυρήθηκε τότε ο Αβραάμ: «Αν
υπάρχουν έστω και πενήντα καλοί, τότε
δεν θα κάψω κανέναν» απάντησε ο Θεός.
«Και αν οι καλοί είναι σαρανταπέντε, τότε
τι θα κάνεις. Μα για πέντε πιο κάτω θα τους
κάψεις όλους;» «Όχι βέβαια», είπε πάλι ο
Κύριος. Ο Αβραάμ πήρε θάρρος και συνέχισε την πίεση: «Αν τριάντα πέντε ή είκοσι
πέντε ή δέκα;». Τότε θύμωσε ο Θεός και
έξαλλος είπε: «Τέλειωσε, θα τους κάψω
όλους, να ησυχάσω από αυτούς». Ο
Αβραάμ ήθελε να συνεχίσει, αλλά φοβήθηκε· οργή του Θεού ήταν αυτή.
Τέλος πάντων, για να επανέλθομε στην
ιστορία μας, σε συνέχεια τρείς άγγελοι
παίρνουν μια ανθρώπινη «αλλά ευειδή»
μορφή και χτυπούν την πόρτα του Λώτ. Ο
Λώτ τους καλοσωρίζει και κάθονται όλοι να
φάνε. Εκείνοι, του λένε τον σκοπό του
θεού να κάψει όλη την πόλη και του δίνουν
την εντολή να πάρει όσο γίνεται πιο γρήγορα την οικογένειά του και να φύγει, αν
θέλει να σωθεί. «Μόνο να μη γυρίσει κανείς
να ιδεί πίσω του την πόλη που καίγεται».
Δεν είχαν τελειώσει τον λόγο τους οι άγγελοι, όταν βροντερά χτυπήματα ακούστηκαν στη πόρτα. Οι Σοδομίτες «από
νεανίσκου έως πρεσβυτέρου και ο λαός
άπας» είχαν μάθει τον ερχομό των καλλίγραμμων ξένων και είχαν μαζευτεί έξω από
το σπίτι του. «Μάθαμε για τους όμορφους
νέους που κρύβεις στο σπίτι σου. Μας αρέσουν, να μας τους δώσεις. Τους θέλομε για
να συγγενέψομε», γράφει η Γραφή των
Εβδομήκοντα, και με το «συγγενέψομε»
άλλο πράγμα βέβαια οι Σοδομίτες εννοούσαν. Ο Λωτ εξανέστη: «Αυτό δεν γίνεται.
Είναι φιλοξενούμενοί μου και κάτω από την
προστασία μου». Και στην επιμονή τους,
αντιπρότεινε: «Τέλος πάντων. Να σας δώσω

βρε παιδιά τις δυό κόρες μου που είναι και
παρθένες, για να ξεθυμάνετε επάνω τους
με όποιο τρόπο θέλετε, “και χράσθε αυταίς
καθάν αρέσκει υμίν”, αλλά σεβαστείτε τους
ξένους μου». Οι Σοδομίτες όμως αγρίεψαν
και θα μπαίνανε στο σπίτι σπάζοντας την
πόρτα, αν ο θεός ο παντογνώστης δεν το
μάθαινε έγκαιρα και δεν τους τύφλωνε,
ώστε να μη βλέπουν πού πηγαίνουν. «Επάταξεν εν αορασία από μικρού έως μεγάλου». Έτσι λοιπόν σώθηκαν οι άγγελοι, ο δε
Λωτ βρήκε την ευκαιρία, άρπαξε την οικογένειά του και πρόλαβε να βγει από την
πόλη, η οποία ήδη τυλιγόταν στις φλόγες
μαζί με τους κατοίκους της... «Και έβρεξεν
Κύριος επί Σόδομα και Γόμορα, θείον και
πυρ εξ ουρανού.» Η γυναίκα του Λώτ, έρμαιο της γυναικείας της περιέργειας, αλλά
ίσως και του σκεπτικισμού της επιβεβαίωσης της απειλής, γύρισε και κοίταξε πίσω
της προς την πόλη, να δει τι γίνεται, αλλά
αμέσως μεταβλήθηκε σε στήλη από αλάτι.
Εγένετο «στήλη αλός» που λένε και να
πάει και αυτή μαζί με το σωρό των αμαρτωλών.
Αργότερα βρίσκομε τον Λώτ να γερνάει και
να ζεί μέσα σε μια σπηλιά κοντά στην πόλη
Σηγώρ, σε ένα τόπο έρημο χωρίς αρσενικό
πληθυσμό και τις κόρες του, να είναι ακόμη
παρθένες και να θρηνούν για τις χαμένες
τους χαρές. Και να διαμαρτύρονται: «Ούδείς εισελεύσεται προς ημάς». Και κάποια
στιγμή, κοιτώντας η μια την άλλη και συνάμα και τον πατέρα τους ξέσπασαν σιωπηλά, αλλά ομόφωνα: «Να τον μεθύσομε,
να μην ξέρει τι του γίνεται και ποιά τον αγκαλιάζει. Και κοιμηθώμεν μετ΄αυτού και
εξαναστήσομεν το εκ του πατρός ημών
σπέρμα» . Έτσι και έγινε. Μέθυσαν τον Λώτ
και με τη σειρά κοιμήθηκαν μαζί του, και αγκαλιάστηκαν, εισελθούσες δε συνουσιάστηκαν διαδοχικά, όπως επιβεβαιώνει ο
ιστορικός Ιώσηπος. Και η μια σε εννιά
μήνες γέννησε τον Μωάβ και η άλλη τον
Αμμάν. Έζησαν δε αυτοί καλά αλλά εμείς
όχι καλύτερα. Αυτά και τέλος για σήμερα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) “Η Αγία Ιερά Γραφή” (σε μεταφρ.των Ο) Εκδ Ζωή
2) Ιώσηπου: “Ιουδαϊκή Αρχαιολογία”, Εκδ. Κάκτος
3) ‘’Τα Ιερά Γράμματα”, Εκδ. Βρετ. Βιβλικής Εταιρείας
4) Γιάννη Κορδάτου: “Η Παλαια Διαθήκη στο Φως της
Κριτικής”, Εκδ. Μπουκουμάνη
5) Ερ.Φρομ: ‘’Και Ως Θεοί Έσεσθε’’, Εκδ. Μπουκουμάνη

ΕΒΔΟΜΗ

Η χώρα βιώνει την μεγαλύτερη κρίση της
ιστορίας της από τη λήξη του εμφυλίου.
Κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση
αποσάθρωσης του κοινωνικού ιστού, κρίση
θεσμική, που απειλεί τη χώρα με ολική καταστροφή.
Η ύφεση και η ανεργία οδηγούν τα δύο
τρίτα της κοινωνίας στο περιθώριο.
Η κρίση αγγίζει και το χώρο της Αυτοδιοίκησης, που άλλωστε και πριν από αυτή δεν
είχε και τις καλύτερες επιδόσεις.
Η οικονομική κρίση και η υπο-χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με
την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και την απαξίωση των θεσμών στη
συνείδηση του πολίτη, έφεραν στην επιφάνεια τα προβλήματά της.
Ο θεσμός βρίσκεται στη δίνη μιας κρίσης
αξιών, αξιοπιστίας, εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση, που οφείλεται τόσο στην
άρνηση του κράτους να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές αλλαγές για την ενίσχυση του
θεσμού, όσο και στην αδυναμία της ίδιας
της Αυτοδιοίκησης να διατυπώσει σαφές
πολιτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της αυτονομίας της, οικονομικά και διοικητικά.
Φυσικά, και ο Δήμος Παλλήνης είναι δέσμιος όλων αυτών των προβλημάτων και
όχι μόνο.
Παράλληλα παρατηρείται και διαχειριστική
ανεπάρκεια, που απειλεί το Δήμο με οικονομικά αδιέξοδα, με αποτέλεσμα η αδιαφάνεια και η διαφθορά να αναδεικνύονται ως
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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
μείζονα προβλήματα.
Όμως, το μεγαλύτερο αγκάθι για την πρόοδο του Δήμου μας είναι η απουσία οράματος για την Πόλη.
Δεν υπάρχει σχέδιο για το σήμερα και το
αύριο της Πόλης.
Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω της
κατάστασης που επικρατεί στην μείζονα
αντιπολίτευση. Κατακερματισμένη και ανεπαρκής δεν άρθρωσε εναλλακτική πρόταση
διεξόδου από την κρίση που αντιμετωπίζει ο
Δήμος Παλλήνης.
Η Δημοκρατική Οικολογική Συνεργασία
(ΔΗΜ.Ο.Σ) προσπάθησε πολύ, και στο
μέτρο των δυνατοτήτων της μπόρεσε να
αναδείξει σημαντικά ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Προτάσεις που ορισμένες έγιναν δεκτές και
είχαν να κάνουν με ένα δίκτυο κοινωνικής
αλληλεγγύης, ανακουφίζουν ήδη ένα μέρος
των συμπολιτών μας.
Προτάσεις για το αύριο της ενιαίας, πλέον,
Πόλης μας, με τη συνδρομή των απαραίτητων εργαλείων, έγιναν, αλλά δυστυχώς δεν
υιοθετήθηκαν.
Θεωρώ ότι η δράση της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας και η πρωτοπόρα δράση
της Κίνησης Πολιτών Γέρακα, ανέδειξε
έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό στο Δήμο μας

και συνέβαλλε θετικά στα δημοτικά πράγματα. Όμως αυτό που χρειάζεται σήμερα ο
Δήμος μας, δυστυχώς την υπερβαίνει, και
αυτό δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους
της.
Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της
ΔΗΜ.Ο.Σ είναι άνθρωποι με ικανότητες, με
δημιουργικές αναζητήσεις, και προπάντων
με προσφορά στην πόλη και στην κοινωνία.
Ο κοινωνικός περίγυρος όμως, έχει αλλάξει, και οι καινούργιες συνθήκες στο Δήμο
επιβάλλουν νέα εργαλεία, νέες προτεραιότητες, τολμηρές προσεγγίσεις με ανοικτούς ορίζοντες.
Άλλες συνθήκες, άλλες πολιτικές.
Δεν χρειαζόμαστε πλέον ένα μικρό δημοτικό σχήμα παρέμβασης.
Εκείνο που έχει ανάγκη ο Δήμος, και είναι
πλέον η τελευταία ευκαιρία για την Πόλη
μας, είναι ένα πλατύ δημοτικό σχήμα, που
θα ενώνει τις αγωνίες και τις προσδοκίες
της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών, και θα αφορά πολιτικές και ανθρώπους
από όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων
του συνταγματικού τόξου, και σκοπό θα
έχει να διεκδικήσει την διοίκηση του Δήμου,
μέσα από ένα ρωμαλέο κίνημα Πολιτών,
στηριγμένο στην προσφορά, την ανιδιοτέλεια και την δυνατότητα αξιοποίησης όλων

των ικανοτήτων των σημαντικών ανθρώπων
που διαθέτει η Πόλη μας.
Πρόσωπα που και σήμερα προσπαθούν για
το καλό της Πόλης και ανήκουν τόσο στην
αντιπολίτευση, όσο και στην συμπολίτευση
του Δήμου.
Φυσικά και, όλα αυτά θα γίνουν δυνατά εάν
οι πολίτες κινητοποιηθούν και ακολουθήσουν αυτό που έλεγε ο Δημόκριτος εδώ και
2.500 χρόνια: "Το κατά την πόλη το λοιπόν
μέγιστα ηγείσθαι"
Τα δημόσια πράγματα είναι σπουδαιότερα
από όλα τα άλλα.
Ας το ακολουθήσουμε όλοι
Ας μη λείψει κανείς
Οι καιροί ου μενετοί
Γιώργος Μπουλμπασάκος
Μέλος της Δημοτικής
Οικολογικής Συνεργασίας

Ούστ
«Έξυπνος», γιά ανθρώπους της εσωτερικής κενότητας του
Στ. Σταυρίδη –μέχρι πρόσφατα προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ- σημαίνει «αυτός που δεν έχει την παραμικρή τύψη να πουλήσει και την ίδια του τη μάνα, αρκεί να πιάσει καλή τιμή».
Αυτή άλλωστε είναι η κρατούσα αντίληψη, ο οδηγός ζωής,
το modus vivendi όλων όσων μας κυβερνούν και μας ξεπουλούν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επομένως κατά την
αντίληψη όλων αυτών των γραικύλων και σύμφωνα με όσα
εξέμεσε ο Στ. Σταυρίδης σε νορβηγική εφημερίδα, όσοι Έλληνες αντιδρούν στο ξεπούλημα της χώρας τους, που ηλιθιωδώς βαφτίστηκε «αξιοποίηση», είναι μειωμένης
αντιλήψεως, με δείκτη νοημοσύνης κάτω του μετρίου. Θα
προτιμούσε, λέει ο «κύριος» Σταυρίδης, να ζει στην Νορβηγία ή σε μιά Ελλάδα που θα κατοικείτο από Νορβηγούς.
Η απάντηση όλων ημών, των κατά την διάγνωση Σταυρίδη
«μειωμένης αντιλήψεως» Ελλήνων, δεν μπορεί παρά να
είναι μόνο μία και στην «καθαρεύουσα»: «Όξω, ουστ, στα
τσακίδια, στον αγύριστο, να ξεβρωμίσει ο τόπος». Αυτή
είναι η πρέπουσα στάση και απάντησή μας έναντι όλων
όσων κακοηθέστατων νεοπλασιών (καρκινωμάτων) του Γένους των Ελλήνων, που δεν κρύβουν πιά την ξετσιπωσιά
τους, διατυμπανίζοντες τον διακαή πόθο των αφεντικών
τους και των ιδίων γιά μιά Ελλάδα προτεκτοράτο, κατοικούμενη από Έλληνες δουλοπάροικους.
Αυτό που καμώνεται ότι αγνοεί ο κάθε Σταυρίδης, είναι ότι
οι Νορβηγοί δεν χρειάζονται στη χώρα τους γλίτσες και
από την εποχή του δωσιλόγου πρωθυπουργού τους Κουϊσλιγκ, σαλτιμπάγκου των Γερμανών ναζί, έχουν αναπτύξει
μιά ακραία ευαισθησία έναντι Νορβηγών και ξένων που
τους συμβουλεύουν ότι δεν τρέχει και τίποτε αν ξεπουληθούν λιγάκι. Βλέποντας καλά και μακριά, δεν μπήκαν στο
ευρώ και η Ιστορία δικαίωσε την επιλογή τους, όπως και
των Άγγλων. Όλοι οι βασικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι της

