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ΚΟΡΩΠΙ
Βραβρεύσεις 
επιτυχόντων

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
& ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
συνεργασία για

τα απόβλητα;
Σελίδα 7

Ο Αντιδήμαρχος των 3Β Δ. Δαβάκης αρνή-

θηκε την αίθουσα “Ιωνία” στη Σπίθα 3Β.

Καταλύθηκε παράδοση δεκαετών!! 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ “ΧΑΡΑΤΣΙΑ”
Ενημερώνει τους δημότες και προτείνει λύσεις

Σελίδα 7

Σελίδα 24Σελίδα 22

«Βυζαντινός Μουσικός 

Πολιτισμός»

ΕΚΛΟΓΕΣΕΚΛΟΓΕΣ
Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες

ημέρες με τις καταιγιστικές εξελίξεις, με τα γεγονότα να

τρέχουν κι εμείς να τα παρακολουθούμε “ζωντανά”, είναι

σε όλους πλέον γνωστά κι αν τα επαναλαμβάναμε, θα γι-

νόμασταν πληκτικοί και αδιάφοροι.

Ο σχολιασμός τους όμως ενδιαφέρει και

δεν μπορεί ν’ αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Στις δημοκρατίες, το πολιτικό σύστημα

στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία. Το ισχύον

Σύνταγμα της Ελλάδος ορίζει ότι «θεμέλιο

του πολιτεύματος - της προεδρευόμενης

Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας -είναι η

λαϊκη κυριαρχία» (Σ. αρθρο 1 §2).

Η δυσαρμονία - η πλήρης αναντιστοιχία,

ορθότερα - μεταξύ εκλογικού σώματος και

αντιπροσώπων, καθώς και της σύνθεσης των κοινοβου-

λευτικών ομάδων είναι καταφανέστατη. Δεδομένη όχι

μόνο από τις δημοσκοπήσεις, τις λαϊκές, οξείες μερικές

φορές, αντιδράσεις, αλλά και από τις επίσημες διαγρα-

φές, ανεξαρτητοποιήσεις, μεταπηδήσεις, παραιτήσεις

βουλευτών, αλλά και τις διάφορες κατά καιρούς δηλώ-

σεις επιφυλάξεων ή διαφωνίας τους, που πυκνώνουν όλο

και περισσότερο.

Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, δεδομένη και καταγε-

γραμμένη στο κοινό αίσθημα.

Υποκρίνεται ή εθελοτυφλεί όποιος αμφισβητεί την

ύπαρξη καταφανούς και σοβαρούς αναντιστοιχίας Βου-

λής και εκλογικού σώματος.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

ΚΥΡΩΣΗ της ΝΕΑΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τη ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ του ΧΡΕΟΥΣ χωρίς επιτροπείες και ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ της αδιαπραγμάτευτης ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Η παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου 2011, ήταν
το καλύτερο δημοψήφισμα
για να καταδείξει την πλήρη
αναντιστοιχεία λαού και 
αντιπροσώπων.
Τα μαύρα μαντήλια, οι 
μούντζες που είδαμε και τα
λόγια  που ακούσαμε στην
παρέλαση δεν θέλουν καμία
“μετάφραση”. Κι ας λέει η
Υπουργός Παιδείας ότι 
δεν είδε τίποτα.
Το μαύρο μαντήλι κυματίζει
μπροστά στα μάτια της· αλλά
προφανώς οι “παρωπίδες” δεν
της επιτρέπουν να δει...φωτο: Σπύρος Τσακίρης
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η Βουλή έπαψε να 

αντιπροσωπεύει το λαό

Στην ερμηνευτική δήλωση του αρθρ. 37 του Συντάγματος του 1952, για

τη διάλυση της Βουλής λέει μεταξύ άλλων: «...Η διάλυση αποτελεί
μέτρο δημοκρατικό, διότι, με τη διάλυση της Βουλής, καλείται ο κυ-
ρίαρχος λαός να επαναφέρει την αρμονία μεταξύ του εκλογικού σώ-
ματος και της Βουλής, οσάκις αυτή έπαυσε ν’ αντιπροσωπεύει  τα
αισθήματα της κοινής Γνώμης. Η διάλυση έτσι, αποτελεί εγγύηση της
αρχής της λαϊκής κυριαρχίας.  [...] Εξ’ άλλου η διάλυση συμβιβάζεται
προς την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών» (Χρ. Σγουρίτσα, Συν-

ταγμ. Δίκ. α’ σελ. 337 επ.)1. (Βλέπε και αρθ. 41 του Σ. 1975).

Η νέα αντίληψη όμως που καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε με

το Πρωθυπουργο-κεντρικό σύστημα που καθιερώθηκε με την

αναθεώρηση του Σ. το 1986 αποβλέπει στην εξασφάλιση της

εξαντλήσεως της τετραετίας,  ή της επιλογής από τον Πρω-

θυπουργό του καταλληλότερου χρόνου, για την επανεκλογή

του, λόγω συγκυριών, παροχών κλπ. αδιαφορώντας παντελώς

για την πιθανή δυσαρμονία βουλής και λαού. Αυτό όμως εγ-

κυμονεί κινδύνους κοινωνικής διατάραξης, αναταραχής, απερ-

γίες, οικονομική ζημία κλπ., πράγμα που καθιστά και διαβλητό

το νομοθετικό έργο της Βουλής, ενώ περικλείει και εθνικούς

κινδύνους.

Ενεργό παράδειγμα η νέα δανειακή σύμβαση της 27ης Οκτώ-

βρη:

Οι “εταίροι” μας, οι “φίλοι” μας και “σύμμαχοί” μας, χωρίς δική

μας αίτηση - πρόταση αναθεώρησης της συνθήκης της 21ης

Ιουλίου, αποφάσισαν, μετά από διαβουλεύσεις και πολύ παρα-

σκήνιο, ότι το “κούρεμα” κατά 21% του Ιουλίου δεν ήταν επαρ-

κές, για να καταστεί το χρέος της Ελλάδος εξυπηρετήσιμο και

το αύξησαν στο 50% (η Μέρκελ και οι δικοί της ήθελαν 60-

65%, οι τραπεζίτες 40 και με επιμονή του Σαρκοζί, που είχε

την καούρα της δικιάς τους, γαλλικής, τράπεζας, “κλείδωσε”

τελικά στο 50%).

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μας έκαναν καμμία χάρη.

Τα ελληνικά ομόλογα, με τα παιχνίδια του χρηματοπιστωτικών

παπατζήδων και το ξεφτίλισμα της ελληνικής οικονομίας, που

έγινε ευθύς όταν ανέλαβε ο Γ.Α.Π. με τις δηλώσεις αυτού και

του Παπακωνσταντίνου, μεταβιβάζονταν στην ελεύθερη

αγορά στο 50% και στο 40% της αξίας τους. Αρα, μάλλον χάρη

έκανε στους δανειστές ο ΓαλλοΓερμανικός άξονας, που τους

διασφαλίζει, κι όχι στην Ελλάδα, που την θέτει υπό επιτροπεία,

υπό επιτήρηση και στενό έλεγχο, φορτώνοντάς μας με υπέ-

ρογκα δάνεια, όχι για την πληρωμή μισθών - συντάξεων, αλλά

για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων και τόκων, που

έφτασαν φέτος τα 16,5 δις μόνο οι τόκοι και που ‘σαι ακόμη. 

Την Ελλάδα την θέλουν δέσμια και υποτελή για την εκμετάλ-

λευση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Για την εξαγορά

τσάμπα του πλούτου της χώρας. 

Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

και το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Διακαής διακηρυγμένη επιδίωξη του διευθυντηρίου της Ε.Ε.,

ευθύς εξ’ αρχής, ήταν να δεσμευτεί το κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης κυρίως, ότι δεν θ’ αμφισβητήσει τις συμφωνίες

που επέβαλαν στον άνθρωπό τους. 

Προσπάθησαν με κάθε τρόπο γι’ αυτό: Με δηλώσεις δια-

φόρων αξιωματούχων της Ε.Ε. και διαπλεκόμενα ΜΜΕ με

εκβιαστικά διλήμματα και τρομοκρατία. Προσπάθησαν και

προσπαθούν να δημιουργήσουν «Κυβέρνηση Εθνικής Σω-

τηρίας», «συνεργασίας», «πρωσοπικοτήτων», κλπ., με συγ-

χορδία δηλώσεων, συνεντεύξεων, αρθρογραφίας, δηλώσεις

αρχηγών μικρών αστικών κομμάτων, εν χορδαίς και οργά-

νοις και μ’ όλα τα εξαπτέρυγα, για ν’ αποφύγουν τη γνήσια

λαϊκή έκφραση, τις εκλογές.

Ο Γ.Α.Π. - εν γνώσει μιας πλευράς του διευθυντηρίου – που

στη συνέχεια τον “άδειασαν”, προσπάθησε αρχικά να τις απο-

φύγει και χρησιμοποίησε το ισχυρό χαρτί της «δημοκρατικής»

έκφρασης ενός δημοψηφίσματος! 

Δηλαδή η προσφυγή κατ’ ευθείαν στο λαό δια του απατηλού

τρόπου της τοποθετήσεώς του μπροστά σε εκβιαστικά απα-

τηλά σύνθετα διλήμματα. 

Αν πετύχαιναν – πράγμα αμφίβολο, για να μη πω απίθανο – αν

πετύχαιναν τη δημοψηφισματική συγκατάθεση του λαού, δη-

λαδή πρωτογενή συναίνεση του κυρίαρχου λαού, οι όποιες

αρνήσεις των κομμάτων θα ήταν πλέον ανίσχυρες. Υπερα-

κοντίζονταν και ο Σαμαράς και οι άλλοι. Αυτός ήταν ο σκοπός,

λοιπόν, του συστήματος και της τρόικα. Η υπερπήδηση των εμ-

ποδίων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του κόμ-

ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, των

εκλογών.

Ο Σαμαράς λοιπόν, ασχέτως κινήτρων και αντιλήψεων, ενώ αρ-

χικά αντιστάθηκε και δεν ενέδωσε στις “νουθεσίες” και στις

πιέσεις, τελικά, μετά τις Κάννες, υπέκυψε στον εκβιασμό.

«Εδώ που έφτασαν τα πράγματα με την πολιτική της κυβέρ-
νησης, η νέα δανειακή σύμβαση έχει γίνει  αναπόφευκτη. Και
πρέπει να διασφαλιστεί. 

Προφανώς, διατηρούμε τις διαφωνίες μας με τα

μέτρα πολιτικής που σήμερα εφαρμόζονται. Δεν διαφωνούμε,

όμως, με τους στόχους της σύγκλισης, όπως έχουμε τονίσει

πολλές φορές, αλλά με το μίγμα της πολιτικής που μας έχει,

άλλωστε, οδηγήσει μακριά από τους στόχους αυτούς». 

Η τελευταία παράγραφος είναι αμφήσημη. Δεν είναι ξεκάθαρη.

Κι ακόμα, η υπογραφή της νεάς σύμβασης δεν μπορεί να προ-

κύψει από καμμιά κυβέρνηση της παρούσας Βουλής. Το πολι-

τικό σύστημα σήμερα, Παρασκευή 4/11/11, βρίσκεται στα όρια

της κοινοβουλευτικής εκτροπής, αν δεν τα έχει υπερβεί ήδη.

Η θέση του Σαμαρά ότι «το αίτημα για άμεση διεξαγωγή εκλο-

γών είναι αδιαπραγμάτευτο» είναι μειωμένης αξίας, αφού δέ-

χεται να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση από μια κυβέρνηση

της εμπιστοσύνης της παρούσας Βουλής, που δεν τυγχάνει

της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος.

Η μόνη διέξοδος, η μόνη απάντηση στον εκβιασμό της Μέρ-

κελ-Σαρκοζί - που μας υπαγόρευσαν και το περιεχόμενο και

την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, που απε-

σύρθη τελικά από τον Παπανδρέου - είναι μία, έντιμη, γνήσια

και εθνικά όχι απλά συμφέρουσα, αλλά επιβεβλημένη:

Η άμεση προσφυγή στις κάλπες για εθνικές εκλογές στις 4

Δεκεμβρίου, με ξεκάθαρες προεκλογικές δεσμεύσεις των

κομμάτων και του ανανεωμένου σε μεγάλο ποσοστό πολιτι-

κού προσωπικού τους.

Δεν τους ψηφίζουμε για τα ωραία τους τα μάτια, τα φρύδια και

το μπούστο. Τους ψηφίζουμε γι’ αυτά που υπόσχονται και για

τις ιδεολογίες που εκφράζουν.

Ένα τέτοιο ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό θα έχει το απαι-

τούμενο κύρος και νομιμοποίηση ν’ αποδεχθεί ή όχι τη νέα δα-

νειακή σύμβαση ή να ζητήσει από την Ε.Ε. τη βελτίωσή της,

με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές, τις αποφάσεις, τις διακηρύξεις
Συνέχεια στη σελ. 3

Η Πολεοδομία στα 3β ενοποιείται
και μεταφέρεται Σελ. 6

ΕΚΤΡΟΠΗ! Νέας κοπής ιμπερια-
λισμός, του Δ. Ράπτη Σελ. 7

Βερολίνο· ακούει Ελλάδα Σελ. 8

Eπίκουρος, Βιογραφία
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Οι μέρες είναι πονηρές και γκα-

στρωμένες” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Απλά μαθήματα οικονομίας Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Στον υγρότοπο της Βραυρώνας Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό
κατάστημα την 9η Νοεμβρίου, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
17:30 με  9 θέματα ημερήσιας διάταξης:  
To 9o θέμα θα συζητηθεί στις 19:00 και αφορά Λήψη
απόφασης επί αίτησης Αντιδημάρχου Τσαλικίδη Μα-
νώλη, Δημοτικού Συμβούλου Μακροδημήτρη Σωτήρη
και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώ-
καιας (48/2011 απόφαση) περί πρωτοβουλιών σχετικά
με  την αποχέτευση των παραλιακών περιοχών  του
Δήμου Σαρωνικού.              

Κατηχητικοί περίπατοι από τη Μη-
τρόπολη Γλυφάδας Σελ. 15

Βιβλιοκριτική Σελ. 16

Διεθνής έκθεση εφευρέσεων! Σελ. 18

Σκηνές τρόμου στο κλειστό
Μαρκοπούλου Σελ. 22

Ανάδειξη της “Σφηττίας οδού” Σελ. 18

ΕΚΛΟΓΕΣ εδώ και ΤΩΡΑ
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«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται 
με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ακροτελεύτια διάταξη: Αρθρο 120 § 4:

Εικόνες που θα μείνουν στην ιστορία!
28η Οκτωβρίου 2011

Σύνοδος των G20 στις Κάννες. Κάπως έτσι έγιναν...

Προς Αντώνη Σαμαρά

Η δανειακή σύμβαση

μας καθιστά 

υποτελείς στη 

Γερμανία

Πριν βάλεις την υπογραφή

σου, στην υποδούλωση της

χώρας 

με τη Γερμανία, 

θυμήσου ότι 

η προγιαγιά σου 

Πηνελόπη Δέλτα, 

αυτοκτόνησε πίνοντας 

δηλητήριο, όταν εισέβαλαν

οι Γερμανοί στην Αθήνα, 

μη αντέχοντας στην ιδέα 

της γερμανικής κατοχής.

Μη τους φέρεις εσύ 

με την υπογραφή σου.

Συνέχεια από τη σελ. 2

και τις Συμβάσεις, που διακηρύσσουν κατο-

χυρώνουν και αναγνωρίζουν την ισότιμη

Εθνική Κυριαρχία των κρατών μελών, με

όρους αμοιβεότητας και αλληλεγγύης και

ΔΕΝ γίνονται σε καμμία περίπτωση αποδε-

κτές πρακτικές επικυριαρχίας, όπως αυτές

εκφράστηκαν και στο περιεχόμενο των δα-

νειακών συμβάσεων και ιδιαίτερα όπως εκ-

φράστηκαν στις Κάννες από την Μέρκελ και

ιδιαίτερα το Σαρκοζί. 

Από μια τέτοια Κυβέρνηση που θα προκύψει,

πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν δεχόμαστε

καμμία επιτροπεία, κανέναν περιορισμό

εθνικής Κυριαρχίας, κανέναν εξευτελισμό!

Οφείλουν να σεβαστούν την Ελλάδα και το

λαό της για την προσφορά της, τις θυσίες

της, την ιστορία της. 

Το ύψος της αναδιάρθρωσης του χρέους, ο

χρόνος αποπληρωμής, το επιτόκιο κλπ.,

παρ’ όλη τη σπουδαιότητα τους είναι δευτε-

ρεύοντα, αλλά βέβαια, σημαντικά. 

Εάν μας εκβιάζουν, παρ’ όλο που απορρί-

πτουμε, για λόγους αρχών, τους εκβια-

σμούς, να τους εκβιάσουμε: 

Θα χορέψουμε μαζί το χορό του Ζαλλόγ-

γου. Εάν δεν μας δώσουν “ούτε σεντς”,

όπως απείλησε ο Σαρκοζί, ΑΝΑΣΤΕΛ-

ΛΟΥΜΕ την εξόφληση των δανειακών λη-

ξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Από τα 9,5 δις

που πρέπει να εξοφλήσουμε το προσεχές

δίμηνο, δεν καταβάλουμε ούτε λεπτό. Προ-

έχει η σωτηρία της Πατρίδας και του λαού.

Κι αυτό, με μεγάλη μας λύπη για τις συνέ-

πειες που θα προκληθούν στο ευρώ, στις

“αγορές” και τα χρηματιστήρια, στο χρημα-

τοπιστωτικό ευρωπαϊκό και διεθνές σαθρό,

εικονικό και άδικο οικονομικό σύστημα.

“Αποθανέτω η ψυχή μας μετά των αλλοφύ-
λων”. 
Αρκετές θυσίες υποστήκαμε στον 2ο παγ-

κόσμιο πόλεμο, κι όχι μόνο μας “έριξαν” (εμ-

φύλιος, Κυπριακό, δικτατορία, Ελληνο-

τουρκικά), αλλά ΔΕΝ πληρώνουν και τα

χρέη τους που θα υπερκάλυπταν τις δανει-

ακές μας υποχρεώσεις και τις κεφαλαιου-

χικές μας ανάγκες. Αρκετά. Φτάνει πια ο

ραγιαδισμός! Δεν θέλουμε “ρεαλιστές”. 

Σόφρωνες, αλλά τολμηρούς θέλουμε. 

――――――――

1. “Το Σύνταγμα της Ελλάδος” (1952): Εκδ. Σάκουλα,

Αθήνα, 1962, σελ. 47, β. πρακτικά επιτροπής του Συν-

τάγματος 27/12/1947, (Ε’ 1604).

ΕΚΛΟΓΕΣ εδώ και ΤΩΡΑ

Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Για διαβάστε· είναι εντάξει; Τα καταφέραμε!!!

«Δημόσια Διοίκηση και
δημόσια λειτουργήματα» 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης και το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  οργανώνουν
διημερίδα με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και
δημόσια λειτουργήματα: Επισκόπηση της
νομολογίας του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου
της Επικρατείας» στις 7 & 8 Νοεμβρίου από
ώρα 17.00 στο κεντρικό κτίριο του Παν/μίου
Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

φωτο: Σπύρος Τσακίρης
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Αναμονή. Μια ιδιωτική στιγμή.