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Νορβηγίας βρίσκονται υπό κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση, παρά το γεγονός ότι το μοντέλο της οικονομίας τους
πρόσκειται στο λεγόμενο καπιταλιστικό, ή δυτικού τύπου,
αν προτιμάτε. Το κοινωνικό κράτος τους έχει κατακτήσει
ζηλευτά επίπεδα και δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από το
μοντέλο κρατικής αθλιότητας και ξεπεσμού που ευαγγελίζεται ο κάθε Σταυρίδης. Γι’ αυτό και ο Νορβηγός δημοσιογράφος που πήρε την συνέντευξη από το «ανφάν γκατέ»
των αγορών, ουσιαστικά τον ξεφώνησε με τον τίτλο που
έβαλε στην εφημερίδα του: «Πωλείται ηλιόλουστη χώρα
με 11 εκατ. κατοίκους».
Δεν δικαιούται ο κάθε ουτιδανός Σταυρίδης να κοάζει ότι
ντρέπεται που είναι Έλληνας, γιά τον απλούστατο λόγο ότι
«κρεμάστρες» και «γλάστρες» τύπου Σταυρίδη δεν ένοιωσαν ποτέ Έλληνες, δεν νοιώθουν την ανάγκη να έχουν
άλλη πατρίδα πέρα από τα χρηματιστήρια και τις τράπεζες,
δεν αγάπησαν αυτή τη χώρα που τη βλέπουν μόνον ως πεδίον δόξης λαμπρόν γιά κονομησιές τρελές. Είναι λογικό ο
λοβιτουρατζής, το παράσιτο και το λαμόγιο να θεωρούν
βλάκα τον μεροκαματιάρη, πόσο μάλλον όταν ανάμεσα
στους Έλληνες και τις Ελληνίδες του καθημερινού μόχθου
υπάρχουν ευάριθμοι που εκστασιάζονται έναντι των απατεώνων και τους θαυμάζουν.
Ενώπιος ενωπίω με τον ίδιο μας τον εαυτό, όσοι αγαπούν
την Ελλάδα πρέπει όχι μόνο να σταθούμε ενάντιοι στους
δωσιλόγους κυβερνώντες μας, αλλά και στα κακώς κείμενα
κουσούρια μας που τα εκμεταλλεύτηκαν για να μας πατήσουν κι ακόμα να πολεμήσουμε -δυστυχώς- οι μισοί Έλληνες έναντι των άλλων μισών, που θυμίζουν έντονα το

εαμίτικο, τραγουδάκι: «Τα κορίτσια πού ‘χαν πρώτα Ιταλούς,
τα κορίτσια πού ‘χαν πρώτα Γερμανούς, τώρα έχουν Εγγλεζάκια με κοντά παντελονάκια κι από πίσω ένα σύνταγμα
Ινδούς».
Κάποιοι συνταγματολόγοι έχουν ανοίξει μαγαζάκι και εκδίδουν γνωματεύσεις συνταγματικότητας σ’ αυτούς που
έχουν καταστήσει το σύνταγμα πατσαβουρόπανο. Δεν
ωφελεί να υπενθυμίσεις σε τέτοιας ποιότητας νομικούς ότι
η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και σε κανέναν. Ότι
γιά την απόκτησή της χύθηκε αίμα εκατοντάδων χιλιάδων
Ελλήνων, ιδρώτας εκατομμυρίων άλλων, στερημένες ζωές
είναι θεμελιωμένες σ’ αυτά που ονομάζουμε δημόσια περιουσία. Ανήκει αυτή η περιουσία εξ αδιαιρέτου σε όλους
τους Έλληνες πολίτες κι αν έστω ένας δεν συμφωνεί με το
ξεπούλημά της, αυτό ακυρώνεται. Διαχειριστής - θεματοφύλακας κι όχι ιδιοκτήτης της δημόσιας περιουσίας είναι η
κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση. Ιδιοκτήτες είναι όλοι οι Έλληνες, που βέβαια δεν ερωτηθήκαμε. Ούτε καν ένα δημοψήφισμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει το ξεπούλημα της
χώρας, διότι κάποιοι που μόχθησαν και πολέμησαν και θυσιάστηκαν γιά την απόκτηση της δημόσιας περιουσίας δεν
ευρίσκονται εν ζωή για να συναινέσουν ή όχι. Όπως δεν
ευρίσκονται εν ζωή οι εισέτι αγέννητες μελλοντικές γενιές
Ελλήνων που και σε αυτές ανήκει η Ελλάδα.
«Την Πατρίδα ουχ έλασσον παραδώσω» κι όποιος δεν το
κατανοεί αυτό, μπορεί κάλλιστα να το κατανοήσει σ’ ένα
νέο Γουδί.
Όσο γιά το “fuck you” που μας παράγγειλε ο «κύριος» Σταυρίδης σ’ εκείνους που αντιδρούμε στο ξεπούλημα, του το
ανταποδίδουμε με κάθε επιφύλαξη αν μπορεί να το διαπράξει υπό οιονδήποτε ρόλο. Κι επειδή δεν του αρέσουμε
οι Έλληνες, να του το επαναλάβω να το εμπεδώσει: «Στα
τσακίδια, στον αγύριστο κι εσύ κι οι όμοιοί σου, να ξεβρωμίσει ο τόπος».
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η τεχνολογία στη ζωή μας
Τα τελευταία βήματα της τεχνολογίας σε σχέση με την καθημερινότητα του ανθρώπου δείχνουν να εστιάζουν στην ανάλυση του τρόπου ζωής μας και την επίδρασή του στον οργανισμό και το σώμα μας,
Έχοντας την τάση λοιπόν, όλες οι λειτουργίες να “χωράνε” σε μια συσκευή κυκλοφορούν πλέον συσκευές σε στυλ ρολογιού ή βραχιολιού, που είναι και κινητά και υπολογιστές, καταμετρούν τα βήματά σου, τις ώρες του ύπνου σου
ακόμα και τις μπουκιές σου!
Η νέα μόδα λοιπόν προτρέπει τους χρήστες αυτών των συσκευών να μετρούν
κάθε τι που κάνουν στην καθημερινότητά τους, βαζοντάς τους σε “ανταγωνισμό
με τον καλύτερο εαυτό τους”.

Samsung παρουσίασε πρόσφατα
το Galaxy Gear, μια συσκευή χειρός
που λειτουργεί και ως ρολόι, αλλά κατά
βάση είναι ένας μικρός υπολογιστής.
«Το Samsung Galaxy Gear αποδεσμεύει τους χρήστες από την ανάγκη
να ελέγχουν διαρκώς τις έξυπνες συσκευές ενώ διατηρούν επαφές. Παρέχει αυτό που αποκαλούμε “έξυπνη
ελευθερία”, επιτρέποντας στο χρήστη
να επιλέξει το πώς, το γιατί, το πού και
το πότε θα είναι συνδεδεμένος».
Η συσκευή αυτή λοιπόν, ειδοποιεί το
χρήστη για τυχόν μηνύματα επιτρέποντας την αποδοχή ή απόρριψή τους.
Με το ενσωματωμένο ηχείο μπορείτε
να πραγματοποιήσετε κλήσεις handsfree απευθείας από το Gear ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να
συντάξετε μηνύματα, να δημιουργήσετε νέες καταχωρήσεις ημερολογίου,

H

να θέσετε διάφορες ειδοποιήσεις, να
τσεκάρετε τον καιρό χρησιμοποιώντας
την λειτουργία S Voice.
Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες,
βίντεο να ηχογραφήσετε συζητήσεις
και να τις κοινοποιήσετε σε διάφορα
κοινωνικά δίκτυα.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Gear
είναι το βηματόμετρο το οποίο καταγράφει τη σωματική σας δραστηριότητα και να σας παρουσιάζει δεδομένα
για το πόσες θερμίδες καίτε, τον
αριθμό των βημάτων σας καθώς και την
απόσταση που έχετε διανύσει.
Αν εξαιρέσουμε τις πολύπλοκες λειτουργίες του, εξωτερικά φαίνεται και
λειτουργεί σαν ένα παραδοσιακό ρολόι
χειρός με 10 διαφορετικές μορφές ρολογιού προεγκατεστημένες και έξι διαφορετικά χρώματα.
Μετά τις 25 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται
στις αγορές.

ο βραχιόλι που ελέγχει τις δραστηΤριότητες
και τον μεταβολισμό μέσω
του κινητού σου είναι γεγονός.
Στην ουσία είναι μια εφαρμογή για iphone και android κινητά που σε συνδυασμό με το βραχιόλι, καταγράφει τις
δραστηριότητές σου, δηλαδή ότι κανεις μέσα στην καθημερινότητά σου.
Τις ώρες του ύπνου σου, το φαγητό
σου, τη γυμναστική που κάνεις, το
πόσο περπατάς και τον μεταβολισμό
σου.
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφει την κινητική δραστηριότητα (απόσταση,
ρυθμό, ένταση) και τις θερμίδες που
καταναλώνεις και μέσω δόνησης του
βραχιολιού σου υπενθυμίζει αν και
πότε πρέπει να κάνεις κάποια ενέργεια.
Ελέγχει τις ώρες και την ποιότητα του
ύπνου. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχει το «Αθόρυβο ξυπνητήρι αφύπνι-

Παιδικό Νοσοκομείο

ΑΛΗΤΗΣ
Στα χρόνια του Ομήρου, ο
Αλήτης ήταν όνομα.
Έτσι λεγόταν ο αδερφός
της Πηνελόπης, ο οικισής
της Κορίνθου, ο γιος του
Αίγισθου και της Κλυταιμνήστρας, που σκότωσε ο
Ορέστης.

Η εικόνα που βλέπετε δεν
είναι από παιδικό σταθμό ή
από παρκό παιχνιδιού.
Eίναι ένα πιλοτικό Νοσοκομείο Παίδων της Νεας Υόρκης, που έχει δημιουργήσει
ένα πειρατικό θέμα στον
αξονικό τομογράφο, για να
κάνουν τη διαδικασία λιγότερο τρομακτική για τους
μικρούς ασθενείς.

σης», που υπολογίζει τις ώρες που
πρέπει να κοιμάσαι και χρησιμοποιεί
σταδιακές δονήσεις στο βραχιόλι για
να σε ξυπνήσει ανανεωμένο.
Τσεκάρει τον μεταβολισμό σου και βρίσκει ποιες τροφές τον βοηθούν, φτιάχνοντας μία λίστα που θα τον
ενεργοποιήσουν και θα τον βελτιώσουν. Εσύ φροντίζεις να βγάζεις φωτογραφίες τα γεύματά σου και το
Jawbone Up κάνει την υπόλοιπη δουλειά για σένα.
Προκειμένου να συλλέξει η συσκευή
όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να
βγάλει τα σωστά εξατομικευμένα αποτελέσματα, δείνει απαντήσεις αφού το
φορέσεις συνεχόμενα 3 εβδομάδες,
ώστε να έχει αντιπροσωπευτικό δείγμα
της καθημερινότητάς σου.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ
Ομάδα έργου, συντονισμένη από το Δήμαρχο, θα παρακολουθεί
την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και τη ρύθμιση της κυκλοφοριακής μελέτης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου
Κιούση συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού των έργων της κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου
ακαθάρτων πόλεως και της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης. Ο Δ. Κιούσης επισημαίνει τη σημασία της οργάνωσης των υπηρεσιών
του Δήμου και της συνεργασίας με τα στελέχη
και τα συνεργεία της κοινοπραξίας που έχει
αναλάβει το μεγάλο έργο της κατασκευής της
αποχέτευσης ακαθάρτων. Εξίσου σημαντική
είναι η συνεχής ενημέρωση και η συνεργασία
με τους πολίτες των γειτονιών του Κορωπίου
και με τους επαγγελματίες καταστηματάρχες
και βιοτέχνες για την καλύτερη οργάνωση των
εργασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
οχλήσεων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
στην εμπορική αγορά και γενικότερα στην οικονομική ζωή της πόλεως.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ
Ο Δ. Κιούσης αναφέρθηκε και σε μια ανακοίνωση της μείζονος αντιπολίτευσης που καταφέρεται χωρίς σοβαρό λόγο εναντίον της
δημοτικής αρχής και της επιτυχούς προσπάθειας που κατέβαλαν από το 2011 έως σήμερα
η αιρετή περιφέρεια Αττικής (Β΄βαθμός Αυτοδιοίκησης), η δημοτική αρχή Κρωπίας καθώς και
οι άλλοι δύο δήμοι, Παιανίας και Μαρκοπούλου
Μεσογαίας και που κατέληξε στην υπογραφή
της σύμβασης με την κοινοπραξία εταιριών για
την πραγματοποίηση του πολυπόθητου έργου.
Ο Δ. Κιούσης σε δήλωσή του αναφέρει: «Είναι
πρόδηλο ότι κάποιοι φανατικοί της παράταξης
αυτής συνεχίζουν να παράγουν θόρυβο για
πράγματα απλά και κατανοητά σε κάθε καλόπιστο πολίτη. Το έργο της αποχέτευσης δεν ανήκει σε καμμία παράταξη και σε κανένα
πρόσωπο. Δεν είναι προσφορά κανενός! Το
έργο ανήκει στους δημότες μας, που μας επέλεξαν ως συνδυασμό “Νέο Ξεκίνημα” να διαχειριστούμε την υπόθεση! Όλοι οι Δήμαρχοι
Κρωπίας προσπάθησαν να λύσουν το θέμα.
Άλλοι πετυχημένα ή όχι, με σωστές ή λάθος πολιτικές αποφάσεις, με κατάλληλους ή μη συνεργάτες, με επηρεασμό προσώπων, κομμάτων,
βουλευτών, δημοτικών και περιφερειακών παραγόντων. Είναι φυσικό σε μια εικοσαετία που
πέρασε μέχρι να συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να διαμορφωθεί ευνοϊκή πολιτική βούληση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο
να αλλάξουν πρόσωπα και θεσμικοί ρόλοι. Ιστορική αποτίμηση κάποτε θα γίνει.
Εμείς με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, το Νοέμβριο του 2010, κριθήκαμε ως οι πλέον κατάλληλοι από το εκλογικό σώμα για να
φέρουμε εις πέρας το έργο της αποχέτευσης
ακαθάρτων, το κυκλοφοριακό, την αντιμετώπιση των συνεπειών της μεγάλης κρίσης στο
κοινωνικό σώμα της πόλης με την αναδιοργάνωση του Δήμου, την εξοικονόμηση πόρων, την
ίδρυση δομών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, τη στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων

της πόλης και πολλά άλλα. Αυτό κάνουμε.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
2011: ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ,
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ,ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ
Ο «Καλλικράτης» επέφερε αλλαγές και η ευθύνη του διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου πέρασε από τον κρατικό περιφερειάρχη
στην αιρετή περιφέρεια και φυσικά ως ένα
βαθμό και στον Δήμο μας και στους όμορους δήμους.Έτσι το έργο μας ήταν δύσκολο. Πέρασε
μέσα από ένα παρασκηνιακό πόλεμο συμφερόντων που διήρκησε 2,5 χρόνια σχεδόν(!)
αλλά βοηθήθηκε αποφασιστικά με τη συνεργασία του Δήμου Παιανίας και από την συνεννόηση-συναίνεση με τον Δήμο Μαρκοπούλου
και της νέας ηγεσίας όπου και διαμορφώθηκε
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δημοτικών αρχών κάτι που δεν υπήρχε σε μεγάλο
βαθμό τότε. Να μην το προσμετρήσουμε;
Η συνεισφορά της δημοτικής αρχής ήταν αποφασιστική και ουσιώδης μπροστά σε ένα πλήθος διαδικασιών και σύγκρουσης συμφερόντων
που επεδίωκαν την απένταξη του έργου και τη
ματαίωσή του. Ειδικότερα, ως δήμαρχος ήμουν
παρών με παρεμβάσεις ουσίας σε όλες τις μαραθώνιες φάσεις δημοπράτησης, αξιολόγησης,
προσυμβατικού ελέγχου και σε όλες τις διαδικασίες ενστάσεων προσφυγών, εκδικάσεων κύριων προσφυγών, ασφαλιστικών μέτρων και
διαρκείς παραστάσεις σε ΣτΕ, ΕΛ. Συνεδρίου
για επίσπευση των διαδικασιών εκδικάσεων για
να μην απενταχθεί το έργο όπως προεκλογικά
είχα δεσμευστεί. Από τον Ιανουάριο του 2011
που «έτρεχε» η δημοπράτηση από την κρατική
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τη συμμετοχή 8
εταιριών, ήμουν παρών και έκανα παρεμβάσεις
στις ενστάσεις, προσφυγές και φυσικά στα
ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε στο ΣτΕ η
εταιρία που είμαστε από ετών σε δικαστική διαμάχη για τις μελέτες αποχέτευσης. Στο στάδιο
αξιολόγησης (δύο φάσεις τεχνικών και οικονομικών προσφορών) η αρμοδιότητα «φεύγει» από
την κρατική διοίκηση και πάει στην αιρετή περιφέρεια. Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας υπό τον Γιάννη Σγουρό με την
επικεφαλής κα Βασιλάκου και τα μέλη της,
αναλαμβάνει. Πάλι στην πρώτη γραμμή ήμασταν σε όλες τις ενστάσεις, τα ασφαλιστικά
μέτρα και φυσικά στις προσφυγές στο ΣτΕ και
στις δεκάδες προσφυγές εταιριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και διευκολύνσεις προσφέραμε στην ομάδα της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
για να βοηθήσουμε το έργο της σε ψευδείς καταγγελίες που έγιναν. Μετά παρόντες ήμασταν
και στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου,
στις προσφυγές στο κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στο κυρίως τμήμά του και στη συνέχεια στην ευρεία σύνθεση του ΕΛ.ΣΥΝ(Ολομέλεια). Επίσης, ήμασταν παρόντες με ουσιώδεις
πάντα παρεμβάσεις, στις εκδικάσεις των κυρίων