Περιμένοντας το μετά. Μια

ιδιωτική στιγμή που ίσως να

μην θέλεις να μοιραστείς με

κανέναν.  Ένας  νεκρός χρό-

νος, ένα μεσοδιάστημα - σαν

να μην ζεις το τώρα. Σαν ο

χρόνος να ‘χει παγώσει. Δέκα

περφόρμερ έχουν ορίσει για

τον εαυτό τους μια συνθήκη

αναμονής την  οποία και μοι-

ράζονται σε ένα χώρο αναμο-

νής, το foyer του Ισογείου του

ΙΜΚ, συνθέτοντας ένα συμπα-

γές εικαστικό δρώμενο. 10

ζωντανές γλυπτικές καταστά-

σεις, καταλαμβάνουν το δημό-

σιο χώρο του φουαγιέ του

Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάν-

νης, φέροντας μαζί τους μια

δική τους ιδιωτική στιγμή.

Performers: Ελεάννα Αποστο-

λάκη, Μιχάλης Γεωργίου,

Νίκος Γεωργίου, Βάλλη Ιωάν-

νου, Θάνος Κοσμίδης, Σοφία

Λιάκου, Βίκυ Μαστρογιάννη,

Αγγελική Μπόζου, Μάριος Πα-

ναγιώτου, Βαγγέλης Παπαδά-

κης.
Σύλληψη και Σκηνοθεσία:  Μιχά-

λης Γεωργίου, Βίκυ Μαστρογιάννη

/ Omada epta

Εικαστική Επιμέλεια:  Αγγελική

Μπόζου.

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

στον κινηματογράφο Μαρκοπούλου

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος "ΑΡΤΕΜΙΣ",  έως την ΤΕ-

ΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, παρουσιάζει την ταινία: ΜΕΣΑΝΥ-

ΧΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (MIDNIGHT IN PARIS)

Προβολές: 19.15 και  21.30.  Διάρκεια: 94'
Αμερικανο-ισπανική κωμωδία σε σκηνοθεσία Γούντι Αλεν. Παίζουν οι

ηθοποιοί: Όουεν Γουίλσον, Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, Μαριόν Κοτιγιάρ, Κάθι

Μπέιτς, Κάρλα Μπρούνι

Εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο

Υγείας Μαρκοπούλου

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εθελον-

τική αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας, από 09.00 έως 13.00.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρκοπούλου.

Εικαστικό Δρώμενο, Εκθέσεις Κοσμήματος και Φωτογραφίας 

Ο Κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη:
Ποίηση και Ζωγραφική

Παράταση έκθεσης έως τις 11 Δεκεμβρίου 2011

Έως την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου παρατείνεται η έκθεση «Ο
Κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη: Ποίηση και Ζωγραφική», που

παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσι-

κής Β. & Μ. Θεοχαράκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη

γέννηση του Νομπελίστα ποιητή.

Στην έκθεση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά στο ευρύ

κοινό, οι ακόλουθες ενότητες:

- To σύνολο των ζωγραφικών έργων του Οδυσσέα Ελύτη.

Πρόκειται για ευφάνταστα κολάζ, τέμπερες, υδατογραφίες,

διαφανογραφίες και σχέδια μικρών διαστάσεων, που αναδει-

κνύουν μία μοναδική καλλιτεχνική διάσταση και αντανακλούν

την αισθητική αντίληψη του μεγάλου ποιητή. 

“Μουσικοί Ορίζοντες 

Νοτίων Προαστίων”

O Σύλλογος “Μουσικοί Ορίζοντες Νοτίων Προαστίων”

είναι ερασιτεχνική χορωδία, που τη διευθύνει ο Μαέ-

στρος Τ. Λαζάρου και το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει

συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών, ύμνους καθώς

και απσπάσματα από όπερες και οπερέτες με ιδιαίτερη

μέριμνα για ποιοτικές συνθέσεις και άρτιες εκτελέσεις.

Η χορωδία έχει εμφανιστεί με επιτυχία σε πολλές δημό-

σιες εκδηλώσεις.

Η διδασκαλία της χορωδίας γίνεται στην αίθουσα της εκ-

κλησίας του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας (έναντι

Ασκληπιείου) που τους παραχωρήθηκε ευγενώς, ένα 2ωρο

την εβδομάδα μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να τηλε-

φωνούν 210 8947.476 & 210 8953.297

Όταν η δραματική τέχνη, συναντά την

τέχνη του κοσμήματος... 

Τα φώτα χαμηλώνουν, η μουβιόλα του χρόνου γυρ-

νάει αντίστροφα, η φωτιά πυρώνει το ασήμι, τα πε-

τράδια λειαίνονται και ο χρυσός σφυρηλατείται, ενώ

ασπρόμαυρες εικόνες, διαπερνούν καρέ-καρέ τη

φαντασία του κοσμηματοποιού... 

Από την "Ηλέκτρα" στην "Ευδοκία", από τη "Στέλλα"

στην "Αντιγόνη, από την "Ιφιγένεια" και τις "Νύφες"

στη Μαρίκα τού "Ρεμπέτικου", γυναίκες σύμβολα, γυ-

ναίκες αρχέτυπα, μοιραίες γυναίκες, όλες τους γί-

νονται μούσες του δημιουργού - γητευτή των

πολύτιμων υλικών της γης. 

Η ομάδα J.A.W. jewellery art workers, αποπει-

ράται να κοσμήσει αλησμόνητες γυναικείες ερ-

μηνείες ηρωίδων, που φώτισαν τις σκοτεινές

αίθουσες. Δράμα και κόσμηση, ήθος και ποίηση,

μεταμορφώνονται σε πρώτες ύλες στα χέρια

των 20 δημιουργών κοσμήματος της J.A.W.,

που ιχνηλατούν με το δικό τους τρόπο την

ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου.
Συμμετέχουν: Axιλλέας Γεωργιάδης, Αφροδίτη

Γούλα, Στέλλα Δεληγιάννη, Άρτεμις Ζαφρανά,

Θωμάς Θωμίδης, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Βάλλυ Κοντίδη,

Απόστολος Κλειτσιώτης, Κατερίνα Μαλάμη, Μαίρη

Μαργώνη-Γιάννης Μανδυλάκης, Σαρίνα Μπέζα, Φω-

τεινή Νικολαΐδου, Νίκος Παπαδόπουλος, Σοφία Πα-

παλεξίου, Μαρία Ψαριανού, COSMOCHAOS  Μαρία

Αποστολοπούλου - Νίκος Καρακώστας, D΄OLIUM

Σοφία Μπαχλάβα - Βασίλης Σταμούλης και ο εικαστι-

κός - video artist Θεοφάνης Κωνσταντίνου.

Επιμέλεια φωτισμών: Ηλίας Ελιέζερ

Εγκαίνια: 19 Νοεμβρίου 2011, στις 19:00

Διάρκεια: έως 29 Νοεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Δ-Κ 18:00-22:00

Αίθουσα:  Εκθεσιακός Χώρος - 1ος Όροφος

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
"DRAMA AND THE JEWELLER"

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Θεοδόσης Γιαννακίδης

«Αλεξανδρούπολη: χώροι ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη»

Δευτέρα 7  Νοεμβρίου έως  Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Μια συλλογή εικόνων από εσωτερικά παλιών κτηρίων της

γενέθλιας πόλης του Θ. Γιαννακίδη, της Αλεξανδρούπολης.

Κατευθυνόμενος από την επιθυμία να διατηρήσει στη ζωή

έναν κόσμο – που έχει βιωματική σχέση με αυτόν – φτιαγ-

μένο από αντικείμενα και πράγματα που τείνουν να χαθούν,

ο Θεοδόσης Γιαννακίδης, συλλέγει οπτικά θραύσματα, για

να αφουγκραστεί την ήσυχη σιωπή των φωνών τους, και

να τα διασώσει από την αδράνεια της λήθης. 

Διάρκεια Έκθεσης:  7 Νοεμβρίου έως  15 Δεκεμβρίου 2011

Ώρες λειτουργίας:  Δ-Κ από τις 19:00

Χώρος: MCF Bar Restaurant (3ος όροφος)

Μία σειρά εικαστικών εκδηλώσεων στο Ιδρυμα Κακογιάννης.

Δρώμενα, κόσμημα, φωτογραφία... με ελεύθερη είσοδο.

“Αναμονές”
Μια συνεργασία της ομάδας επτά και της supermarionetta,

με τίτλο “Αναμονές”, θα παρουσιάσουν Τρίτη 22, Τετάρτη

23, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στις 20:30.

Ο «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ” καλεί όλα

τα μέλη του καθώς επίσης και όλους τους κατοίκους

του Χερώματος στη ενημερωτική συγκέντρωση του

συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό

χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων ARENA CLUB

(πρώην Προτάσωφ) την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις

10:30 η ώρα το πρωί.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Ενημέρωση για την κατάθεση της Αίτησης ακύρω-

σης κατά του ΠΔ 187/16-6-2011 για τον Υμηττό.

2. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/21-09-11)

3. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο - Προοπτικές - Χαρακτηρι-

σμός της περιοχής, ως αυτοτελούς οικισμού.

4. Πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.

5. Καθορισμός αγωνιστικού πλαισίου και τακτικής.

Η παρουσία όλων είναι επιτακτική και απαραίτητη.

Το Χέρωμα καλεί σε συγκέντρωση
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Οι “Φίλοι  του  αρχαιολογικού Μου-

σείου Μαραθώνα” οργανώνουν δω-

ρεάν ξενάγηση στο πρωτοελλαδικό

νεκροταφείο, στο Τσέπι - Μαραθώνα,

την Κυριακή 6/11, 10.45π.μ. στην εί-

σοδο του χώρου, από την επ. καθηγή-

τρια αρχαιολογίας του Παν/μιου

Αθηνών Μαρία Παντελίδου-Γκόφα. 

Η Μ. Παντελίδου-Γκόφα, ανέλαβε την ανα-

σκαφή και μελέτη του συγκεκριμένου πρω-

τοελλαδικού νεκροταφείου, από το 1976

και τη συνεχίζει μέχρι σήμερα. 

Το πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο

Τσέπι, βρίσκεται στην οδό Πλαταιών

(που πηγαίνει προς το αρχαιολογικό

μουσείο του Μαραθώνα στο Βρανά), 300

μέτρα από τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Πληροφορίες 6976864596 (Λαμπρινή

Σουγιά) και 6977617040, 6972717114

(Νίκη Μουγνάϊ). 

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

ΛΙΖΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 & ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Μια μεγάλη ερμηνεύτρια σε μία αναδρομή στο ποιοτικό

ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχει η τραγουδίστρια Μαρία

Αλεξία, στο πιάνο ο Γιώργος Παγιάτης.

Θα ερμηνεύσει τραγούδια από τη τελευταία της δουλειά

τραγούδια του Στέλιου Ρόκκου, του Κώστα Χατζή, του

Παντελή θαλασσινού, των

ΝΑΜΑ, της Σοφίας Βόσσου

κ.α. αλλά και παλαιότερα

τραγούδια της σε συνθέσεις

του Γιάννη Μαρκόπουλου

και του Βασίλη Τσιτσάνη που

έχουν γράψει ιστορία στο

χώρο του ελληνικού τραγου-

διού, αλλά και δημιουργούς,

όπως ο Δήμος Μούτσης, ο

Γιάννης Σπανός, ο Χρήστος

Νικολόπουλος, ο Αντώνης

Βαρδής, ο Τάκης Σούκας, ο Στέλιος Φωτιάδης κ.α.

«ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

με την Φλώρα Κατωγά – Λαζάρου

Μια μουσική διαδρομή από την οπερέτα του 1920 και τον

Αττίκ, μέχρι τις ρομάντζες Σουγιούλ και Γιαννίδη.
Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο «Εντέχνοις»: Ρεντούλης Αν-

δρέας τενόρος – πιάνο, τραγούδι

Άννα Κτενά σοπράνο, Σέργιος Γιώτης φλάουτο.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

Παιδικές παραστάσεις κούκλας
Και κάθε Κυριακή στις 11.30, παιδικές παραστάσεις κού-

κλας από το Χάρτινο Φεγγάρι – Θέατρο Κούκλας.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου «Η περιπέτεια των 4 εποχών»

Κυριακή 13 Νοεμβρίου «Οι περιπέτειες του ΠΙΝΟΚΙΟ» 

Δωδέκατη Νύχτα 
Ουίλιαμ Σαίξπηρ

...μια μουσική παράσταση για παιδιά!

από 12/11 στο Θέατρο Θεμέλιο

Εξαιτίας ενός ναυαγίου, δύο αδέλφια η Βιόλα και ο Σεμ-

πάστιαν, θα αποχωριστούν. Η Βιόλα, προκειμένου να επι-

βιώσει στην άγνωστη χώρα που την ξεβγάζουν τα κύματα,

μεταμφιέζεται σε αγόρι και γίνεται αγγελιαφόρος του

δούκα Ορσίνο. Ο δούκας Ορσίνο είναι ερωτευμένος με την

αρχόντισα Ολίβια, όμως εκείνη δε τον θέλει. Τα πράγματα

θα περιπλέξουν ακόμα περισσότερο όταν η Ολίβια θα ερω-

τευτεί τον αγγελιαφόρο του δούκα, χωρίς να γνωρίζει ότι

πρόκειται για την μεταμφιεσμένη Βιόλα. Σε όλο αυτό το

μπλέξιμο έρχονται να προστεθούν μερικοί αστείοι υπηρέ-

τες, ένας σκανταλιάρης γελωτοποιός και ένας κακός φι-

λόδοξος μπάτλερ. Ένα ευχάριστο, μουσικό θέαμα που θα

σας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, ανέμελη και γοητευ-

τική. Ετοιμαστείτε να ζήσετε τη Δωδέκατη Νύχτα! Παρα-

στάσεις:

Σάββατο στις 12.00 / Κυριακή στις 11.00 & στις 15.00

Διάρκεια: 80 λεπτά / Είσοδος: 10 € [ειδικές τιμές για σχο-

λεία και groups]

Ποδηλατάδα στη Ραφήνα…

Στις 6/11, υπό την αιγίδα του Δήμου Ραφήνας το Πρότυπο Γυ-

μναστήριο θα διεξάγει ποδηλατάδα με αφετηρία την κεντρική

πλατεία της πόλης, όπου και θα καταλήξει μετά από μία δια-

δρομή 15χλμ σε ρυθμούς βόλτας! Ετοιμάστε το ποδήλατό

σας… πάρτε φίλους -συγγενείς κάθε ηλικίας (από 13 ετών,

που να γνωρίζουν ποδήλατο) και ελάτε να δώσουμε το παρών

της συμμετοχής, στη χαρά του παιδιού που κρύβεται μέσα

μας! 

Την αυλαία θα ρίξουν με συναυλία τους οι Burning Sticks (X-

FACTOR)! Ώρα συνεύρεσης 10:00π.μ, ώρα έναρξης βόλτας

10:30π.μ, τερματισμός βόλτας και έναρξη εκδηλώσεων

12:30π.μ. 

Για συμμετοχή στην ποδηλατάδα στο τηλ. 2294025841! ΟΛΟΙ

οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για πολλά δώρα. 

Παραμονη της γιορτής 8

Νοεμβρίου, στις 7μ.μ. θα

γίνει Μέγας Αρχιερατικός

Εσπερινός χοροστατούν-

τος του Σεβασμιωτάτου

Μητροππολίτη Γλυφάδας

κ. Παύλου.

Την ημέρα της γιορτής 9

Νοεμβρίου, από 7 έως

10.30π.μ. θα γίνει Ορθρος

και Θεία Λειτουργία. Θα

ψάλλει χορωδία, υπό τη

διεύθυνση του Ανδρέα

Μπούμη. Στις 6 το από-

γευμα θα γίνει Εσπερινός

και Παράκλησις του

Αγίου.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Σεμινάρια ντοκιμαντέρ

H Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης πραγματοποιεί

εργαστήριο για την τέχνη και την τεχνική του δημιουργι-

κού ντοκιμαντέρ.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν θεωρία και εργα-

στήρια, στο πλαίσιο των οποίων θα αναζητηθεί από κοινό

ένα θέμα, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας ταινίας

ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν master classes όπου κα-

ταξιωμένοι ντοκιμαντερίστες θα καταθέσουν τις γνώσεις

και την εμπειρία τους.

Συντονιστής θα είναι ο σκηνοθέτης και ντοκιμαντερίστας

Αγγελος Κοβότσος.

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 60 ώρες και η συμ-

βολική συμμετοχή 30 ευρώ για τα μέλη της Κινηματο-

γραφικής Λέσχης και 50 ευρώ για μη μέλη.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο Δημοτικό Κινηματογράφο

Ηλιούπολης “Μελίνα Μερκούρη” (Λεωφ. Ειρήνης 50

πλατ.Εθν. Αντίστασης, Ανω Ηλιούπολη)

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, ώρα

8μ.μ.

Πληροφορίες: www.klh.gr, 210 9941.199, 6945405825

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ιερού Ναού

Αγίου Νεκταρίου 

στο Πανόραμα Βούλας
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Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ στα 3Β

ενοποιείται  και μεταφέρεται 

Οπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως από το Δήμο 3Β, η Τε-

χνική Υπηρεσία και η Πολεοδομία των 3Β θα υπολει-

τουργήσουν από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου  έως την

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ενοποίησης των

υπηρεσιών.

Από τις 14 Νοεμβρίου, η Τεχνική Υπηρεσία  και η Πο-

λεοδομία θα λειτουργούν στο Δημοτικό Κατάστημα

της Δ.Ε. Βάρης στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου 25.

Συνεδριάζει 

η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης στα 3Β

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρ-

θρου 76 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», ο Δήμος 3Β

καλεί  στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα),  για την 2η τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης, την Τετάρτη 09/11 στις 6μ.μ.

με  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Δήμου για το έτος  2012».

Συνεδρίαση Συντονιστικής
Επιτροπής Αγώνα

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στις 7.00 μ.μ., στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Κερατέας συνεδριάζει η Συντονιστική

Επιτροπή Αγώνα με θέμα:

Ενημέρωση – Πορεία – Εξελίξεις - Συζήτηση για το

θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από το 

Δήμαρχο Λαυρεωτικής Κωνσταντίνο Λεβαντή και μέλη

της γραμματείας της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων – με φορείς και

κατοίκους της πόλης - για τον εορτασμό της επετείου

της 11ης Δεκεμβρίου του 2010, ημέρα εισβολής των

ΜΑΤ στο Οβριόκαστρο Κερατέας.

«Θετικός ο απολογισμός της

Αντιπυρικής Περιόδου»

Άλλη μια χρονιά αντιπυρικής περιόδου έληξε. Παρά

τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, οχημάτων

και υλικοτεχνικής υποδομής το πρόγραμμα πρόλη-

ψης και καταστολής πυρκαγιών έληξε χωρίς να πα-

ρουσιαστούν προβλήματα στον Δήμο μας. Σ’ αυτό

συνέβαλε η οργάνωση, η ετοιμότητα και η επιτυχής

αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την Δημοτική

Ομάδα Πυρασφάλειας, τις Εθελοντικές Ομάδες και

τις σημαντικές προσπάθειες των Πολιτών. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο το Προ-

σωπικό του Δήμου όσο και τις Εθελοντικές Ομά-

δες, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, σε όλη

την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Με διαδικασία - εξπρές πρότυπης

δίκης θα συζητηθούν στις 2 Δε-

κεμβρίου 2011 στην Ολομέλεια

του Συμβουλίου της Επικρατείας οι

προσφυγές που έχουν κατατεθεί

για το «χαράτσι» στο λογαριασμό

της ΔΕΗ.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Παν.