προσφυγών κατοίκων και συλλόγων Μαρκοπούλου, συγκεντρώσαμε το υλικό από υπηρεσίες και παράδοσή τους στην διεύθυνση ΕΥΠΕ,
στο γραφείο νομικών συμβούλων του Κράτους,
του ΥΠΕΚΑ και του Υπ.Πολ. και ξανά με παρεμβάσεις στις εκδικάσεις ασφαλιστικών μέτρων
κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας και στις
διαρκείς παραστάσεις στα ανώτατα δικαστήρια.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ίδια η περιφέρεια και προσωπικά ο περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός επιλήφθηκε όλων
αυτών των ζητημάτων που ανέκυψαν και σε
στενή συνεργασία μαζί μας. Ως δήμαρχος απέδωσα την επιτυχία αυτή στην συνεργασία Α΄
και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης με την κεντρική
διοίκηση που μετά από 30 χρόνια ικανοποίησε
ένα βασικό αίτημα των δημοτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εισαγωγή της ομιλίας του Γ.
Σγουρού την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης του έργου υποστήριξε ότι το έργο αυτό
είναι «έργο του Β΄βαθμού Αυτοδιοίκησης». Και
δικαίως είναι επιτυχία του. Μήπως έπρεπε να
βγούμε οι Δήμοι και να αντιπαρατεθούμε για
την πατρότητα του έργου; Μήπως έπρεπε ο
πρώην νομάρχης ή ο κρατικός περιφερειάρχης
της εποχής να βγει και να πει «όχι, δικό μας
έργο ήταν;», Επιπλέον, αν μπαίναμε στη λογική
να αναφέρουμε όλα τα ονόματα των Υπουργών,
βουλευτών, γενικών γραμματέων, ειδικών συμβούλων, προέδρων Δικαστηρίων, δικαστών, εισηγητών, διευθυντών τμηματαρχών, δικηγόρων,
εισηγητών, διοικητικών υπαλλήλων κλπ όλων
των εμπλεκομένων δεν θα έφταναν οι 13 σελίδες της ανακοίνωσης της Αναγέννησης.
Όλες αυτές οι μικροπολιτικές και στενόμυαλες
αντιλήψεις που αποκαλύπτονται στην ανακοίνωση αυτή είναι πράγματι ενδεικτικές της ένδειας πολιτικών επιχειρημάτων και της
αμηχανίας ορισμένων στελεχών της αναγέννησης που απέμειναν μετά τις θετικές εξελίξεις
στην πορεία βασικών έργων και πολιτικών
προς όφελος των δημοτών αλλά και μετά την
αποτυχία της στρατηγικής τους να με πλήξουν
πολιτικά με την μήνυσή τους και να με συκοφαντήσουν ως δήμαρχο της πόλης.
ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Από την άλλη πλευρά εμείς ως μείζων αντιπολίτευση, την περίοδο 2003-2010, βοηθήσαμε με
ομόφωνες αποφάσεις την προηγούμενη δημοτική
αρχή σε όλες τις φάσεις διεκδίκησης του έργου.
Προτεραιότητα για την παράταξή μας είχε το δημοτικό συμφέρον. Ούτε τότε, ούτε τώρα θέλαμε
να αρχίσουμε αντιπαραθέσεις.
Όμως αυτή τη φορά δεν θα αφήσουμε ασχολίαστη την ενέργεια εξωθεσμικού προσώπου, αποκαλούμενος «εκπρόσωπος της παράταξης τους»
όπως αναφέρει με θράσος η ανακοίνωση της αναγέννησης και άτυπου τεχνικού συμβούλου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Καταγγέλλουμε λοιπόν την εξωθεσμική και
απαράδεκτη ενέργεια, φάκελοι υπηρεσιακοί και
άλλα έγραφα, να βρίσκονται στα χέρια προσώπων που δεν έχουν νομιμοποίηση είτε από το
εκλογικό σώμα ή με υπηρεσιακή σχέση με τον
Δήμο.
Ο «εκπρόσωπος της παράταξης τους» που παρέστη στην συνεδρίαση εκδίκασης των προσφυγών στο ΣτΕ, «άκουσον -άκουσον», χωρίς
καμία συνεννόηση με τη δημοτική αρχή, χωρίς
ποτέ να περιέλθει σε γνώση του Δημοτικού
Συμβουλίου παρενέβη για να δώσει υπόμνημα
με υπηρεσιακά έγγραφα στους δικηγόρους μας
και τα οποία είχε στην κατοχή του όλο αυτό το
διάστημα των 2,5 χρόνων και δεν υπήρχαν στο
Δήμο! Φυσικά όλα αυτά, εμείς, επί 2,5 χρόνια,
τα συγκεντρώσαμε απ’ όλες τις υπηρεσίες του
δημοσίου διότι έλειπαν από τις υπηρεσίες του
Δήμου.
«ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ» ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ
Και το «κερασάκι στην τούρτα» των μικροπολιτικών και καταδικασμένων πρακτικών τους
ήταν να καλέσουν δημότες για να τους βοηθήσουν να προσληφθούν στις εταιρίες που κατασκευάζουν το έργο! Φυσικά και στο ζήτημα αυτό
υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Δήμος μας
πράγματι θα βοηθήσει στην προσπάθεια για αύξηση της τοπικής απασχόλησης σε εργασίες
του έργου με συντονιστικό καθαρά ρόλο και με
την απαραίτητη προετοιμασία Αυτό ανακοινώσαμε και δημόσια, την ημέρα της υπογραφής
του έργου, γιατί έχουμε 8.000 χιλιάδες ανέργους και υποαπασχολούμενους στο Κορωπί με
την ανεργία να έχει χτυπήσει αμείλικτα τον κατασκευαστικό κλάδο και τις αντίστοιχες ομάδες ειδικοτήτων. Υποσχέσεις για σίγουρες
αναθέσεις και σίγουρη απασχόληση δεν μπορεί κανείς να υποσχεθεί. Πως θα μπορούσε άλλωστε!
Εν κατακλείδι, η ατυχής αυτή ανακοίνωση πραγματικά είναι αποκαλυπτική μιας άλλης εποχής
που κυριαρχούσε ο παλαιοκομματισμός και οι
«μαυρογιαλούροι». Στην πιο δύσκολη και «κουτσουρεμένη» δημαρχιακή περίοδο μετά το 1974,
σε συνθήκες πρωτοφανούς και κοινωνικής και
οικονομικής αναστάτωσης, εμείς κάνουμε όσα
έργα μας χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, εκπονούμε μελέτες- που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 11 χρόνια- για να γίνουν κι άλλα έργα, και όσα έργα
κάνουμε τα υλοποιούμε μόνοι μας με αυτοχρηματοδότηση, με χορηγίες, δωρεές κα.
Οι δημότες του Κορωπίου έχουν και μνήμη και
κρίση. Τα τεράστια προβλήματα επιβίωσής
τους είναι αυτά που τους καίνε και εμείς προσπαθούμε με τα έργα αυτά και τις πολιτικές
μας να τους βοηθήσουμε να αντέξουν, να καλυτερεύσουμε την σκληρή καθημερινή πίεση
των οικογενειών, των ανέργων, των υποαπασχολούμενων, να ενώσουμε με την αξία της αλληλεγγύης. Για αντέξουμε όλοι μαζί. Όλα τα
άλλα είναι μικροπολιτικά και ασήμαντα!
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23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Αφιερωμένο στον τρόπο ζωής και το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, Παγκόσμιο φιλοσοφικό συνέδριο, το 23ο. Το παγκόσμιο φιλοσοφικό συνέδριο γίνεται κάθε 5 χρόνια και αυτό δίνει ακόμη μία νότα στη σπουδαιότητά του.
Από 4-10 Αυγούστου, η Κοιτίδα του Πολιτισμού και της Φιλοσοφίας, η Αθήνα, φιλοξένησε σχεδόν 3.500 συνέδρους από τις 5 ηπείρους.
Ολη η διανόηση της Φιλοσοφίας Αρχαίας,
Νεωτέρας και Σύγχρονης που περιελάμβανε όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα και
τους σύγχρονους κλάδους της λογικής,
της επιστημολογίας, της φαινομενολογίας αναπτύχθηκαν και προβλημάτισαν.
Αλλά και φιλοσοφίες των Ανατολικών
Θρησκειών και Πολιτισμών Κινέζων, Ιαπώνων, Θιβετιανών, Ινδών κλπ είχαν την
τύχη να ακούσουν στις εκατοντάδες ανακοινώσεις που έκαναν διανοητές, καθηγητές, επιστήμονες και λόγιοι από όλο
τον κόσμο.

Η επίσημη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Πολλά δρώμενα εμπλούτισαν το
Πρόγραμμα στην Πνύκα, στο Λύκειο του
Αριστοτέλους, στην Αγία Φωτεινή, στην
Πλάκα, ομιλίες και γιορτές λάμπρυναν
το Συνέδριο. Μεγάλα ονόματα όπως ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο Ουμπέρτο Έκο,
παρόντες.
Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρίαση, υψηλού
συμβολικού νοήματος, έγινε στην Πνύκα
με θέμα “Η Φιλοσοφία μια πρακτική
σοφία”. Ομιλητές, ένας από την Ανατολή, ο καθηγητής Chen Lai από την Κίνα
και δύο από την Δύση, Juliana Gonzalez
από το Μεξικό της Λατινικής Αμερικής
και ο καθηγητής Αλέξανδρος Νεχαμάς
από την Ελλάδα.
Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύγκριση μεταξύ Κομφουκιανισμού και Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας και ειδικότερα η
αντίληψη της αρετής και της έννοιας της
φιλοσοφίας από τους δύο πολιτισμούς

της Ανατολής και της Δύσης.
Η Ελληνική Βουλή παρέθεσε χθες δείπνο, προς τιμήν τους.
Τον Δήμο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης
επαξίως ετίμησε η συμμετοχή της καθηγήτριας Βούλας Λαμπροπούλου, καθηγήτριας
του Πανεπιστημίου Αθηνών επί πολλά έτη
στην θέση της Φιλοσοφίας και των Γυναικείων Σπουδών. Η Βούλα Λαμπροπούλου μίλησε στα πλαίσια του Συνεδρίου με θέμα:
"Η φιλόσοφος Υπατία εμπνέει και σήμερα
τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τις Τέχνες"
και καταχειροκροτήθηκε από τους ακροα-

τές που παρέμειναν στην αίθουσα μετά την
ομιλία της ζητώντας να μάθουν περισσότερα για την μαρτυρική φιλόσοφο, που γεννήθηκε το 370 μ.Χ. περίπου στην
Αλεξάνδρεια και δολοφονήθηκε οικτρά το
415 μ.Χ.
Οι περισσότερες αναφορές στην Υπατία,
όπως ανέφερε η Βούλα Λαμπροπούοου,
«είναι πολλές, αλλά πτωχές σε ειδήσεις για το
έργο της. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης περιγράφει λεπτομερώς τα περί του
θανάτου της και τίποτε περισσότερον. Πολλοί
δεν νεώτεροι μελετητές βασίσθηκαν μόνο επί
των μαρτυριών του και αγνόησαν τους μεταγενεστέρους ιστορικούς”.
«Ο πατέρας της, Θέων, ήταν συγγραφέας ικανού αριθμού μαθηματικών έργων και σύμφωνα με την Σούδα ήταν συνδεδεμένος με το
Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Δεν έχουμε μαρτυρέις ότι ο Θέων ήταν φιλόσοφος. Από τις
“Επιστολές” όμως του Συνεσίου και τον κατάλογον των έργων της Υπατίας συνάγεται ότι
αυτός ενίσχυσε την φιλοσοφική και μαθηματική δραστηριότητα και την φήμη της. Η ίδια
δε κατά τις αρχαίες μαρτυρίες, εμφανίζεται ως

αντάξια μαθήτρια του πατέρα της: “ότι ούτος
Υπατίαν την Θεώνος θυγατέρα παρά μεν του
πατρός εξσκήσαι λέγει τα μαθήματα· πολλώ δε
κρείττων γενέσθαι του διδασκάλου και μάλιστα γε περί την αστροθεάμονα τέχνην και καθηγήσασθαι πολλών εν τοις μαθήμασιν”.
Σύμφωνα με την Σούδα: “αύτη εν Αλεναδρεία
και εγεννήθη και ανετράφη και επαιδεύθη”
έγραψε δε: α) Υπόμνημα εις Διάφανον. Ο τελευταίος ήταν Αλεξανδρινός που ήκμασε τον
5ο αιώνα. β) Αστρονομικόν Κανόνα. γ) Τα
Κωνικά Απολλωνίου Υπόμνημα. (Ο Απολλώνιος ήταν μαθηματικός από την Πέργαμο).
Η Υπατία διακρινόταν όχι μόνο “δια την
υπερβάλλουσα σοφία της”, αλλά ιδιαίτερα
για τις ικανότητές της στο πεδίο της αστρονομίας. Με την πνευματική της κατάρτιση,
τη ρητορική της δεινότητα, την πολύπλευρη
προσωπικότητά της και την ηθική της οντότητα η Υπατία κέρδισε την εκτίμηση και τον
σεβασμό του λαού της Αλεξάνδρειας,
καθώς και των Aλεξανδρινών πολιτικών.
Για να κατανοήσει κανείς το κλίμα της εποχής, αντιγράφουμε αποσπάσματα από την
ομιλία της Β. Λαμπροπούλου. «Ας δούμε τι
συνέβαινε στον Βυζαντινό - Ελληνικό χώρο
σ’ εκείνους τους χρόνους. Ηταν εποχή
θύελλας συζητήσεων και κλoνισμών όχι
μόνο μεταξύ παλαιάς και νέας θρησκείας,
αλλά και μεταξύ των ίδιων των Χριστιανών.
Η παλαιά θρησκεία αντιπροσωπευόταν και
υποστηριζόταν από τους περισσότερους φιλοσόφους και αυτό προκαλούσε την μήνιν
των νεοφώτιστων Χριστιανών. Στην κυρίως
Ελλάδα η κατάσταση είχε ως εξής: Συνεπεία των διαταγμάτων του αυτοκράτορα
Θεοδοσίου Β’ (488-450 μ.Χ.) κλείσθηκαν οι
περισσότεροι ναοί, έσβησαν και τα τελευταία ίχνη των ονομαστών Μαντείων και περιεστάλη η τέλεση των Ελευσινίων
Μυστηρίων. Με την έκδοση δε του Θεοδοσιανού κώδικα καταργήθηκαν και τα τελευταία λείψανα του ελεύθερου πολιτειακού
βίου και αφαιρέθηκαν τα προνόμια των
Αθηνών και τους χρόνους 423 και 426 μ.Χ.
διετάχθη πλήρης και τέλεια εφαρμογή όλων
των προηγούμενων νόμων και διαταγμάτων
κατά της εθνικής θρησκείας, αλλά ταυτοχρόνως απαγορευόταν η καταστροφή μνημείων της τέχνης και των ναών, των
οποίων επιτρεπόταν ο εξαγνισμός δια της
αναστηλώσεως επί αυτών σταυρών και η
μετατροπή τους σε χριστιανικές εκκλησίες.
[...] Σημαίνουσα προσωπικότητα στην Αλεξάνδρεια ήταν ο επίσκοπος Κύριλλος. Η περίοδος από το έτος 412 μέχρι το 428 μ.Χ. της
αρχιερατείας του Κυρίλλου χαρακτηρίζεται
από τον έντονο αγώνα του εναντίον των παλαιών αιρετικών και των εθνικών.
Η εκλεκτή δέσποινα, η θαυμάσια γυναίκα,
που έζησε κατά τον αιώνα του θρησκευτικού
φανατισμού και που δίδασκε την νεοπλατωνική φιλοσοφία, ολόψυχα αφιερωμένη στο
έργο της προκάλεσε το φθόνο των οπαδών
του Κυρίλλου για την επιτυχία της, επειδή
«όσοι φιλοσοφείν ερωτικώς είχον, παρ’
αυτήν έτρεχον».