Πικραμμένος όρισε εισηγήτρια τη

σύμβουλο Επικρατείας Ευαγγελία

Νίκα, η οποία θα προτείνει προς την

Ολομέλεια περί της συνταγματικό-

τητας ή όχι του έκτακτου ειδικού τέ-

λους που θα εισπραχθεί μαζί με τους

λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

Την ημερομηνία αυτή θα συζητη-

θούν οι αιτήσεις των Δικηγορικών

Συλλόγων Αθηνών και Καλαμά-

τας, του Σωματείου «Έλληνες Φο-

ρολογούμενοι», του δικηγόρου

Σπύρου Φραντζή και τεσσάρων

ιδιοκτητών ακινήτων με τις οποίες

ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυν-

ταγματική και αντίθετη στην Ευ-

ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η επιβολή

του νέου τέλους-φόρου που θα ει-

σπραχθεί με τους λογαριασμούς

της ΔΕΗ.

Αξιοσημείωτο είναι πως μεταξύ

των αιτούντων είναι και ιδιοκτήτης

γκαρσονιέρας 48 τετραγωνικών

μέτρων, ο οποίος αδυνατεί να πλη-

ρώσει το επίμαχο τέλος που ανέρ-

χεται στα 350 ευρώ, καθώς, το

μηνιαίο εισόδημά του είναι στα

361 ευρώ και το ετήσιο 4.332

ευρώ. Μάλιστα, κατέθεσε στο ΣτΕ

και αίτημα πενίας προκειμένου,

λόγω της οικονομικής αδυναμίας

του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου

της Επικρατείας να του διορίσει δι-

κηγόρο. 

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ένωση

Φοροτεχνών Επιστημόνων κατέ-

θεσε σήμερα στο Συμβούλιο της

Επικρατείας αίτηση με την οποία

ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του

αναπληρωτή υπουργού Οικονομι-

κών με την οποία καθορίζεται ο

τρόπος και η διαδικασία είσπραξης

του νέου τέλους-φόρου (Ν.

4021/2011).

Παναγιώτης Στάθης 

capital.gr

Στις 2 Δεκεμβρίου αποφασίζει το ΣτΕ για το "χαράτσι" της ΔΕΗ
έχουν προσφύγει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών & Καλαμάτας

οι “Ελληνες Φορολογούμενοι”, δικηγόροι και ιδιοκτήτες

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011
Η Αντιπεριφερειάρχης ευχαριστεί

Με τη λήξη της Αντιπυρικής Περιόδου 2011, η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-

κής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα και τα στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προ-

στασίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αισθάνονται την ανάγκη

να ευχαριστήσουν θερμά όσους συνέβαλλαν στη μεγάλη προσπάθεια πυροπρο-

στασίας και πυρόσβεσης της Ανατολικής Αττικής που ξεκίνησε τον Μάϊο.

Ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία, για το υψηλό αίσθημα καθή-
κοντος, ευθύνης και ανταπόκρισης, τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών, τους Δημάρχους και Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας, τις
Εθελοντικές Ομάδες και τους συμπολίτες μας που έδωσαν κυριολεκτικά τον
καλύτερο εαυτό τους, με έναν τρόπο ξεχωριστό και αξιέπαινο, βάζοντας σε
δεύτερη μοίρα τον ελεύθερο χρόνο τους, τα επαγγελματικά τους ωράρια και
την οικογενειακή τους ηρεμία.

Όλοι μαζί καταφέραμε τους στόχους που θέσαμε και ανταποκριθήκαμε
επιτυχώς σε όσα σχεδιάστηκαν και συντελέσαμε καθοριστικά στη μείωση
των καταστροφικών συνεπειών των πυρκαγιών, ώστε το φετινό καλοκαίρι να
περάσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε φυσική καταστροφή, περι-
ουσίες, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, κα Χρυσάνθη Κισκήρα, εμπράκτως
δείχνουν το ενδιαφέρον τους για θέματα Πολιτικής Προστασίας, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν και ενισχύουν
τον εθελοντισμό ως στάση ζωής για την προστασία του ανθρώπου, των δασών και του περιβάλλοντος.

Με την ευχή προς όλους για «Καλό Χειμώνα», ανανεώνουμε το ραντεβού του καθήκοντος για το 2012.

Και στο Πρωτοδικείο

Στο Πρωτοδικείο προσέφυγε ο δικηγόρος Αθηνών Αντώνης Αργυρός και

ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός και παράνομος αλλά και αντίθε-

τος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ο τε-

λευταίος λογαριασμός του ρεύματος που του έστειλε η ΔΕΗ.  Στον επίμαχο

αυτό λογαριασμό περιλαμβάνεται επιπρόσθετα και ποσό 832 ευρώ. Το ποσό

αυτό αντιπροσωπεύει το νέο έκτακτο φόρο για ένα διαμέρισμα που έχει ο

Αργυρός στην περιοχή των Αθηνών.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι το νέο ειδικό τέλος αποτελεί στην ουσία φόρο

και η επιβολή του είναι αντίθετη σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος και

της ΕΣΔΑ.  Ακόμη, υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων, ότι ο νέος φόρος απο-

τελεί τη δεύτερη φορολογική επιβάρυνση της κατοχής της ακίνητης περι-

ουσίας μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος (2011), καθώς, όσοι έχουν ακίνητη

περιουσία άνω των 200.000 ευρώ επιβαρύνονται και με τον Φ.Α.Π. (άρθρα

27 Ν. 3842/2010), με συνέπεια να σημειώνεται παραβίαση και της αρχής

της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, ήτοι της απαγορεύσεως εκ

νέου φορολογήσεως της ιδίας φορολογητέας ύλης για την ιδία αιτία.  
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Δεν ξέρω αν έχει μείνει πια τίποτα όρθιο από θε-

σμούς σε όλο τον Κόσμο, αλλά η χθεσινή αποι-

κιοκρατική παρουσία των Μέρκελ και Σαρκοζί

μου έκανε αλγεινή εντύπωση ως θεσμική πα-

ρέκκλιση! Ανεξάρτητα από το θέμα, από το ότι

αυτό έτυχε να αφορά στη χώρα μου και από το

πόσο δίκαιο είχαν, θεωρώ ότι η πράξη αυτή προ-

σέβαλε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Η Γερμανία και η Γαλλία

είναι 2 από τις 27 χώρες-

μέλη της Ε.Ε., που κατά το

διεθνές δίκαιο και τις ευ-

ρωπαϊκές συμβάσεις θεω-

ρούνται ισότιμες μεταξύ

τους. Η Ε.Ε. εκπροσωπεί-

ται θεσμικά και νόμιμα (de

jure), κατά περίπτωση, από

τον εκλεγμένο πρόεδρό

της (Ρομπέι), τον πρωθυ-

πουργό της προεδρεύου-

σας Πολωνίας (Τουσκ) και τον πρόεδρο της

Commission (Μπαρόζο).

Η αντιδημοκρατική και αυθαίρετη (de facto) πρω-

τοβουλία των ηγετών 2 χωρών να αποφασίζουν

και να ομιλούν για λογαριασμό των λοιπών 25,

ερήμην των νομίμων εκπροσώπων τους, απει-

λώντας μάλιστα με αποβολή μία εξ αυτών, απο-

τελεί κατά τη γνώμη μου θεσμική εκτροπή και

πλήγμα στις θεμελιώδεις Αρχές της Ε.Ε.!

Μέχρι τώρα, γνωρίζαμε βεβαίως ότι οι 2 πλου-

σιότερες και πολυπληθέστερες χώρες είχαν βα-

ρύνουσα γνώμη στις αποφάσεις των 27, αλλά

ετηρούντο τουλάχιστον τα προσχήματα. Θα

ήταν το ίδιο βαρυσήμαντο το τελεσίγραφο προς

την Ελλάδα, αν το ανακοίνωνε ο Μπαρόζο ή ο

Ρομπέι. Η απροσχημάτιστη παράκαμψη των νό-

μιμων οργάνων της Ένωσης και η ηγεμονική εμ-

φάνιση του εν λόγω διδύμου (άτυπου

διευθυντηρίου) υποτιμά τις λοιπές χώρες-μέλη

και τους πολίτες τους στο επίπεδο 2ας και 3ης

τάξεως αποικιών και υπηκόων (του τύπου Σο-

βιετικών δημοκρατιών)!

Αν αυτή η πρακτική καθιερωθεί, θα αποτελέσει

τη θρυαλλίδα της διχοτόμησης ή πολυδιάσπα-

σης της Ε.Ε., γιατί οι υπερήφανες Ευρωπαϊκές

χώρες, χώρες με μακρά ιστορία και δημοκρατική

παράδοση, δεν είναι “κρατίδια“ της Λατινικής

Αμερικής, για να ανεχθούν τέτοιο απολυταρχικό

ζυγό. Εκτός από τη μικρή Ελλάδα, ήδη εκτοξεύ-

θηκαν παρόμοιες αγενείς νουθεσίες προς πρώην

Αυτοκρατορίες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, σαν

να είναι ασήμαντα προτεκτοράτα.

Βεβαίως, για τους λοιπούς ηγέτες της Ευρώπης,

είναι ακόμα δυσδιάκριτος ο εκκολαπτόμενος

(δια της οικονομίας αυτή τη φορά) ιμπεριαλι-

σμός στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι

είναι ανύπαρκτος. Δυσδιάκριτος ήταν και για

τους κ.κ. Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ την προ-

ηγούμενη φορά!

Δημήτρης Ράπτης

Σε φιλικό και αισιόδοξο κλίμα πραγμα-

τοποιήθηκε το πρωί η συνάντηση δια-

λόγου μεταξύ του Περιφερειάρχη

Αττικής Ιωάννη Σγουρού, των τεχνι-

κών συμβούλων της Περιφέρειας, Δη-

μάρχου Λαυρεωτικής  Κωνσταντίνου

Λεβαντή και μέλη της Γραμματείας

της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα.               

Το κυρίαρχο θέμα που αναπτύχθηκε

μεταξύ Δήμου Λαυρεωτικής και Περι-

φέρειας Αττικής ήταν ο βαθμός απο-

δοχής της πρότασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Λαυρεωτικής για τη Δια-

χείριση των Στερεών Αποβλήτων των

δύο  Καλλικρατικών Δήμων Λαυρεωτι-

κής και Σαρωνικού.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης και

οι τεχνικοί του σύμβουλοι ζήτησαν λε-

πτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμ-

ματα και γνωμοδοτήσεις από

Αρχαιολογία και Δασαρχείο έτσι ώστε

να προχωρήσουν στην καινούργια χω-

ροθέτηση. 

Τέλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση

για την αποδοχή της πρότασης του

Δήμου Λαυρεωτικής, τέθηκε η ανάγκη

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν

στα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης,

ανακύκλωσης και ανάκτησης των

απορριμμάτων.

Αγαπητοί Συμπολίτες, 

Με αυτήν την επιστολή απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, τους κατοί-

κους του Δήμου Σαρωνικού, για να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος

μας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων δήμων, αναλαμβάνει πρω-

τοβουλία για την άρνηση πληρωμής του τέλους ακινήτων, το οποίο

καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. 

Ο Δήμος Σαρωνικού καταγγέλλει τη σκληρή δημοσιονομική και φο-

ροεισπρακτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, την πολιτική του

Μνημονίου και στηρίζει – συμμετέχει σε κάθε δράση που έχει στόχο

την άρνηση πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων και οποιουδή-

ποτε άλλου «χαρατσιού». 

Παράλληλα, στέκεται στο πλευρό όλων των πολιτών που αντιδρούν

και αντιστέκονται στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, τα οποία

πλήττουν κυρίως τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως τους ανέργους, ο αριθμός των

οποίων αυξάνεται καθημερινά. 

Ήδη οι Ελληνες πολίτες έχουν κληθεί να καταβάλλουν στο κράτος

μια σειρά από εισφορές και τέλη (ΕΚΑΣ, έκτακτη εισφορά εισοδήμα-

τος, ειδικό τέλος ακινήτων κτλ.), αλλά και να υποστούν τις συνέπειες

από περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, μείωση του αφορολόγητου

ορίου, νέο μισθολόγιο, αύξηση του ΦΠΑ και άλλα επώδυνα μέτρα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να αντισταθείτε σ’

αυτή την εισπρακτική πολιτική της κυβέρνησης, αρνούμενοι να κα-

ταβάλλετε το ειδικό τέλος ακινήτων. 

Ο Δήμος Σαρωνικού θα σταθεί δίπλα σας και θα προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου όλοι μαζί να αποτρέψουμε την

πληρωμή προς το κράτος του εν λόγω «χαρατσιού». 

1. Με το λογαριασμό της ΔΕΗ ή με το

12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρω-

μής, πηγαίνουμε στο ΑΤΜ της τράπεζας

(προϋπόθεση η τράπεζα να είναι συμβε-

βλημένη με ΔΕΚΟ).

2. Βάζουμε την κάρτα και επιλέγουμε:

α) Άλλες Συναλλαγές

β) Πληρωμές ΔΕΚΟ

γ) ΔΕΗ

3. Πληκτρολογούμε το 12ψήφιο κωδικό

ηλεκτρονικής συναλλαγής και στη συ-

νέχεια θα μας ζητηθεί να ορίσουμε το

ποσό πληρωμής.

4. Αφαιρούμε από το συνολικό ποσό της

ΔΕΗ, εκείνο που αντιστοιχεί στο ειδικό

τέλος ακινήτων (αναγράφεται πάνω

δεξιά ΕΕΤΗΔΕ).

5. Πληκτρολογούμε το ποσό που απο-

μένει ως ποσό πληρωμής στο ΑΤΜ.

6. Παίρνουμε την απόδειξη και μαζί με

το λογαριασμό και την ταυτότητά μας,

πάμε στο Δημαρχείο, όπου υπογρά-

φουμε εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο ή

άλλο εντεταλμένο από εκείνον πρό-

σωπο να ενεργήσει για λογαριασμό μας

κάθε απαραίτητη ενέργεια για να γνω-

στοποιηθεί στη ΔΕΗ η πληρωμή από μέ-

ρους μας των πραγματικών οφειλών

μας προς αυτήν.

Ειδοποιούμε το Δήμο για κάθε από-

πειρα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύμα-

τος λόγω μη πληρωμής του ειδικού

τέλους ακινήτων. 

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο

Δήμο Σαρωνικού στα τηλέφωνα: Δημο-

τική Κοινότητα Καλυβίων 2299320300

(Μαριάνθη Μπιτχαβά, Μαρία Δρίτσα)

και Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου

2291041220 εσωτ. 113 (Μαριάννα Μα-

τζουράτου). 

Στην Περιφέρεια η διαχείριση 

στερεών αποβλήτων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Συνάντηση Δημάρχου Λαυρεωτικής με Περιφερειάρχη Αττικής

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

Αντισταθείτε μαζί του!
ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμος Σαρωνικού, με επιστολή του απευθύνεται στους δημότες και τους ενημερώνει ότι συμμετέχει σε κάθε
δράση που έχει στόχο την άρνηση πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων και οποιουδήποτε άλλου «χαρατσιού»

και υπόσχεται ότι θα σταθεί δίπλα τους με όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Διαβάστε τον τρόπο.
Σημειώνουμε ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και άλλοι Δήμοι και ευχόμαστε να τους μιμηθούν και επόμενοι.

ΕΚΤΡΟΠΗ !

Νέας κοπής ιμπεριαλισμός!
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Εδώ Βερολίνο· ακούει Ελλάδα

Νύχτα εφιαλτική ζήσαμε την περασμένη Τετάρτη

προς Πέμπτη, όταν ο Παπανδρέου, σαν δαρμένο

σκυλί, δεχόταν το τελεσίγραφο της ΓερμανοΓαλλίας

για δημοψήφισμα με συγκεκριμένη ημερομηνία και

συγκεκριμένο ερώτημα!!

Τρανή απόδειξη της υποτέλειας που μας έχει ρίξει ο

ΓΑΠ με τις πολιτικές του, τις οποίες δεν θεωρώ κα-

θόλου αφελείς· είναι μεγάλο ελαφρυντικό να τον

περνάμε για ηλίθιο.

Η όλη πορεία του από την ώρα που πήρε - με υπο-

σχέσεις ψευδέστατες -, τις εκλογές, έχει δρομολο-

γήσει τη χώρα σε πτώχευση, οικονομική, αξιών και

εθνικής αξιοπρέπειας.

Κάθε φορά, για να πάρουμε τη “δόση” κατεβάζουμε

ακόμη πιο χαμηλά τα βρακιά, ώσπου πλέον φάνηκε ο

κώλος μας. 

Εχουμε κοινοβουλευτική “δικτατορία”· έχει χαθεί

κάθε ίχνος δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μόνοι τους αποφάσισαν - και οι βουλευτές με τα ναί

τους - ότι παραδίδουμε τη χώρα. 

Η Μέρκελ και ο Σαρκοζί, μας κούνησαν το δάχτυλο,

μας εκβίασαν, μας κορόιδεψαν και τώρα μας υποβά-

λουν και τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα.

Ντροπή και αίσχος! 

«Δεν θα πάρετε ούτε ένα σεντ», μας είπε ο Σαρκοζί,

αν δεν ψηφίσετε ΝΑΙ στο δημοψήφισμα. 

Να μη σώσουμε να το πάρουμε, αν πρέπει να παρα-

δώσουμε τη χώρα στο 4ο Ράιχ.

Δεν μας δίνουν, δεν τους δίνουμε. Περάσαμε κατο-

χές, εμφύλιους, πολέμους· θα επιβιώσουμε. 

Χωρίς ψωμί μπορεί να ζήσει ένας λαός, χωρίς αξιο-

πρέπεια, χωρίς πατρίδα δεν ζει.

Οι πρόγονοι μας ελευθερώθηκαν μετά από 400 χρό-

νια δουλείας και έρχονται οι σημερινοί να δώσουν

χώρα με 152 ψήφους και με υπογραφές;

Είναι ώρα ο λαός να σηκώσει το κεφάλι. Αυτό δεν θα

επιτρέψουμε να συμβεί.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ο  τα πέρατα  του βίου κατειδώς  οίδεν, ως ευπό-
ριστον  εστί το  αλγούν  κατ’ ένδειαν  εξαιρούν και
το τον όλον βίον παντελή κάθαρσιν καθιστάν.
Ώστε  ουδέν  προσδείται  πραγμάτων αγώνας κε-

κτημένων». 

Επίκουρος, “Κύριαι Δόξαι” 
(Εκείνος που συνειδητοποίησε τα πέρατα του

βίου, ξέρει πόσο εύκολο  είναι ν΄ αποκτήσει εκείνο

που καταπαύει τον πόνο από στέρηση  και καθιστά

πλήρες και τέλειο το σύνολο της ζωής). 