Ο Κύριλλος ήταν βίαιος και θερμόαιμος και
είναι φανερό από τις σχέσεις του με τον Νεστόριο και γενικώς από όλη τη διαγωγή του.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όντως μηχανεύτηκε τη διλοφονία της Υπατίας από καθαρό

φθόνο ένεκα της δημοτικότητάς της. Δεν
υπάρχει μαρτυρία ότι ο Κύριλλος έλαβε
μέρος δια χειρός στο έγκλημα. Η Σούδα
γνωρίζει ότι οι παραγματικοί δολοφόνοι ήταν
“θηριώδεις άνθρωποι”, υποδηλώνοντας ότι
ήταν μοναχοί. Οι μοναχοί ήταν άνθρωποι
που απαρνήθηκαν τη ζωή της πόλης και μια
τέτοια άρνηση, για τον μέσο Ελληνα έκανε
αυτούς είτε θηρία είτε θεούς, όπως ο Αριστοτέλης λέει στα “Πολιτικά”: «...ο δε μη δυνάμενος κοινωνεί ή μηθέν δεόμενος, δι’
αυτάρκειαν ουδέν μέρος της πόλεως, ώστε ή θηρίον ή θεός».
[...]
Κατά τον Συνέσιον (επιστ. Χ) η Υπατία σφαγιάστηκε στο βωμό του μίσους μεταξύ Χριστιανών και εθνικών και πλήρωσε με το αίμα
της τον φθόνο των ανθρώπων προς κάποια
εξαιρετική γυναίκα, καταπληκτικής δημοτικότητας, ρητορείας και καλλιέργειας.
Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι δεν
έχουμε έργα τής “μακαρίας” γυναικός Υπατίας και μπορούμε να θεωρήσουμε ως μεγίστη απώλεια την καταστροφή των έργων της
για την ιστορία του Νεοπλατωνισμού, της φιλοσοφίας και γενικότερα του Πολιτισμού».
Στοιχεία: Θάνος Αναγνωστόπουλος, Οικονομολόγος

Σημειολογικά...
Σήμερα στην Ευρώπη ο καθένας έχει το
δικό του συμφέρον, πώς θα ενοποιηθούν
όλοι αυτοί; Κάτω από ποια σημαία; Η Ε.Ε.
είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός
που δεν προκαλεί κανένα ενθουσιασμό,
αγάπη ή όραμα. Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα άλλο παρά ένα κοινό νόμισμα.
Αλέξανδρος Νεχαμάς (καθηγητής φιλοσοφίας στο Πρινστον)
Έχουμε ξεχάσει να σκεφτόμαστε...
Για τα σημερινά πολιτικά προβλήματα ο
απλός άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα. Τα περισσότερα γίνονται κρυφά, πίσω από κλειστές πόρτες. Το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να διαβάζουμε εφημερίδες,
να ακούμε ραδιόφωνο και να μην πιστεύουμε τίποτα.
Τζον Γκλούκερ (καθηγ. φιλοσοφίας
στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ)
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Με νομοθετική ρύθμιση προωθείται
τσιμεντοποίηση στο Μικρό Καβούρι!
Νομοθετική παρέμβαση αναμένεται
εντός του μήνα, να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, για τον προσδιορισμό
των όρων δόμησης στο Μικρό Καβούρι
Βουλιαγμένης, για το υπό ιδιωτικοποίηση
ξενοδοχειακό συγκρότημα Αστέρας Βουλιαγμένης.
Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας αποκρατικοποί-

ησης της Αστήρ Παλλάς για την οποία
ενδιαφέρονται 13 επιχειρηματικά σχήματα. Σημειώνεται δε ότι εάν ψηφισθεί η
εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, το Μικρό
Καβούρι χάνει το πευκοδάσος του. Στη
θέση του θα “φυτρώσει” μπετόν αρμέ.
Οι κάτοικοι δε που βλέπουν δάσος και θα
θελήσουν να προσφύγουν στο ΣτΕ, δεν

Ελλάδα ή Ελλαδιστάν;

θα μπορούν να καταφέρουν κάτι, αφού
θα έχουν ψηφιστεί όροι δόμησης!!
Όταν διαμορφωθεί το πολεοδομικό πλαίσιο, θα προβούν στην κατάρτιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με
χρονοδιάγραμμα της Εθνικής Τράπεζας
να προβλέπει την ολοκλήρωση της τοποθέτησης επενδυτή έως το τέλος πρώτου
τριμήνου του 2014.

Μεταξύ των ακινήτων, στη διαχείριση του
επενδυτή θα περιέλθει η παραλία του ξενοδοχείου, που καταλαμβάνει 1.600
μέτρα ακτογραμμής, αλλά και η παραλία
που ανήκει στον ΕΟΤ συνολικής έκτασης
2.100 μέτρων ακτογραμμής. Ταυτόχρονα,
θα παραχωρηθεί στον επενδυτή και η μαΠηγή: capital.gr
ρίνα για 40 χρόνια.

"Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος
είναι πολύχρωμος"
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Future Library" επισκέφτηκε το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στις 28/8.
Η διευθύντρια τουΕΚΤ&Π Βάσω Κιούση παρουσίασε στα
παιδιά την ιστορία του Πράσινου χρώματος ανά τους αιώνες. Περιηγήθηκαν τον κήπο του ΕΚΤ&Π βρήκαν αρωματικά φυτά, βότανα και δέντρα, έμαθαν την χρησιμότητά
τους, ζωγράφισαν αυτά που τους άρεσαν.

Παρακολούθησαν δυό ταινίες (Πίτερ Παν και Ρομπέν των
Δασών) βρήκαν τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο
ηρώων που είναι ντυμένοι στα πράσινα.
Τέλος, φύτεψαν σε μικρά γλαστράκια φυτά και τα πήραν
μαζί τους.

Είναι ένα πανέμορφο κτίριο, στολίδι για
την περιοχή. Το Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Παλλήνης, στο Γέρακα. Ενας
πνεύμονας πολιτισμού, αφού στο χώρο
αυτό γίνονται πολλές και καλές εκδηλώσεις σε ετήσια βάση.
Παρ’ όλα αυτά δεν εμπόδισε κάποιους ανεγκέφαλους να γράψουν με κόκκινη μπογιά
πάνω στην επιφάνεια του κτιρίου: “Ελλάδα ή Ελλαδιστάν;”
Μάλλον Ελλαδιστάν, φίλε, αφού εσύ ο ίδιος δεν σέβεσαι το κτίριο και το χώρο και έχεις
τη δυνατότητα να μουτζουρώνεις και να ρυπαίνεις ανεγκέφαλα.

“Μια ευκαιρία για παιδιά” - “A Chance for Children”
“A Chance for Children” - “Μια ευκαιρία για παιδιά”
- ένα παραμύθι αφιερωμένο σε αληθινά γεγονότα
διασώσεων και ανθρωπισμού από τη ζωή γτου Baywatch σε ελληνική και αγγλική έκδοση κυκλοφόρησε
ο συγγράφεας Δρ Στάθης Αβραμίδης (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Ο Σκηνοθέτης του Baywatch, Greg Bonann και η Σεναριογράφος του SAF3 Tai Collins, γέλασαν και δάκρυσαν όταν διάβασαν το παιδικό παραμύθι
ενδυνάμωσης “A Chance for Children” του Δρ Στάθη
Αβραμίδη και σκιτσογράφου Νίκου Κουρεμένου,
γιατί σε αυτό απεικονίστηκαν αληθινά γεγονότα διασώσεων και ανθρωπισμού από την ζωή τους. «Είσαστε τόσο ταλαντούχοι! Δεν έχουμε λόγια να σας
ευχαριστήσουμε αρκετά», τους έγραψαν.
Το παραμύθι αποτελεί έναν ύμνο στην ανθρώπινη ενδυνάμωση και μιλάει για τον αληθινό οργανισμό «A
Chance For Children», που ιδρύθηκε ως «Camp Baywatch» το 1992 από τον Greg και την Tai για να προστατέψει τα παιδιά της Καλιφόρνια από την
εγκληματικότητα. Μιλάει επίσης για την διάσωση που
έκανε ο Greg σε ένα φαινομενικά νεκρό παιδί ενώ κινηματογραφούσε το Baywatch. Ο Δρ Αβραμίδης δήλωσε: «Χαίρομαι που μια Ελληνική πρωτοβουλία έτυχε
τέτοιας υποδοχής από ανθρώπους με παγκοσμίως
γνωστό εθελοντικό και κινηματογραφικό έργο».
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To Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
καταδικάζει την επιχειρούμενη
στρατιωτική επέμβαση στη Συρία
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης εκφράζοντας και τα αισθήματα των δημοτών αποφάσισε:
• Να καταδικάσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την
επιχειρούμενη στρατιωτική επέμβαση στην Συρία που
προετοιμάζουν οι Η.Π.Α, ΝΑΤΟ, Ε.Ε, Τουρκία, Γαλλία
κ.λ.π.
• Να καταγγείλει την Κυβέρνηση για την στάση εμπλοκής-συμμετοχής σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Να κλείσει τώρα η Νατοϊκή Βάση της Σούδας
• Να μην διατεθούν υποδομές που βρίσκονται στην χώρα
μας για οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση κατά της Συρίας ή άλλης χώρας.
• Καμμία συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον
νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο
Το ψήφισμα να δοθεί στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης, καθώς και στις Πρεσβείες Η.Π.Α, Γαλλίας, Τουρκίας, στο γραφείο της Ε.Ε (Ελλάδας) όπως επίσης και στην Πρεσβεία της Συρίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης

Σχολή Ἐκκλησιαστικῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς
στη Γλυφάδα
Κάθε χρόνο μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους ἀρχίζουν,
σύν Θεῷ καί τά μαθήματα τῆς ἀνεγνωρισμένης ἀπό τό
Κράτος Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,
Βουλιαγμένης καί Βάρης.
Ἡ Σχολή ἱδρύθηκε πρίν ἀπό δέκα χρόνια καί στεγάζεται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, στήν Πλατ. Καραϊσκάκη.
Κατά τό δέκατο ἔτος λειτουργίας της, φοίτησαν σ’αὐτή
μέ μεγάλη ἐπιτυχία 100 περίπου σπουδαστές.
Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετής, γίνονται δεκτοί σπουδαστές
καί σπουδάστριες ἀπό 10 ἕως 60 ἐτῶν καί τά μαθήματα
παραδίδονται τίς ἀπογευματινές καί βραδυνές ὧρες.
Τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολίτου ἀφ’ἑνός, καί
τό πολύπειρο διδακτικό προσωπικό, μέ Διευθυντή τόν
Πρωτοψάλτη κ. Ἠλιόπουλο ἀφ’ ἑτέρου, ἐγγυῶνται γιά τό
ὑψηλό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν καί γιά τήν κατά Θεόν ἐπίδοση τῶν σπουδαστῶν καί τῆς Σχολῆς γενικώ-τερα.
Ἡ διάδοση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
στήν περιοχή μας καί ἡ συνέχιση τῆς στελέχωσης τῶν
ἀναλογίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, εἶναι ἔργο ὅλων τῶν
Χριστιανῶν.
Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας νά πληροφορήσετε
κάθε ἐνδιαφερόμενο γιά τή λειτουργία τῆς Σχολῆς, μέσα
ἀπό τήν ὁποία, ἰδιαίτερα οἱ νέοι μας, θά ἀξιοποιήσουν τό
ταλέντο τῆς καλλιφωνίας καί θά ἀποκτήσουν ἐφόδιο, πού
θά τούς χρησιμεύσῃ σ’ ὅλη τους τή ζωή.
Τά μαθήματα ἀρχίζουν τήν Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου τρ.
ἔ. καί ὥρα 7.00 ἕως 9.00 μ.μ..
Γιά πληροφορίες καί ἐγγραφές μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ σας ἤ στόν π. Γεώργιο Γαντζό,
Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Βαρκίζης, τηλ.
6932261964 καί 2108972460.

Επισκευές στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σαρωνικού
Πρόγραμμα συντηρήσεων και
επισκευών των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Σαρωνικού για την
εκπαιδευτική περίοδο 20132014 βρίσκεται σε εξέλιξη και
περιλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς, ξυλουργικές εργασίες,
σιδηρουργικές
εργασίες, επισκευές κουφωμάτων, τοποθετήσεις στεγάστρων,
συντηρήσεις
σωμάτων κλιματισμού και
θέρμανσης κ.λ.π, καθώς επίσης παρεμβάσεις και εργα-

σίες σε εξωτερικούς χώρους
και σε αυλές των σχολείων.
Ο στόχος, όπως τόνισε ο Αν-

τιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης του Δήμου Σαρωνικού Σπύρος Δημητρίου,
είναι να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά ομαλά με έτοιμα
τα σχολεία, ώστε να μην
υπάρξει κανένα πρόβλημα
στην εκπαιδευτική διαδικασία
και υπογράμμισε το υψηλό
επίπεδο συνεργασίας μεταξύ
της εκπαιδευτικής κοινότητας, των συλλόγων γονέων
με τη Σχολική επιτροπή και
τον Δήμο, που αποδίδει καρπούς προς όφελος των μαθητών.

Εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης
Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του
Δήμου Παλλήνης, για τη σχολική χρονιά 2013 – 2014.
Οι εγγραφές θα γίνονται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και στους χώρους
όπου θα διεξάγονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα του 4ου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Παλλήνης
επί της οδού Λεονταρίου, (δίπλα στις
εργατικές πολυκατοικίες) από τις
10:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ..
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι μια
από τις πολλές δράσεις Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης
και απευθύνεται σε μαθητές του
Δήμου που οι οικογένειες αδυνατούν

να ανταποκριθούν στις δύσκολες
συγκυρίες της εποχής με στόχο τη διδακτική τους ενίσχυση.
Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του
Δήμου Παλλήνης μπορούν να συμμετάσχουν κάτοικοι του Δήμου με κριτήριο το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
στο οποίο όμως συνεκτιμάται η οικογενειακή κατάσταση, τυχόν προβλήματα υγείας, η ανεργία, κοινωνικά
προβλήματα και αναπηρίες.

περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης
-Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
-Σε περίπτωση αναπηρίας ιατρική βεβαίωση
από κρατικούς φορείς
-Δήλωση των μαθημάτων που επιθυμεί να
παρακολουθήσει.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για έγκριση στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
-Αίτηση
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
-Εκκαθαριστικό έτους ή υπεύθυνη δήλωση
επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στηρίζεται στην ανιδιοτελή
διάθεση Εκπαιδευτικών, τους οποίους
ο Δήμος Παλλήνης για μια ακόμη
φορά ευχαριστεί θερμότατα.

Πρόγραμμα Ελέγχου Υπέρτασης στο Δήμο Παλλήνης
Συνεχίζεται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου το Πρόγραμμα Ελέγχου της
Υπέρτασης του Δήμου Παλλήνης, σε
συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα αντιμετώπισης της Υπέρτασης, μιας «ύπουλης» νόσου με
τεράστιες επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή και πολλές φορές στην
βιωσιμότητά μας.
Το πρόγραμμα
εφαρμόζει τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης με μεθόδους
διαχείρισης του στρες, για αλλαγή του
τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών
συμπεριφορών, σε προ-υπερτασικούς
και υπερτασικούς ασθενείς.
Ο στόχος αυτού και παρόμοιων προγραμμάτων υγείας, είναι η Προαγωγή
Υγείας που υλοποιεί ο Δήμος Παλλήνης, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής
των πολιτών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η πρόσκληση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε δημότες ηλικίας 18 - 55
ετών που ενδιαφέρονται να υποβλη-

θούν σε ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις
• Διάγνωσης της υπέρτασης με την πιο
σύγχρονη τεχνολογία.
• Μέτρησης του στρες, του τρόπου ζωής
και των καθημερινών συνηθειών σύμφωνα
με τη νέα αντίληψη της υγείας
• Εκτίμησης του συνολικού καρδιομεταβολικού κινδύνου
Επιπλέον στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση της υπέρτασης με:
• Εκμάθηση επιστημονικών μεθόδων
διαχείρισης του στρες
• Γνωσιακή αναδόμηση σχετικά με τη
νόσο
• Βιωματική εκπαίδευση
• Προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής
(βελτίωση διατροφής, άσκησης, ύπνου κ.α)
Κλείστε ραντεβού στο 6978101567
Η ειδικευμένη ομάδα ιατρών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
θα επισκέπτονται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες τα Δημοτικά Ιατρεία
του Δήμου Παλλήνης, προκειμένου να
κάνουν την ανίχνευση ατόμων με προ-

ϋπέρταση ή αρτηριακή υπέρταση.
Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια θα εντάσσονται στο πρόγραμμα.
Επισημαίνεται πως η συμμετοχή στο εν
λόγω πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Εν συνεχεία, τα άτομα που θα εισαχθούν στο πρόγραμμα θα παραπέμπονται
στο Λαϊκό Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Καρδιαγγειακό Εργαστήριο
της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής
Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών, όπου και
θα υποβληθούν σε εξειδικευμένες ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις σχετικές με την αρτηριακή πίεση και την εκτίμηση του
συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.
Μετά τις μετρήσεις, θα εφαρμοστεί παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης του
στρες και αλλαγής του τρόπου ζωής. Το
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις
και βιωματικά σεμινάρια γνωσιακής αναδόμησης, προώθησης της άσκησης και
της υγιεινής διατροφής μέσω της διαχείρισης του στρες. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται η μείωση των παρενεργειών
των φαρμάκων, η αυτορρύθμιση της
υπέρτασης, η πρόληψη και η προαγωγή
της υγείας στην κοινότητα.

ΕΒΔΟΜΗ
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7η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Βραβεύσεις Ελλήνων ...διαστημικών
Στο Βόλο εφέτος διεξήχθη η 7η Διεθνής
Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής
την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου με πολλές συμμετοχές από διάφορες χώρες.
Πολλές και σημαντικές οι διακρίσεις των συμμετεχόντων μαθητών.

λυτη επιτυχία. Το οικονομικό μέρος ανέλαβαν
Ιδρύματα και απλοί πολίτες και το οργανωτικό
υποστηρίχτηκε ιδιαίτερα από πολλούς εθελοντές
Συνολικά φιλοξενήθηκαν περί τους 180 μαθητές και 100 συνοδοί καθηγητές. Παράλληλα

Την 1η θέση (στην συνολική βαθμολογία) κατέκτησε μαθητής από Ρουμανία, κατακτώντας
το χρυσό μετάλλιο.
Από τους 10 Ελληνες μαθητές, βραβεύτηκαν
ο αθλητής Περικλής Οκαλίδης από την Αθήνα

Επίσης, άλλοι τέσσερις έλαβαν τη διάκριση
της εύφημης μνείας. Φώτης-Ιωάννης Γιασεμής από την Αγία Άννα Εύβοιας, ΕυθύμιοςΑλκιβιάδης Πράπας από την Λάρισα, Νίκος
Σκοκέας-McKellen από την Καλαμάτα και
Αχιλλέας Παλάσκος από τη Θεσσαλονίκη.
Η Οργανωτική Επιτροπή της Ολυμπιάδας
όπως ανακοίνωσε, έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την όλη διοργάνωση, αλλά και
γιατί καθιερώθηκε παμψηφεί στη Συνέλευση
των αποστολών όλων των κρατών, ο ύμνος
της Ολυμπιάδας Αστρονομίας «Ίριδα», που
είναι σύνθεση του Βασίλη Τασούδη, αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Έτσι σε κάθε επόμενη Ολυμπιάδα, τόσο στην
Τελετή Έναρξης αλλά την Τελετή Λήξης, θα
ακούγεται ο ύμνος αυτός.

με αργυρό μετάλλιο, τέσσερις με χάλκινα μετάλλια οι εξής: Νίκος Κουκουφίλιππας από
την Αθήνα, Νίκος Κουκουλεκίδης από την
Θεσσαλονίκη, Κρινιώ Μαρούδα από τα Λεχαινά Ηλείας, Νίκος Καραμπίτσος από την
Αθήνα.

Για 10 ημέρες η πόλη του Βόλου ανέπνεε
στους ρυθμούς της Ολυμπιακής Αστρονομίας
και Αστροφυσικής, δίνοντας τη δυνατότητα
στους πολίτες να μυηθούν στο πνεύμα της ενδιαφέρουσας αυτής επιστήμης.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη στήριξη
του Δήμου Βόλου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης ανέλαβαν να υλοποιήσουν το
οργανωτικό μέρος το οποίο στέφθηκε με από-

Οι χώρες που είχαν την καλύτερη παρουσία
ήταν η Ρουμανία, το Ιράν, η Ταϊλάνδη και η
Σλοβακία. Παράλληλα υπήρξαν και χώρες που
συμμετείχαν σε μια τέτοια Ολυμπιάδα για
πρώτη φορά, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η
Νέα Ζηλανδία και η Κύπρος.
Η Τελετή Λήξης πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσάτικα,
όπου ο τοπικος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος πρόσφερε δείπνο σε όλους τους μαθητές και τους
συνοδούς τους.

στο Βόλο βρέθηκαν άλλοι 100 καθηγητές,
ερευνητές και πανεπιστημιακοί που συμμετείχαν σε εργασίες θερινών σχολείων για τη Φυσική και την Αστρονομία.
Μετά από τέσσερις ημέρες συνεχών εξετάσεων, την, Κυριακή 5/8, στο Συνεδριακό Κέντρο στα Μελισσάτικα πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση απονομής των βραβείων. Από τους
180 μαθητές έλαβαν μετάλλια και τιμητικές
διακρίσεις περί τους 120 μαθητές.

MI NI MARKET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”

VIDEO - TV - ELECTRONICS
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
Tηλ./Fax: 210 8954.408, kin. 6944 525989

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ

ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ
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Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ. ΜΠΟΡΕΙΣ!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Στην τελική ευθεία
η πανευρωπαϊκή εκστρατεία
κατά της ιδιωτικοποίησης
του Νερού
Η καμπάνια «δικαίωμα στο νερό», με στόχο να ζητήσει
από την ευρωπαϊκή επιτροπή τη διενέργεια ενός πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος που στόχο έχει να κατοχυρώνει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι
εμπόρευμα, διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Η καμπάνια αυτή είναι η
πρώτη πρωτοβουλία Eυρωπαίων πολιτών που ξεπέρασε
κατά πολύ, το ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης
Σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα σε περιόδους
οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, ένας αριθμός συμπολιτών μας
δεν ολοκληρώνει το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επειδή αναγκάζεται ή επιλέγει να εργαστεί. Το πλέον
δυσάρεστο είναι πως αρκετοί από αυτούς που σταματούν τη φοίτηση στο Γυμνάσιο δεν αποκτούν ούτε το ελάχιστο
των γνώσεων που είναι απαραίτητες για
τη ζωή τους. Σήμερα, που τα προαπαιτούμενα προσόντα για μια θέση εργασίας γίνονται όλο και πιο απαιτητικά, η
διακοπή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
ισοδυναμεί με αδυναμία παρακολούθησης των εξελίξεων και, επομένως, με
την επαγγελματική «καταδίκη» τους στο
ρόλο του ανειδίκευτου εργάτη.
Το κοινωνικό αυτό πρόβλημα επιχειρεί
να περιορίσει στην περιοχή μας το Δημόσιο Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης,
που λειτουργεί από το 1998 και το οποίο
απευθύνεται σε εργαζόμενους άνω των
14 ετών κάθε εθνικότητας. Η διάρκεια
των σπουδών είναι τρία χρόνια, και με το

απολυτήριο που παρέχει, ισότιμο με
αυτό των ημερήσιων Γυμνασίων, οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο, Ημερήσιο ή
Εσπερινό, Γενικό ή Τεχνικό. Οι εκπαιδευτικοί του Εσπερινού Γυμνασίου
έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία που
χρειάζονται, ώστε να βοηθήσουν τους
μαθητές να ανταποκριθούν παράλληλα
με την εργασία τους και στις απαιτήσεις
του σχολείου.
Εκτός όμως των διδασκομένων αντικειμένων, επειδή η μόρφωση δεν εξαντλείται στις σχολικές αίθουσες, το Εσπερινό
Γυμνάσιο επιχειρεί να είναι ανοιχτό στην
κοινωνία με δράσεις εξωσχολικές, όπως
αυτές που έγιναν την περασμένη χρονιά: διαδικασία πραγματοποίησης μιας
ραδιοφωνικής εκπομπής, ξενάγηση στο
Μουσείο Ακρόπολης· η απεραντοσύνη
του διαστήματος στο Ευγενίδειο Ίδρυμα
(Πλανητάριο) κλπ.
Αν αυτά φαντάζουν αυτονόητα για
ένα ημερήσιο Γυμνάσιο, δεν ισχύει το
ίδιο για ένα αντίστοιχο Εσπερινό. Πέραν

των όσων άλλων δυσχερειών, οι μαθητές μας, άνθρωποι μεγαλύτερης σαφώς
ηλικίας και επιφορτισμένοι με το άγχος
της καθημερινότητας, την κούραση της
εργασίας και τα βάρη των οικογενειακών
υποχρεώσεων, χρειάζεται να μετακινούνται από διάφορους δήμους της Ανατολικής Αττικής, για να συμμετέχουν
στις ενδοσχολικές και, πολύ περισσότερο, στις εξωσχολικές δραστηριότητες
Έχουν, όμως, με το μέρος τους δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: τη διάθεση να
γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
και την αμέριστη συμπαράσταση των καθηγητών τους.
Αν έχουμε μάθει κάτι όλοι, διδάσκοντες
και διδασκόμενοι, από τη θητεία και τη
μαθητεία μας αντίστοιχα στο Εσπερινό
είναι ότι στη ζωή, όπως και στη μάθηση
οι δυσκολίες μάς κάνουν πιο δυνατούς.
Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται
κατά το διάστημα 1 - 10 Σεπτεμβρίου,
ενώ οι μετεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαρτίου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή, που
πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες και η
διαχείρισή του να γίνεται με κύριο γνώμονα τη βιωσιμότητα και όχι την εμπορική λογική της μεγιστοποίησης του
κέρδους. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής του, αλλά και σε σοβαρή υποβάθμιση της
ποιότητάς του. “Εξάλλου η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και η μη κατασπατάληση τους δεν εξασφαλίζεται από μια ιδιωτική Ανώνυμη Εταιρεία, που θα
θεωρεί καλύτερους πελάτες της όσους καταναλώνουν
περισσότερο για πισίνες ή για γκαζόν”, σημειώνουν οι
“Οικολόγοι Πράσινοι”.
Σήμερα, που τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ βρίσκονται στην τελική ευθεία και ακολουθεί αυτή της
ΕΥΔΑΠ, καλούμε όλους τους πολίτες να ενώσουν τη
φωνή τους με εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
Για πληροφορίες και υπογραφή απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της εκστρατείας (http://www.right2water.eu/el).

Γραφεία στο Λαύριο
οι “Ανεξάρτητοι Ελληνες”
Μέσα στον Σεπτέμβρη, η Τοπική Οργάνωση των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” ανοίγει γραφεία στο Λαύριο (Ηρώων
Πολυτεχνείου 38, 2ος ορ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
6936646044 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εκπρόσωπο
της Συντονιστικής Επιτροπής Λαυρεωτικής.