Η  βασική και πιο γνωστή θεωρία του Επίκουρου
συνίσταται σε αυτό που ονομάζομε χαρά της
ζωής. Έλεγε ότι κανείς δεν  επιζητεί τον πόνο.
Αλλά όλοι ζητούν την ευχαρίστηση·  την εξ
αυτής  ηδονή. Αυτή την έννοια του απόλυτου
αγαθού  της  ηδονής, ο Κικέρων σε πιστή μετά-
φραση την είπε  voluptas. Η έννοια αργότερα
στα γαλλικά αποδόθηκε σε volupte και στα γερ-
μανικά σε  Lust, λέξεις που έχουν σχέση με την
ακολασία. Στη μητρική γλώσσα του Επίκουρου,
η λέξη ηδονή  είναι η λέξη που χαρακτηρίζει
κάθε χαρά. Άλλωστε στο μαθητή του Mενοικέα,
δίνει τη σχετική διευκρίνιση  αυτής της βιοτικής
απόλαυσης τονίζοντας, ότι·  λέγοντας ηδονή
εννοεί την ψυχική ηδονή, η οποία   έχει  χρο-
νική συνέχεια, ενώ η σαρκική ή στομαχική απο-
σβένυται με την πράξη της τέλεσής της.
Επεσήμαινε  μάλιστα την ανάγκη του μέτρου,
γιατί  η παρεκτροπή του στην απόλαυση επιφέ-
ρει πόνο. Αυτή μάλιστα η μεταφραστική  παρα-
χάραξη  του Κικέρωνα, κατέληξε να είναι ένα
από τα όπλα των αντιπάλων του,  που μαζί με
τις περί θεών απόψεις του τα χρησιμοποίησαν
εναντίον του.                         
«Ουδεμία ηδονή καθ΄εαυτόν κακόν. Αλλά  τα
τινών ηδονών ποιητικά πολλαπλασίους επιφέ-
ρει τας οχλήσεις των ηδονών.» Ο Επίκουρος,
341-271 π.Χ  του Νικοκλέους και της Χαιρε-
στράτης, όπως μας λέει ο Διογένης Λαέρτιος,
γεννήθηκε στη Σάμο το 341 π.Χ.  όταν η Σάμος
βρισκόταν ακόμα  κάτω από  την επικυριαρχία
των Αθηναίων,  και    ο  πατέρας του σαν  γνή-
σιος Αθηναίος πολίτης, είχε έλθει να αποικήσει
στο νησί, δέκα χρόνια ενωρίτερα.
Στη Σάμο μαθήτευσε κοντά στον πλατωνιστή

Πάμφιλο και αργότερα άρχισε να συναστρέφε-
ται τον φιλόσοφο Ναυσιφάνη, από το κοντινό
νησί Τέως.
Ο Ναυσιφάνης, τον μύησε στα  πρώτα βήματα
της ατομικής θεωρίας του Δημόκριτου και τον
οδήγησε  προοδευτικά σε ρήξη  με  τον πλατω-
νισμό.
Γρήγορα  όμως  ο νεαρός Επίκουρος απέρριψε
τον   Ναυσιφάνη,  όταν διαπίστωσε, ότι η ζωή
του Ναυυσιφάνη ήταν έκλυτη και δεν ήρμοζε
προς τον ηθικό βίο ενός  σοφού. Ο σοφός,
έλεγε ο Επίκουρος,  δεν πρέπει μόνο να διδά-
σκει,  αλλά και με τη ζωή του να γίνεται παρά-
δειγμα των ηθικών αρχών του. Και με τη ρήση
του αυτή διαχωριζόταν από τους Πλατωνικούς
και Αριστοτελικούς, που η διδασκαλία τους
ήταν κυρίως και μόνο παραινετική.
Στα 18  του χρόνια ήρθε στην Aθήνα για την
υποχρεωτική  στρατιωτική του θητεία. Τελει-
ώνοντας, θέλει να επιστρέψει στη Σάμο, αλλά
δεν μπορεί λόγω μεταβολής του πολιτικού κα-
θεστώτος. Γι΄αυτό πηγαίνει στην Κολοφώνα,
που ήταν στα ασιατικά παράλια βορειοδυτικά
της Σάμου, και η οποία βρισκόταν κάτω από την
περσική επικράτεια. Εκεί εργάζεται σαν δάσκα-
λος βασικής εκπαίδευσης.
Στη  συνέχεια τον βρίσκομε στη Μυτιλήνη, να
φτιάχνει φιλοσοφική ομάδα, μετά στη Λάμψακο
σε ένα λιμάνι κοντά στην αρχαία Τροία, όπου
ιδρύει και εκεί φιλοσοφική  σχολή. 
Στα 34 του χρόνια γυρνά  στην Αθήνα και αγο-
ράζει ένα σπίτι ανάμεσα Πειραιά και Αθήνα.
Σαν γνήσιος Αθηναίος, από πατέρα Αθηναίο πο-
λίτη, εύκολα αποκτά την άδεια ίδρυσης σχολής
ή θιάσου όπως τότε ελέγετο, αρκεί  κατά τα κα-
θιερωμένα να την έχει αφιερώσει σε μια θεό-
τητα. Επιλέγει και την αφιερώνει στο θεό
Απόλλωνα.
Στον ειδικά διαμορφωμένο κήπο του οικοδομή-
ματος, γίνονται  συγκεντρώσεις και συζητήσεις
και εξ αυτού του χώρου η σχολή του γίνεται
γνωστή, σαν ο  Κήπος του Επίκουρου.  
Εκεί στον Κήπο του, η ζωή είναι τελείως δια-
φορετική από όλες τις άλλες σχολές.
Χωρίς να επικρατούν κανόνες  κοινοκτημοσύ-
νης, η ζωή λειτουργεί σε ένα κοινό πρόγραμμα,

κοινοβιακής διαπαιδαγώγησης  και το έργο του
Κήπου προβάλλεται προς τα έξω, με σκοπό την
προσέλκυση μαθητών.                                                
Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλους· ακόμα και
γυναίκες. Γυναίκες, αλλά και γυναίκες εταίρες
και δούλοι γίνονται δεκτοί – πράγμα που δεν
συμβαίνει με τις άλλες φιλοσοφικές σχολές.  Η
διεύθυνση της σχολής   ανατίθεται διαδοχικά
σε όλους τους μαθητές, ανεξαιρέτως· ακόμη
και η σύντροφος εταίρα του πολύ φίλου του
Μητρόδωρου  πρόσκαιρα αναλαμβάνει τη διεύ-
θυνση και φέρει το έργο της με επιτυχία.
Όλοι ζουν αδελφικά  σε ένα περιβάλλον, όπου
η ισοτιμία  και η φιλία αναπτύσσεται. Εκεί οικο-
δομείται η πασίγνωστη έκτοτε επικούρεια φιλία
και θεσπίζονται οι κανόνες της.
Χρηματική  υποχρεωτική συνεισφορά δεν υπάρ-

χει. Μόνο εθελοντική.                                                                                                   
Αντιγραφείς βιβλίων και παπύρων ολόκληρη
την ημέρα στον Κήπο, εργάζονται και τα κέρδη
είναι δικά τους. Δεν υπάρχουν κανόνες υπο-
χρεωτικής διδασκαλίας της φιλοσοφίας· μόνο
τρόποι διαπαιδαγώγησης στην κοινοβιακή ζωή.
Στις φιλοσοφικές συζητήσεις και στη γνώση
συμμετέχουν  μόνο όσοι θέλουν. Οι γιορτές
όμως και τα συμπόσια είναι κοινά και κάθε μήνα
καθιερωμένα την 20η μέρα. Σε αυτά συμμετέ-
χουν όλοι· άνδρες και γυναίκες και δούλοι.
Σαν τιμητικό μνημόσυνο,  οι γιορτές συνεχί-
ζονται και μετά το θάνατό του κατ’ εκπλήρωση
της διαθήκης του. Στη διαθήκη του, ολόκληρη η
σχολή παραχωρείται  στους μαθητές του. Δίνει
μάλιστα μεταθανάτια εντολή να μεριμνήσουν
για την απελευθέρωση όλων των δούλων που
ήταν μαθητές του.
Στο ηθικό μέρος της διδασκαλίας του έλεγε ότι
ο άνθρωπος στη ζωή του πρέπει να είναι ασκη-
τικός, να μη συγκεντρώνει πλούτη, αλλά να
φροντίζει να αποκτά μόνο φίλους. Οχι βέβαια
για να τους εκμεταλλεύεται αλλά μόνο για να
τους βοηθάει· όχι όμως και  όταν βλάπτεται το
προσωπικό του συμφέρον. Δεν προτιμούσε να
αδικεί, αλλά ούτε προτιμούσε και την επιλογή