Σημαντικότατες αλλαγές επήλθαν στη διαδικασία και τη μεθοδολογία
κατάρτισης
των
προϋπολογισμών των Δήμων με
το ν.4172/23-7-2013 και την ΚΥΑ
30842/31-7-2013.
Την τελευταία εβδομάδα του
Ιουλίου, και με προγραμματισμένες ήδη τις θερινές άδειες των
εργαζομένων, που κατά κύριο
λόγο δίδονται κατά το μήνα Αύγουστο, τροποποιήθηκαν σημαντικά οι προθεσμίες κατάρτισης
των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
Πλέον, η Οικονομική Επιτροπή
οφείλει να έχει καταρτίσει το
σχέδιο προϋπολογισμού έως
την 5η Σεπτεμβρίου, ήτοι περισσότερο από τέσσερις μήνες ενωρίτερα σε σχέση με τις
προθεσμίες που έθετε η ΚΥΑ
47490/18-11-2012. Παράλληλα,
η Οικονομική Επιτροπή υποχρεούται, πάλι μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, να έχει ενσωματώσει το
σχέδιο του προϋπολογισμού στη
βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η μη έγκαιρη υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού στο
ΥΠΕΣ δύναται να επιφέρει τη μερική ή ολική διακοπή της χρηματοδότησης του Δήμου από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού ελέγχεται από το “Παρατηρητήριο
Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ” και υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση μόνο μετά την

ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου από το “Παρατηρητήριο” και
συνοδευόμενο από τη σχετική
έκθεση του Παρατηρητηρίου. Αν
η έκθεση του Παρατηρητηρίου
κάνει λόγο για αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο σχέδιο του
προϋπολογισμού, τότε η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να το τροποποιήσει πριν το υποβάλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε
ειδική συνεδρίαση το αργότερο
έως την 15η Νοεμβρίου.
Το προκαταρκτικό μέρος της κατάρτισης του προϋπολογισμού
παραμένει περίπου ως είχε, ήτοι
η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τον Προϋπολογισμό στη
βάση Προσχεδίου που συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η δε Εκτελεστική
Επιτροπή συντάσσει το προσχέδιό της συλλέγοντας τις προτάσεις των υπηρεσιών και της
Επιτροπής Διαβούλευσης. Ως
προς τη μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού, με την
ΚΥΑ θεσπίστηκαν νέα αυστηρότερα ανώτατα όρια για τα έσοδα
(και κατ’ επέκταση για τις δαπάνες) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, με σκοπό την
κατάρτιση πιο ρεαλιστικών προϋπολογισμών.
Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η ως άνω ΚΥΑ κοινοποιήθηκε τις πρώτες ημέρες του

Αυγούστου, η δε μηχανογραφική
εφαρμογή του Δήμου αναβαθμίστηκε από την εταιρεία που παρέχει
μηχανογραφική
υποστήριξη στο Δήμο, ώστε να
είναι συμβατή με τις νέες διατάξεις, μόλις στις 20 Αυγούστου.
Παρ’ όλα αυτά, ήδη στις 23 Αυγούστου η Οικονομική Υπηρεσία
συγκέντρωσε τις προτάσεις και
των υπολοίπων υπηρεσιών, συνέταξε προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων, προσδιόρισε
το ύψος των υποχρεωτικών δαπανών και των ήδη αναληφθεισών δεσμεύσεων του Δήμου, και
διαβίβασε αυτά στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική
Επιτροπή επεξεργάστηκε τα
στοιχεία αυτά στις 28 Αυγούστου και υπέβαλε το Προσχέδιό
της στην Οικονομική Επιτροπή, η
οποία τώρα καλείται να καταρτίσει το σχέδιο του Προϋπολογισμού και να το υποβάλει στο
“Παρατηρητήριο”.
Συμμορφούμενο προς τα νέα αυστηρότερα όρια εσόδων και δαπανών που θέσπισε η ΚΥΑ
30842/31-7-2012, το προσχέδιο
που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία και επεξεργάστηκε η
Εκτελεστική Επιτροπή προβλέπει δαπάνες μειωμένες κατά 4,7
εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με
το 2013. Εξ αυτών, περίπου 1,5
εκατ. € αφορά, δυστυχώς, δαπάνες μισθοδοσίας. Η μείωση
οφείλεται κατά πρώτον στην κα-

τάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά δεύτερον στη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού
μονίμων υπαλλήλων, οι οποίοι
δεν αντικαθίστανται από νέες
προσλήψεις, καθώς και στον περιορισμό των υπερωριών.
Παρ’ όλα αυτά, το προσχέδιο
προβλέπει έργα ύψους 8 εκατ. €
περίπου, εκ των οποίων τα 3,5
εκατ. € αφορούν την παιδεία και
τον αθλητισμό. Τα νέα έργα
ανέρχονται σε 900 χιλ. € και τα
συνεχιζόμενα έργα σε 7,1 εκατ.
€ περίπου. Το συνολικό ύψος
των πιστώσεων για έργα και
δράσεις στον άξονα παιδεία αθλητισμός - πολιτισμός - κοινωνική μέριμνα φθάνει τα 6,7 εκατ.
€. Εξ αυτών, όπως ήδη ανεφέρθη, 3,5 εκατ. € αφορούν
έργα, ενώ ποσό 1,3 εκατ. € περίπου αφορά δράσεις που θα
πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού
& Παιδικής Αγωγής, ο οποίος
είναι αρμόδιος για τη λειτουργία
των παιδικών σταθμών, καθώς
και των αθλητικών και πολιτιστικών δομών του Δήμου.
Σε γενικές γραμμές, είναι ένα
ρεαλιστικό προσχέδιο, που ευθυγραμμίζεται με τη νέα νομοθεσία, αλλά παράλληλα προσπαθεί
να κατανείμει τους λίγους διαθέσιμους πόρους επ’ ωφελεία των
δημοτών και κατοίκων της ΒΒΒ.
Νίκος Ζαχαράτος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Οι αγρότες παγιδεύθηκαν με τα φωτοβολταϊκά. Οργανωμένες
πρακτικές κατάσχεσης των σπιτιών και της γης τους”,
καταγγέλει και ερωτά ο βουλευτής Τέρενς Κουίκ
Τη ληστεία που συντελείται σε
βάρος των αγροτών - ιδιοκτητών
φωτοβολταϊκών, τα περιουσιακά
στοιχεία των οποίων κινδυνεύουν
να κατασχεθούν λόγω της αδυναμίας καταβολής του έκτακτου τέλους
εισφοράς
για
τα
φωτοβολταϊκά πάρκα, στηλιτεύει
με ερώτησή του προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης ο Βουλευτής
Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την αποδέσμευση του
καπνού από τις ενισχύσεις, την
απαράδεκτη συμφωνία για τη μεταφορά του 50% των άμεσων ενισχύσεων
στο
πρόγραμμα
Αλέξανδρος Μπαλτατζής και για
να μετριάσει τις αντιδράσεις χιλιάδων καπνοπαραγωγών που
βγήκαν στους δρόμους από όλη
την Ελλάδα, φρόντισε να τους

στρέψει στην επένδυση αγροτικών φωτοβολταϊκών με «δήθεν
κρατικές εγγυήσεις».
Ήταν μία δήθεν διέξοδος για τους
κατάφωρα αδικημένους παραγωγούς προϊόντων, που η παραγωγή
τους αποσυνδέθηκε από τις ενισχύσεις όπως τα καπνά ποικιλίας
Βιρτζίνια, οι οποίοι μάλιστα πούλησαν τους φούρνους ψησίματος
καπνού και τα εργαλεία επεξεργασίας και συλλογής και στράφηκαν
στην
εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων, για τα
οποία υποθήκευσαν τη γη και τα
σπίτια τους, καθώς το απαιτούμενο κεφάλαιο ήταν μεγάλο
(300.000 ευρώ τουλάχιστον).
Όπως αποκαλύπτει και το μέλος
του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης
και Πολιτευτής Φθιώτιδας των

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Βασιλική Δημητράντζου:
«Το 2012 η κυβέρνηση αποφασίζει να επιβάλλει “χαράτσι” σε όλα
τα φωτοβολταϊκά πάρκα - της
τάξης του 30% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος- γεγονός απαράδεκτο, χωρίς να εξαιρεθούν
φυσικά οι αγρότες που παγιδεύτηκαν από τις ψεύτικες υποσχέσεις
και οργανωμένες πρακτικές “αρπαγής” των περιουσιών τους!
Η εισφορά μάλιστα αυτή είναι
απαιτητή και δεν παρακρατείται
από τα έσοδα των δικαιούχων,
αφού σε πολλές περιπτώσεις οι
πληρωμές καθυστερούν ή δεν
πραγματοποιούνται καθόλου.
Κι επειδή το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλλουν δεν επαρκεί για την κάλυψη των δανείων
τους, κινδυνεύουν με κατάσχεση
κατ’ αρχήν τα πάρκα και τα χωρά-

φια και έπειτα τα λοιπά υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία
τους όπως οι κατοικίες, γεγονός
που γίνεται πραγματικότητα με τα
πρώτα ειδοποιητήρια να είναι ήδη
στα χέρια των αγροτών.
Επιπλέον η «δήθεν εγγυημένη
τιμή πώλησης της κιλοβατώρας»
πέφτει συνεχώς, με αποτέλεσμα
τα έσοδα να μην επαρκούν για την
πληρωμή των δανείων, μη εξασφαλίζοντας εισόδημα στους πα-

Πρόστιμα σε ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες για
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας γενόσημων φαρμάκων
Απάντηση του Αντιπροέδρου της E.Ε., σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά
Καταδικάζει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Χοακίν Αλμούνια, την πρακτική
πληρωμών για καθυστέρηση της κυκλοφορίας γενόσημων φαρμάκων που εφαρμόζουν
οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο X. Αλμούνια, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Ιωάννη Τσουκαλά σχετικά με την
τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού
και διαφανούς λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς στον τομέα των φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση της πρακτικής
αυτής (λεγόμενης και «pay-for-delay») και έχει
θέσει ως προτεραιότητά της την επιβολή του
νόμου και την αμφισβήτηση τέτοιων περιπτώσεων όταν αυτές συνιστούν παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την πρακτική «pay-for-delay», οι
μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες πληρώνουν κάτω από το τραπέζι - τις μικρότερες, με
σκοπό να εξασφαλίσουν την καθυστέρηση
της παραγωγής και κυκλοφορίας γενόσημων,
και κατ' επέκταση φθηνότερων, φαρμάκων. Το
αποτέλεσμα είναι ότι όλες οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν όφελος (οι μεγάλες γιατί εξα-

κολουθούν να πουλούν τα ακριβά φάρμακά
τους και οι μικρές γιατί λαμβάνουν χρήματα
από τις μεγαλύτερες για να καθυστερήσουν
την παραγωγή γενοσήμων), ενώ οι καταναλωτές (κράτη, ασφαλιστικά ταμεία, ασθενείς)
ζημιώνονται.
Ο αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού Αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Επιτροπή έχει επιβάλει
πρόστιμο ύψους 93,8 εκατ. ευρώ στη Δανική
φαρμακευτική εταιρεία Lundbeck και πρόστιμα
συνολικού ύψους 52,2 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς γενόσημων φαρμάκων Alpharma
(τώρα τμήμα της Zoetis), Merck KGaA/Generics
UK (η Generics UK είναι τώρα τμήμα της
Μylan), Arrow (τώρα τμήμα της Αctavis) και
Ranbaxy. Οι εταιρείες αυτές διαπιστώθηκε
ότι παρέβησαν την ευρωπαϊκή συνθήκη καθυστερώντας την είσοδο στην αγορά γενόσημης κιταλοπράμης μέσω αυτών των
συμφωνιών. Τρεις επιπλέον έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με την παρεμπόδιση κυκλοφορίας
φαρμάκων.
Ο Χ. Αλμούνια υπογραμμίζει στην απάντησή

του ότι σύμφωνα με την τελική έκθεση της
έρευνας για τον φαρμακευτικό κλάδο του
2009, συμφωνίες διακανονισμού που αφορούν
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιορισμό του ανταγωνισμού.
Κάτι τέτοιο παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού εφόσον η γενόσημη
εταιρεία δέχεται να παραμείνει εκτός αγοράς,
με αντάλλαγμα κάποιο όφελος εκ μέρους της
εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων φαρμάκων.
Σχολιάζοντας την απάντηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ι. Τσουκαλάς δήλωσε:
«Οι παράνομες πληρωμές από τις μεγάλες
φαρμακοβιομηχανίες προς τις μικρότερες με
μόνο σκοπό την καθυστέρηση της παραγωγής γενόσημων - και συνεπώς φθηνότερων φαρμάκων, είναι μια απαράδεκτη πρακτική,
έναντι της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να φανεί αμείλικτη.
[...] Οι πρακτικές αυτές είναι ανήθικες και προκλητικές και αναδεικνύουν τα μεγάλα συμφέροντα και τα τεράστια ποσά που κρύβονται σε παγκόσμιο επίπεδο - στον χώρο των φαρμάκων».

ραγωγούς οι οποίοι και δεν θα επιβιώσουν».
Σύμφωνα με καταγγελίες των
ίδιων των αγροτών, με τα ειδοποιητήρια ζητείται να πληρωθούν
άμεσα ποσά της τάξης 4.000 ευρώ
σε χρονικό διάστημα μόλις πέντε
ημερών, ειδάλλως τα περιουσιακά
τους στοιχεία θα κατασχεθούν.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
η εισφορά για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας είναι 10%, ενώ οι
μεγάλοι παραγωγοί δεν πληρώνουν καμμιά εισφορά.
«Μήπως μαζί με την τρόικα, μεθοδεύσατε την εξαθλίωση όσων
εσείς στρέψατε στα φωτοβολταϊκά, για να γίνουν εύκολη λεία
και να χάσουν τις περιουσίες
τους, ώστε να δοθούν σε ξένους
μεγαλοεπενδυτές;», ερωτά τον
αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ
και ζητά ενημέρωση για τα κριτήρια βάσει των οποίων επιβλήθηκε
η φορολογία στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, τα οποία υποτίθεται ότι
θα εξαιρούνταν-ειδικά σε πρώην
καπνοπαραγωγούς- την ώρα μάλιστα που δεν έχουν πληρωθεί από
τη ΔΕΗ για το ρεύμα που της πούλησαν.

Κύριε ελέησον…
Μετά τη δωρεάν "τακτοποίηση"
των αυθαιρέτων της, με νέα τροπολογία στο συζητούμενο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη
δόμηση στη Βουλή, προβλέπεται
και η σύσταση "Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας ΑΕ". Μια
Ακίνητη Περιουσία, που κατά
ένα σημαντικό μέρος της είναι
υπό αμφισβήτηση, ως προϊόν
"πράξεων" μακρινού παρελθόντος (χρυσόβουλα, "τεκμήρια" επί
οθωμανικής περιόδου κλπ.).
Με τις διατάξεις αυτές, η κυβέρνηση όχι μόνο "προικίζει" την
Εκκλησία, σε βάρος ακόμη και
της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισονομίας, αλλά επιμένει σ'
έναν ιδιότυπο "ομφάλιο λώρο"
μαζί της.
Οικολόγοι Πράσινοι
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Πολλοί οι μνηστήρες στις
Δημοτικές Εκλογές
Oι Δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και οι μνηστήρες
για το δημαρχιακό -και όχι μόνο- θώκο είναι πολλοί
στα 3Β.
Μακρύ όνομα βλέπεις, πολλές ουρές.
Πολλά τα ονόματα
που
ακούγονται·
ωστόσο όλοι βρίσκονται σε αναμονή,
μια
που
συζητιέται η αλλαγή του νόμου για
τον τρόπο εκλογής.
Κάποιοι το θέλουν
κάποιοι άλλοι όχι.
Τα
περισσότερα
ονόματα που έχουν
ακουστεί σαν υποψήφιοι είναι κάτοικοι Βούλας. Βέβαια
γίνονται ζυμώσεις και μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις.
Πάντως, πρώτος και καλύτερος δηλώνων παρών είναι
ο αειθαλής Βουλιαγμενιώτης Θεόδωρο Τσολάκης, ο
οποίος αν και έκλεισε έναν αιώνα ζωής, είναι πάντα
ενεργός και ακμαίος. Πρωταθλητής με πολλά μετάλλεια στο ιστορικό του, πονάει τη Βουλιαγμένη και τη
γνωρίζει όσο κανένας άλλος, αφού κατοικεί από την
εποχή που είχε μόνο χωματόδρομους και πήγαινε
από την Αθήνα μέχρι τη Βουλιαγμένη με τα πόδια.

Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας
είναι προ των πυλών
Η αποδόμηση του δημοσίου τομέα συντελείται πλέον ανοιχτά σε όλους τους τομείς και με μεγάλη μεθοδικότητα.
Η πλήρης απαξίωση του φυσικού πλούτου υπό τον μανδύα
της δήθεν εξοικονόμησης πόρων οδηγεί σε καταστροφικές
για το περιβάλλον συνέπειες.
Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας είναι προ των πυλών όπως
αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων.
Η δασική υπηρεσία επιφορτισμένη με ένα τρομερά δύσκολο
και νευραλγικό έργο, την προστασία των δασών και της δημόσιας περιουσίας, είναι αναγκασμένη από την δικομματική
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να εκχωρεί αρμοδιότητες στην ιδιωτική εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε", να δέχεται την είσοδο
ιδιωτών θηροφυλάκων σε αμιγώς δασικές δραστηριότητες,
ενώ από την άλλη το νέο οργανόγραμμα που σχεδιάζεται
σκοπό έχει την συρρίκνωση μέχρις εξαφανίσεώς της.
Το οργανόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται ως τερατούργημα
αφού καταργεί διευθύνσεις και τμήματα αποδομώντας τα δασαρχεία τεχνηέντως.
Η ΠΕΔΔΥ καταγγέλλει την όλη μεθόδευση που μοναδικό σκοπό
έχει το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας και την πλήρη αδιαφορία για τα δασικά οικοσυστήματα και το μέλλον τους.
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ αντιτάσσονται στις μεθοδεύσεις αυτές
και θα αγωνιστούν με όλες τις οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες
πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρη προστασία
των δασών και των εργαζομένων σε αυτά.

Σε ξένους η ανάθεση πώλησης της δημόσιας περιουσίας
H εφημερίδα New York Times,
επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι
προσβλέπουν
στην επίσπευση της διαδικασίας πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού
δημοσίου, βάσει πρόσφατων
αναφορών στον ελληνικό και το
βρετανικό Τύπο ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας,
σε έκθεσή του στα τέλη του
2012, πρότεινε την ανάθεση σε
εξωτερική εταιρεία της διαχείρισης πώλησης της κρατικής
περιουσίας της χώρας.
Όπως τονίζεται, από την πλευρά
του, το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών περιέγραψε την έκθεση των αξιωματούχων του
ΕΜΣ ως ένα έγγραφο σε μια
σειρά μελετών, που ενδέχεται
να εξεταστούν στο πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και της Τρόικας.
Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος,
σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν
σχολίασε τις πιθανές πολιτικές
και κοινωνικές επιπτώσεις οποιασδήποτε προσπάθειας να τεθεί
υπό ξένο έλεγχο το ελληνικό
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Αναλυτές εξέφρασαν την
άποψη ότι θα είναι δύσκολο να
εφαρμοστεί σχέδιο λόγω των
πιθανών αντιρρήσεων εντός
της κυβέρνησης συνεργασίας
του Πρωθυπουργού Α.Σαμαρά,
πέραν των πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά και της εναντίωσης από εργατικά σωματεία και
τους εξαντλημένους, λόγω λι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :
24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαλάνδρι 4 / 9 / 2013
ΑΡΙΘ. Πρωτ: 17811
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές
μονάδες Δήμου Χαλανδρίου»
Α.Μ. 6/2013
προϋπολογισμού
150.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό
119.560,02 € (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την Πέμπτη 19/9/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού
δύο (2 €) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν
την αναπαραγωγή των τευχών με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX : 213 2023983, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : B.
Σπηλιοπούλου και Π. Ζωγράφος.

τότητας, Έλληνες πολίτες, τονίζεται στο εν λόγω δημοσίευμα.
Επίσης, προστίθεται ότι ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας δήλωσε
χθες ότι το βασικό σημείο της
έκθεσης είναι η μεγιστοποίηση
της αξίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, καθιστώντας
τα ελκυστικότερα για τους επενδυτές.
Στο μεταξύ, ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν,
σε άρθρο του στην εφημερίδα
New York Times, συγκρίνοντας
ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΛ6-2Β2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 20884/06-09-2013
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΥ/24/2013)
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
13PROC001607582 2013-09-06
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 2013
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός
Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 83.781,90 ΕΥΡΩ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
24/9/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5
Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 2.391,20 € και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ) .
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

την ασιατική οικονομική κρίση
κατά την περίοδο 1997-1998 και
την ευρωπαϊκή, αναφέρεται
στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας
ότι σε αντίθεση με την χώρα
μας, οι ασιατικές χώρες που
επλήγησαν το 1997 - π.χ. η Ινδονησία- είχαν το δικό τους νόμισμα, το οποίο και υποτίμησαν,
προκαλώντας μια σειρά βραχυχρόνιων προβλημάτων, αλλά
οδηγώντας παράλληλα τις οικονομίες τους στην ανάκαμψη,
μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών.
Αντίθετα, όπως εκτιμά ο

Κρούγκμαν, η Ελλάδα παραμένει παγιδευμένη στο ευρώ, με
αποτέλεσμα η παραγωγή της να
έχει μειωθεί άνω του 20% από
το 2007, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, σημειώνοντας
επίσης ότι κανείς δεν γνωρίζει
πότε θα ξεκινήσει η ανάκαμψη
της Ελλάδας και οι προβλέψεις,
όπως τονίζει, είναι ότι λίγοι παρατηρητές αναμένουν να δουν
επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στα επίπεδα προ κρίσης
εντός της τρέχουσας δεκαετίας.
31/8/2013
Πηγή: www.enikos.gr

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.080,74 ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 14.829,40 ευρώ.
Απολογιστικές εργασίες 8.259,18 €
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
28.048,78 ευρώ.
3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του
μηνός Οκτωβρίου έτους 2013 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια
ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού,

ήτοι μέχρι την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013.
5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ
στην A2 τάξη και άνω για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των έξι (6) μηνών.
7. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 2.439,02 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 210
ημερολογιακών ημερών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαλάνδρι 4 / 9 / 2013
ΑΡΙΘ. Πρωτ: 17812

10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5
Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 804,77 € και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ) .
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «Διανοίξεις οδών–Εφαρμογή ρυμοτομικού» Α.Μ. 11/2013
προϋπ. 50.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 40.238,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την Πέμπτη 19/9/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 € ) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX : 213 2023983, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία :
B. Σπηλιοπούλου και Π. Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
24/9/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Eλληνίδα (εθελόντρια του
Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα
στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ. 6982 173851

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρμόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών. Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΟΥΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ το γένος ΦΑΛΤΣΕΤΑ, που γεννήθηκε στο
Χολαργό και κατοικεί στην Ανθούσα και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΣΟΦΙΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στην ΑΝΘΟΥΣΑ Αττικής, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθούσας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,

οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30
από ιδιώτη. Οχι μεσίτες
Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών
ή ηλικωμένων. Τηλ. 6983 954766

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

ΖΗΤAΕΙ

εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Νοτίων Προαστίων αναζητά καθηγητή οικιακής οικονομίας
για συνεργασία. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. ΤΚ 19400, ΤΘ. 4935

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδί-

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ με γνώση νοσηλευτρια ανα-

Βούλα

λαμβανει κατ' οικον νοσηλεια μόνο για γυναίκες, σε
περιοχές Σπάτα, Παλλήνη. Τηλεφωνο: 210 8992.642,
6977 161209.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ZHTAEI

κυρία να της χαρίσουν, έπιπλο ή τραπέζι
με ραπτική μηχανή ή όχι, τηλ. 210 8994 116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,

ται σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο
στο Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του
Αγίου Νεκταρίου.
Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

δονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγήτρια
με πεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ
19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .22910-41220, -1, -2, φαξ:
22910-41219
Πληροφορίες: κ. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ.
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου
Λυκείου Καλυβίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου, με δ/νση Βασ. Κων/νου &
Κρήτης 19013 Ανάβυσσος Αττικής
στις 7/10/2013 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22910-41220, απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ανάβυσσος 5/9/2013
Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

που χρειάζονται ενίσχυση για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκε-
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Specia-

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
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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

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια
και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, γι’
αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου,
επηρεάζονται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η
ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμβουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με
αποτέλεσμα να εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχήματα. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να μάθουν
από μικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους και να
μη τον θέτουν σε κίνδυνο.
Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά περνούν μεγάλο
μέρος του χρόνου τους σε χώρους εκπαίδευσης (Παιδικοί
Σταθμοί, Σχολεία), με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό
των παιδικών ατυχημάτων, να συμβαίνει εκεί καθώς και
κατά την μεταφορά των παιδιών προς και από, τους χώρους
αυτούς.
• Από την προσχολική ηλικία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά
μας την σωστή οδική συμπεριφορά. Πρέπει όμως να έχουμε
υπόψη μας, ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών, δεν έχουν την
απαιτούμενη ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουν πάντα, τα
όσα έχουν μάθει. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες, από και προς το σχολείο ή τη στάση του
σχολικού λεωφορείου. Κρατάμε πάντα τα μικρά παιδιά
από το χέρι και τα έχουμε από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου. Και μη ξεχνάμε, ότι τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας, γι’ αυτό πρέπει να τους δίνουμε το καλό
παράδειγμα, ακολουθώντας οι ίδιοι τους κανόνες της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
• Εφόσον πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο με το αυτοκίνητο, πρέπει να τους μάθουμε να κάθονται πάντα στο πίσω
κάθισμα, δεμένα με τον σωστό τρόπο. Οι αντιπροσωπείες
αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων ή
παιδικά είδη, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό
κάθισμα ή ζώνη ασφαλείας για κάθε παιδί, ανάλογα με το
ύψος και το βάρος του. Πρέπει επίσης να μάθουμε στα παιδιά, να μπαίνουν και να βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πάντοτε από την πλευρά του πεζοδρομίου. Επιπλέον, είναι
σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι δεν θα πρέπει να
βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου γιατί εάν κάνουν κάτι τέτοιο ο κίνδυνος πρόκλησης
ατυχήματος είναι μεγάλος. Στην περίπτωση που τα παιδιά
πηγαίνουν με σχολικό λεωφορείο, πρέπει το ίδιο το σχολείο, αλλά και εμείς οι γονείς, να τους εξηγήσουμε γιατί
πρέπει και εκεί να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας και να προσέχουν πολύ την ώρα που μπαίνουν και βγαίνουν από το

λεωφορείο.
• Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή μοτοποδήλατο, πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον βγαίνουν
στο δρόμο με το δίκυκλό τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα άλλα οχήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φορούν πάντα κράνος και τον απαραίτητο εξοπλισμό,
κατάλληλα προσαρμοσμένο στο σωματότυπό τους, καθώς
και να γνωρίζουν καλά και να ακολουθούν τους κανόνες
οδικής κυκλοφορίας. Τα δίκυκλά τους να είναι σε καλή κατάσταση και σωστά εξοπλισμένα με καθρέφτες και φώτα,
ώστε να φαίνονται τις βραδινές ώρες. Για να κυκλοφορήσουν στο δρόμο με μοτοποδήλατο, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν
προμηθευτεί την νόμιμη άδεια.

χημείο, θα πρέπει αυτό να παραμένει κλειδωμένο εκτός
από τις ώρες του μαθήματος που υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός.
• Στην αρχή κάθε σχολικού έτους πρέπει να γίνεται μία
ανοικτή συζήτηση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, για θέματα πρόληψης παιδικών ατυχημάτων, κυρίως στους σχολικούς χώρους. Οι ιδέες των ίδιων των παιδιών μπορούν
κάποιες φορές να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και να προάγουν την δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος.
• Η ύπαρξη συστήματος πυρασφάλειας είναι απαραίτητο να
υπάρχει σε κάθε σχολείο. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε χρόνο
να γίνεται άσκηση ασφαλούς εγκατάλειψης του κτιρίου σε
περίπτωση φωτιάς.
• Σε περίπτωση σεισμού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος όχι μόνον εξαιτίας της σεισμικής δόνησης αλλά και λόγω του πανικού που δημιουργείται.
Μόνος τρόπος για την προσπάθεια ελέγχου μίας τέτοιας
κατάστασης είναι η πραγματοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων σεισμού.
• Εάν το σχολείο διαθέτει παιδική χαρά ή γυμναστήριο,
πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος, ώστε το υλικό (κούνιες, τσουλήθρες, μονόζυγα, μπασκέτες) και ο γύρω
χώρος, να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Πρέπει επίσης, τα παιδιά να ενημερώνονται ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης του υπάρχοντος εξοπλισμού από τους
γυμναστές του σχολείου.
• Πρέπει τα παιδιά να προειδοποιούνται και να γίνεται σωστός έλεγχος, ώστε να μη φέρνουν στο σχολείο επικίνδυνα και αιχμηρά αντικείμενα.

• Τα παιδιά που πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο πρέπει
να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ένθετο ανακλαστικό υλικό, για να διακρίνονται από τους διερχόμενους οδηγούς, ειδικότερα το βράδυ.
• Στην έξοδο όλων των σχολείων, πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα, ώστε τα παιδιά να μη μπορούν να
βγουν απευθείας στο δρόμο.
• Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός τροχονόμος στην πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Αρμοδιότητά του είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην γύρω
από το σχολείο περιοχή κατά τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης των μαθητών, με στόχο της ασφαλή διέλευση
αυτών. Προκειμένου, όμως, οι οδηγίες του σχολικού τροχονόμου να επιτελούν τον σκοπό τους θα πρέπει αφενός οι
γονείς να εξηγήσουμε στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του και αφετέρου οι
οδηγοί να σέβονται την παρουσία του και να ακολουθούν
τις οδηγίες του.
• Όλα τα σχολεία πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι ασφαλείς για τα παιδιά που στεγάζουν. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι
γονείς των μαθητών με σωστές παρατηρήσεις και εποικοδομητικές προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχουν
στους χώρους του σχολείου σκουριασμένα ή αιχμηρά αντικείμενα στα οποία τα παιδιά θα μπορούσαν να χτυπήσουν
(π.χ. σκουριασμένα κάγκελα). Εφόσον το σχολείο διαθέτει

• Την ώρα του διαλείμματος πρέπει πάντα να είναι παρόντες κάποιοι υπεύθυνοι.
• Όλα τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο
για την παροχή Α΄ Βοηθειών, με κάποιον υπεύθυνο για
αυτό, και αν είναι δυνατόν ένα Νοσηλευτή ή μια Νοσηλεύτρια. Σημαντικό είναι ακόμη οι γονείς να ενημερώσουν έγκαιρα το ιατρείο του σχολείου εάν το παιδί τους τυχαίνει
να έχει κάποια αλλεργία. Πρέπει επίσης να υπάρχουν εμφανώς αναρτημένα τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Κέντρου Υγείας ή Νοσοκομείου. Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι,
Καθηγητές και Γυμναστές, πρέπει ιδανικά να εκπαιδεύονται
στις βασικές Α' Βοήθειες. Στις μεγάλες τάξεις αυτό μπορεί
να γίνεται και για τους μαθητές.
Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου
σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά, από την πιο μικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται. Προσοχή όμως στην υπερπροστασία, γιατί μπορεί
εύκολα να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Τηλ.: 210-6741.933 Fax: 210-6743.950
e-mail:info@pedtrauma.gr, www.pedtrauma.gr
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Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο της Ρυθμικής γυμναστικής
Μια ανάσα μακριά από το μετάλλιο έμεινε η Βαρβάρα Φίλιου, η
οποία κατέκτησε την εξαιρετική 4η θέση στον τελικό της κορδέλας,
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής του Κιέβου.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση
στον τελικό του αγωνίσματος και συγκέντρωσε 17,600 βαθμούς.
Στο βάθρο ανέβηκαν κατά σειρά η Ρωσίδα Γιάνα Κουντριάβτσεβα (18,516 β.), η Ουκρανή Γκάνα Ριζατντίνοβα (18,233 β.)
και η Λευκορωσίδα Μελιτίνα Στανιούτα (18,066 β.), η οποία
εκτέλεσε τελευταία το πρόγραμμά της και στέρησε το χάλκινο
μετάλλιο από τη B. Φίλιου.

Η αθλήτρια Β. Φίλιου σε στιγμιότυπο από το πρόγραμμά της στην
κορδέλα, που κατέκτησε την 4η θέση και δεξιά με τις κορίνες.

Στον προκριματικό της κορδέλας, που είχε γίνει λίγες ώρες
νωρίτερα, η αθλήτρια της Μορφούλας Ντώνα είχε πάρει την
6η θέση με 16,950 β..

Η 4η θέση της Φίλιου είναι η υψηλότερη που έχει κατακτήσει
ποτέ μια Ελληνίδα εκπρόσωπος του ατομικού σε παγκόσμιο
πρωτάθλημα, αφού καμία από τις προηγούμενες φιναλίστ
(Μαρία Σανσαρίδου, Μαρία Παγκάλου, Μορφούλα Ντώνα,
Ελίνα Ανδριόλα, Άννυ Πανταζή) δεν είχε τερματίσει ψηλότερα
από την 6η θέση.
Με την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων του παγκόσμιου πρωταθλήματος ρυθμικής γυμναστικής στο Κίεβο, η Βαρβάρα Φίλιου, κατάφερε να μπει στην τελική 8άδα των καλύτερων
αθλητριών, στην όγδοη θέση.
Η Β. Φίλιου, είναι η δεύτερη Ελληνίδα που μπαίνει στο «τοπ 8»
του σύνθετου ατομικού σ’ ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, έπειτα
από τη Μαρία Σανσαρίδου, η οποία είχε κερδίσει την 7η θέση
στην αντίστοιχη διοργάνωση του 1991.
Με αυτή της την νέα επιτυχία η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε ένα

εντυπωσιακό άλμα 15 θέσεων συγκριτικά με το προηγούμενο
παγκόσμιο, το 2011 στο Μονπελιέ, όπου είχε καταταγεί 23η.

Πρωταθλήτρια κόσμου στο σύνθετο ατομικό αναδείχθηκε στο
Κίεβο η Ρωσίδα Γιάνα Κουντριάβτσεβα (73,866 β.), μπροστά
από την Ουκρανή Γκάνα Ριζατντίνοβα (73,041 β.) και τη Λευκορωσίδα Μελιτίνα Στανιούτα (72,166 β.).

Προσκοπικό διήμερο περιπέτειας στο Στάδιο
“Γ.Σ.Παπασιδέρης” στο Κορωπί στο Κορωπί
Το Σύστημα Προσκόπων Κορωπίου οργανώνει Διήμερο Περιπέτειας στο
ανοιχτό Δημοτικό Στάδιο Κορωπίου
«Γ.Σ Παπασιδέρη» το Σαββατοκύριακο
14-15 Σεπτεμβρίου 2013.
Στο χώρο θα στηθεί ζωντανή προσκοπική κατασκήνωση, σειρά πρωτότυπων παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες
καθώς και πάρκο περιπέτειας με
πύργο αναρρίχησης και άλλα παιχνίδια περιπέτειας.
Οι δραστηριότητες θα λειτουργήσουν
και τις δύο ημέρες από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ και απευθύνονται σε παιδιά άνω των 6 ετών
και σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν
τις δυνάμεις τους!
Η δράση γίνεται με την υποστήριξη
του Ν.Π.Δ.Δ. «Σφηττός» Δήμου Κρωπίας και στόχο έχει να φέρει τους
νέους του Κορωπίου πιο κόντα σε ένα

διαφορετικό τρόπο διασκέδασης με
άξονες το παιχνίδι στην φύση, τις

εναλλακτικές δραστηριότητες και την
βιωματική εκπαίδευση.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Στη φωτογραφία η αγωνιστική ομάδα από τους Διασυλλογικούς αγώνες.

Ξεκινούν οι προπονήσεις από Δευτέρα
9 Σεπτεμβρίου για τους αθλητές του
Γ.Α.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ για τη νέα περίοδο
2013-14. Ετσι μετά το κλείσιμο της
αγωνιστικής χρονιάς που ήταν η καλύτερη από ιδρύσεώς του, oι κυριότερες
επιτυχίες που πέτυχαν οι αθλητές του
Συλλόγου σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα είναι: 4 χρυσά, 2 αργυρά και 1
χάλκινο μετάλλια, ενώ 6 αθλητέςτριες κατέλαβαν θέσεις στην 6αδα. Σε
Διεθνείς διοργανώσεις, ένα χρυσό
στους Βαλκανικούς παίδων στην
Αδριανούπολη και μια τέταρτη στους
Βαλκανικούς Εφήβων-Νεανίδων στο
Ντενιζλι της Τουρκίας. Οι αθλητές
πήραν μέρος σε 20 εγχώριες διοργανώσεις και 2 διεθνείς.
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Στόχος του ΑΝΟΓ, η σταθερή
δύναμη στο χώρο
της υδατοσφαίρισης
Με τον Δημήτρη Κρητικό να συνεχίζει στο τιμόνι της
ομάδας και την προσθήκη παικτών που ανδρώθηκαν και
προσέφεραν κατά το πρόσφατο παρελθόν στο σύλλογο
επιστρέφει στην Α1 η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης
του ΑΝΟ Γλυφάδας.
Διοίκηση και τεχνική ηγεσία έχουν ήδη προχωρήσει και
υλοποιήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό για τη
νέα χρονιά που επίσημα ξεκίνησε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου με την πρώτη προπόνηση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Σε γνώριμα νερά γυρίζουν από το Αργοστόλι ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πλατίδης (γενν 1980) και ο περιφερειακός αμυντικός Γιώργος Παπαδόπουλος (γενν 1982)
και ο Μιχάλης Καζάζης και ο Σπύρος Φωτόπουλος απο Γ.

Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση
απογειώνεται στο Δήμο 3Β
Με την ευκαιρία της νέας
αθλητικής περιόδου 20132014, έγινε και ο απολογισμός
της
περασμένης
περιόδου από τις ομάδες
επιτραπέζιας αντισφαίρισης που δραστηριοποιούνται με έδρα τον Δήμο 3Β.
Απολογισμός ο οποίος,
ομολογουμένως, υπήρξε
θριαμβευτικός, αφού ξεπέρασε και τους αρχικούς
στόχους των ομάδων.
wΗ ανδρική ομάδα του Γ.Σ.
ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, κατέλαβε
την 2η θέση στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας και σε αγώνες
μπαράζ ανέβηκε στην Α1
wΗ γυναικεία ομάδα του
Αρη, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Β' Εθνική κατηγορία Αττικής και ανέβηκε
στην Α2 Εθνική κατηγορία
Κατακτήθηκε το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα

Κορασίδων επίσης από τον
Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
w Κατάκτηση του Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παγκορασίδων
(τα τελευταία 5 χρόνια, τα
μικρά κορίτσια του Δήμου
μας, έχουν κατακτήσει 4
φορές το χρυσό και μία
φορά το αργυρό)
w Κατάκτηση του πρωταθλήματος Β' Αττικής από
την ανδρική ομάδα του Α.Ο.
ΑΡΗ 2006 και άνοδος στην
Α' Αττικής
w Κατάκτηση της 5ης Πανελλήνιας θέσης στο ομαδικό πρωτάθλημα εφήβων
w Πρωταθλήτρια Ελλάδος
στο ατομικό παγκορασίδων
η αθλήτρια μας Φίσερ Έλλη
Πρωταθλήτριες Ελλάδος
στο διπλό Κορασίδων, Πατερακη Στέλλα-Φίσερ Έλλη
wΔευτεραθλήτρια Ελλάδος
στο Πανελλήνιο ατομικό
πρωτάθλημα κορασίδων η

ΓΥΜΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”
Σ. Ηλιούπολης, ενώ ανανέωσαν για ακόμη ένα χρόνο οι
έμπειροι Πέτρε Σάντα και Γιάννης Κατρουζανάκης. Επίσης ολοκληρώθηκαν οι μετακινήσεις των αθλητών Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου και Άγγελου Αγγελίδη.
Ο Δημήτρης Κρητικός θα έχει στις πρώτες προπονήσεις
όλους τους παίκτες παλιούς και νέους προκειμένου να
«χτίσει» μια ανταγωνιστική ομάδα.
Ο Έλληνας τεχνικός που έχει συνδέσει το όνομά του και
με την άνοδο του Αργοστολίου πριν λίγα χρόνια τόνισε
για τη Γλυφάδα και τη νέα χρονιά που ξεκινάει.
«Ήταν κοινή επιθυμία και τις διοίκησης αλλά και δική μου να
συνεχίσουμε μαζί και την επόμενη χρονιά. Το πρωτάθλημα
της Α2 και η επιστροφή μετά από 6 χρόνια στην Α1 δεν ήταν
εύκολη υπόθεση για κανέναν. Στόχος μας τώρα πάνω από
όλα είναι η καθιέρωση του ΑΝΟΓ ως σταθερή δύναμη στο
χώρο της υδατοσφαίρισης στην Α1 κατηγορία μέσω της ανάδειξης αθλητών με προοπτική καριέρας και στην ομάδα μας
και στο Εθνικό συγκρότημα. Το βασικότερο ωστόσο είναι η
εδραίωση στην Α1 με την συνδρομή των δικών της παιδιών
και βέβαια την εμπειρία που κουβαλούν μαζί τους κάποιοι
παίκτες. Στο τέλος βέβαια θα κάνουμε τον απολογισμό μας»

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
Έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές στις ακαδημίες του
Παλληνιακού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται ή να ζητούν πληροφορίες, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στα γραφεία του συλλόγου Αγίου
Αθανασίου 2, στο γήπεδο της Παλλήνης, από τις 6-9μ.μ.
Τηλ. : 2106031950, 6944251086, 6977594594

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Junior από 6-8 ετών
Ακαδημίες
από 5 ετών και πάνω και
από 9-10 ετών

Νέοι από 15-17 ετών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 18:00-21:00
ΤΗΛ/ FAX 210-8991154

Βετεράνων/ Ανεξάρτητων
Παμπαίδες από 11-12 ετών
Παίδες από 13-14 ετών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
ΤΗΛ. 6932627835

Ισαμπάλογλου Ιφιγένια
wΔευτεραθλήτριες Ελλάδος
στο διπλό Κορασίδων οι
αθλήτριες Ισαμπάλογλου
Ιφιγένια-Αντωνιάδου Μαρία
5η Πανελλήνια θέση στο
ατομικό Εφήβων από τον
Σκουτέρη Νίκο
w Πρωταθλήτριες Ελλάδος
στο διπλό Παγκορασίδων οι
Φίσερ Έλλη - Πεχλιβανίδη
Φοίβη
Τρεις αθλήτριες του Δήμου
κλήθηκαν στην Προεθνική
ομάδα Κορασίδων (Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου Ιφιγένια, Φίσερ Έλλη)
και η πρώτη εξ' αυτών συμπεριελήφθη στην Εθνική
ομάδα που συμμετείχε στο
56ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων
και Παίδων-Κορασίδων
Τα Διοικητικά Συμβούλια ευχαριστούν τους προπονητές
των
ομάδων

Kαθημερινά:
στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου από
τις 9:00 π.μ. εως τις 9:30 μ.μ., στο Δημοτικό Γυμναστήριο Νεάπολης από τις
14:00 έως τις 22:00 και στο Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 13:00-21:00 και
Τρίτη-Πέμπτη: 8:30-14:30
Τα αθλητικά προγράμματα που υλοποιεί
το «Θορικός» για φέτος είναι:
για μικρούς (κάτω των 18 ετών)

ο Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ
αποφάσισε όπως
παρατείνει την ημερομηνία κατάθεσης των
δηλώσεων συμμετοχής
για τα πρωταθλήματα
Παίδων, Παμπαίδων και
Junior έως την Δευτέρα
16/09/2013.

Τ

ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2013-2014
Η νέα χρονιά ξεκινάει και
οι εγγραφές στις Ακαδημίες του Πρωτέα Παλαιάς
Φώκαιας έχουν ήδη αρχίσει και είναι ΔΩΡΕΑΝ!
Φέτος, ο ιστορικός σύλλογος καλεί τα παιδιά να ενταχθούν στις Ακαδημίες
του ΧΩΡΙΣ κανένα απολύτως κόστος εγγραφής και

Προγράμματα αθλητισμού του Δήμου
Λαυρεωτικής
Tο Τμήμα Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής
ξεκίνησε τις εγγραφές των προγραμμάτων άθλησης για τo 2013-14.

Κωστόπουλο Κων/νο, Τσαχάκη Μιχάλη, Λιλή Γιώργο,
Τσαχάκη Φρόσω και τον τεχνικό διευθυντή Δήμα
Γιάννη, για την μεθοδική και
εντατική προσφορά τους,
τους αθλητές και αθλήτριες
των Συλλόγων και ιδιαίτερα
τους γονείς για την οικονομική και όχι μόνο στήριξη
των προσπαθειών όλων
μας, αφού το σύνολο του
οικονομικού απολογισμού
των συλλόγων επιβάρυνε
σχεδόν εξ' ολοκλήρου τους
ίδιους.

▪ ποδόσφαιρο αγοριών/ κοριτσιών 5×5
▪ προσαρμοσμένη φυσική αγωγή
▪ προετοιμασία υποψηφίων σχολών
για ενήλικες
▪ Fitness- Γενική Γυμναστική
▪ Total Body training
▪ Zumba – Dance Workout
▪ Pilates
▪ Personal Training (ατομικά προγράμματα)
▪ Αεροβική Γυμναστική
▪ Πρόγραμμα Άσκησης ΚΑΠΗ
▪ Μυϊκή ενδυνάμωση με αντιστάσεις
▪ Παλαίμαχοι Καλαθοσφαίρισης
▪ Βόλεϊ Ενηλίκων

συνδρομής. Φέρτε απλώς
το κέφι, τη θέληση και το
ταλέντο σας!
Με αρχιπροπονητή τον
Τάκη
Μακροδηµήτρη,
πρώην
διεθνή
επαγγελµατία ποδοσφαιριστή,
τελειόφοιτο ΤΕΦΑΑ και διπλωµατούχο UEFA, ο
"ΠΡΩΤΕΑΣ" δεν κάνει
καμία "έκπτωση" στην ποιότητα και τον επαγγελματισμό των προπονήσεων,
αλλά συνεχίζει δυναμικά
να γράφει ιστορία στο Δημοτικό Γυμναστήριο "Αριστείδης Μακροδημήτρης".
Οι Ακαδημίες περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:
· Αστεράκια και προτζούνιορ (γεν. 2008-2005)
· Τζούνιορ (γεν. 20042003)
· Παµπαίδες (γεν. 20022001)
· Παίδες (γεν. 2000-1999)
· Νέοι (γεν. 1998-1996)
Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με
τον Έφορο Ακαδημιών κ.
Μάρκο Πίρκολο
στο 6947077372.

24 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