του σωκρατικού να αδικείται.
Δεν ήθελε και δεν δίδασκε την απόκτηση οιασ-
δήποτε εξουσίας, ιδιαίτερα πολιτικής και όπως
προανέφερα οικονομικής. Δεν δίδασκε και δεν
πίστευε, ότι αξίζει να αναλίσκεις τη ζωή σου
στην απόκτηση περιττής γνώσης και ιδίως των
μαθηματικών. Η αρχή του ήταν το «λάθε βιώ-
σας»·  δηλαδή μάθε να ζεις στο περιθώριο, γιατί
μόνο έτσι θα αποκτήσεις την ηρεμία σου, την
ευδαιμονία σου.
Την ευτυχία σου θα την αποκτήσεις μόνο με την
αγάπη του εαυτού σου, και με την απομά-
κρυνση κάθε πόνου από αυτόν.   
Για τους θεούς δεχόταν ότι υπάρχουν, αλλά ότι
δεν συμμετέχουν στη διοίκηση του  κόσμου,
αφού δεν επιδεικνύουν την δέουσα  πρόνοια.               
«Και αφού αυτοί δεν φροντίζουν και δεν  εν-
διαφέρονται για εμάς, γιατί πρέπει εμείς   να
τους αναμιγνύομε στις πράξεις μας και στα
προβλήματά μας. Γι΄αυτό και δεν πρέπει να
τους φοβόμαστε». Αλλά δεν πρέπει να φοβό-
μαστε και το θάνατο.
«Μη φοβάσαι το θεό, μη σε στενοχωρεί  και μη
σε τρομάζει ο θάνατος. Γιατί ζωή και  θάνατος
δεν μπορούν να συνυπάρξουν». 
Οι θεοί έλεγε δεν έχουν σχέση με τα φυσικά
φαινόμενα, σεισμούς, πλημμύρες, καταποντι-
σμούς, αλλά ούτε  με την πείνα και την αρρώ-
στεια. Είναι κακό κάθε δυστυχία που συμβαίνει
στον άνθρωπο, να τη φορτώνομε στους θεούς.
Γιατί έτσι το μόνο που επιτυγχάνομε είναι να
αμαυρώνομε τη μνήμη τους και να τους απο-
στερούμε από τη δύναμη και την εξουσία τους.  
«Η  εν τώ κόσμω αδικία δεν μπορεί να εναρμο-
νισθεί με τον ρόλο των θεών». 
Και  κατέληγε στο σοφιστικό συλλογισμό. «Ή
οι θεοί θέλουν να εξαλείψουν την αδικία από
τον κόσμο και δεν  μπορούν ― και τότε είναι
αδύνατοι και ανίσχυροι. Ή μπορούν αλλά δεν
θέλουν – και τότε είναι κακοί.  Ή δεν μπορούν
και δεν θέλουν ― και τότε είναι αδύνατοι συ-
νάμα και κακοί. Ή και το θέλουν και μπορούν –
μα τότε γιατί δεν το κάνουν.  
Και πρότεινε το τετραφάρμακο της  ευτυχίας:              
«Ο θεός δεν είναι επίφοβος, ο θάνατος δεν
προκαλεί ανησυχία, το καλό αποκτάται εύκολα
και το κακό αντέχεται εύκολα». 
Στο επόμενο άρθρο θα συνεχίσομε με το ηθικό μέρος

της διδασκαλίας του, ακόμη  για την κοσμική  και την

ατομική θεωρία του και το συγγραφικό του έργο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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5)  A. J. Festugiere: “Ο Επίκουρος και οι θεοί του”,  Εκδ.  Θύραθεν.  

Eπίκουρος,   Βιογραφία
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Η φράση αυτή του συχωρεμένου Χαρίλαου

Φλωράκη καθίσταται σήμερα περισσότερο επί-

καιρη από ποτέ. Σήμερα, που σχεδόν όλοι στην

Ελλάδα ασχολούνται με τις επάλληλες παλι-

νωδίες και τα ψεύδη του Γιωργάκη, ετοιμάζεται

να εξαπολυθεί κατά της πατρίδας μας από το

αρχηγείο της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης,

αυτό που πολύ εύστοχα και προφητικά ο λογο-

τέχνης μας Κωστής Μπαστιάς είχε αποκαλέσει

«γιουρούσι του Σατανά».

Πριν προλάβουν να κατανοήσουν οι περισσό-

τεροι Έλληνες τι ακριβώς σημαίνει «κούρεμα

του χρέους», πριν ακόμα ξεκολλήσουν από εν-

τελώς πρόσφατες δηλώσεις του Τζέφρυ και

επιφανών μανδαρίνων του, ότι το «κούρεμα»

θα ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα, υψώ-

θηκε απειλητικό το σπαθί του δημοψηφίσματος.

Και μετά, μπροστά στο μαγεμένο κοινό του, ο

τρομερός μάγος «λεφτά υπάρχουν» κατάπιε

όλη την αστραφτερή λεπίδα κι έβγαλε από το

στόμα του τον ...Μπαγκς Μπάνυ, δηλαδή τον

λαγό που μας κουνάει γελαστός το ορεκτικό

καρότο μιάς συγκυβέρνησης «σωτήρων», η

οποία θα μας θυμίζει ότι «άλλαξε ο Μανωλιός κι

έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Το σύστημα παί-

ζει τα ρέστα του.

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι μόνο φαινομενικά ο

Γ.Α.Π. δείχνει να λαμβάνει εντολές από το 4ο

Ράϊχ, που παριστάνει την ...«Ενωμένη Ευ-

ρώπη». Στην πραγματικότητα, ως υποδειγμα-

τικά πειθήνιο όργανο, εκτελεί τις εντολές που

λαμβάνει από την προσφιλή του Παγκόσμια

Διακυβέρνηση, τη γνωστή παλιοπαρέα των

Ροκφέλερ, Σόρος,  Ρότσιλντ και λοιπόν αρχόν-

των των αγορών. Στην κλίμακα ιεραρχίας  υπο-

τακτικών των αληθινών κυρίαρχων της γης, οι

Μέρκελ, Σαρκοζί, Τρισέ, Μπαρόζο, Ρεν και τ’

άλλα τα παιδιά βρίσκονται απλώς κάποια σκα-

λοπάτια πιό πάνω από τον Γιωργάκη.

Το χοντρό παιχνίδι παίζεται σ’ εκείνα τα γρα-

φεία, όπως επί παραδείγματι του Ντέϊβιντ Ροκ-

φέλερ, όπου επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου

μιά χαρούμενη παρέα αποτελούμενη από τον

οικοδεσπότη Ροκφέλερ, τον Τζορτζ Σόρος, την

Μάργκαρετ Παπανδρέου, τον από τότε ως σή-

μερα κορυφαίο μυστικοσύμβουλο και άμεσο κα-

θοδηγητή του Τζέφρυ, Άλεξ Ρόντος και φυσικά

τον ίδιο τον «Ροδόσταυρο» Τζέφρυ, συμφω-

νούσαν ότι στο εξής ο άνθρωπός τους και με-

σίτης γιά το οικόπεδο Ελλάδα θα ήταν ο

«αξιότιμος» Γ.Α.Π. με βεντούζα πάνω του τον

Άλεξ Ρόντος.

Σ’ ένα δημοψήφισμα-παρωδία, με το ύπουλο

ερώτημα «Μνημόνιο και παραμονή στην ευρω-

ζώνη, ή επιστροφή στη δραχμή και χρεοκοπία»;

είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειονότητα των

Ελλήνων θα επέλεγε τη δεύτερη πρόταση, όχι

τόσο γιατί θα είχε επαρκώς ενημερωθεί για τις

δύο εναλλακτικές, επιλέγοντας την κατά την

άποψή της λιγότερο καταστροφική, αλλά γιατί

θα εξέφραζε την οργή της απέναντι στις κυ-

βερνητικές αθλιότητες των δύο τελευταίων

ετών, επιμελώς φορτισμένη κι αναψοκοκκινι-

σμένη από τ’ απανωτά χαστούκια, ώστε ακόμα

και στο ερώτημα «μ’ εμένα ή με τον διάολο»;

να υπερψήφιζε με ηδονική χαρά τον διάολο.

Αυτό, ο Γιωργάκης το γνωρίζει πάρα πολύ

καλά.

Το γνωρίζουν επίσης καλά εκείνοι οι Ευρωπαίοι

ανθύπατοι –η κλίμακα είναι ύπατοι, ανθύπατοι

και πάτοι ή απόπατοι- που του τράβηξαν το αφτί

και τον έβαλαν να πιεί ρετσινόλαδο για να του

περάσει ο πυρετός του δημοψηφίσματος, αλλά

και οι ευγνώμονες υπερεθνικοί ύπατοι που

μέσα στον πανικό των χρηματιστηρίων αγόρα-

σαν φτηνά τα ελληνικά ομόλογα για να τα που-

λήσουν πανάκριβα εν ευθέτω χρόνω και

φαντάζομαι ότι δεν θα φανούν αχάριστοι στον

ευεργέτη τους.

Το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο

ενός Γιωργάκη και να δούμε πως ακριβώς και

ποιοί νευρώνες του ξεφούρνισαν το δημοψήφι-

σμα, βρίσκεται στην καταλυτική ειδοποιό δια-

φορά μεταξύ ενός υποτιθέμενου εθνικού ηγέτη

-που θα εκβίαζε ωμά, πρό Μνημονίου, τους Ευ-

ρωπαίους και λοιπούς τοκογλύφους δανειστές

μας με την αποχώρηση της Ελλάδας από την

ευρωζώνη, επιδιώκοντας ουσιαστική επαναδια-

πραγμάτευση του παλαιού χρέους και των

όρων δανεισμού μας- και μιάς επιστροφής σε

εθνικό νόμισμα, που αν δεν έχει επαρκώς προ-

ετοιμαστεί με αναζήτηση και ανεύρεση στηριγ-

μάτων, θα άνοιγε τους ασκούς του Αιόλου σε

όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των

εθνικών μας θεμάτων και της αμυντικής επάρ-

κειας της χώρας. 

Μιά καλά προετοιμασμένη και αιφνιδιαστική

επιστροφή στην δραχμή, από έναν  εθνικό

ηγέτη, στον αντίποδα του Τζέφρυ θα ήταν, σα-

φέστατα, λιγότερο ζημιογόνα από τα επιμελώς

σχεδιασμένα δεινά της εθνικής εξαθλίωσης

που μας ετοιμάζουν. Αν όμως διαχειριζόταν

ένας Γιωργάκης, ή μία συγκυβέρνηση γενιτσά-

ρων, τα αποτελέσματα μιάς τέτοιας, «με το πι-

στόλι στον κρόταφο», ετυμηγορίας του ελληνι-

κού λαού, όλα τα θηρία της γης θα έπεφταν

πάνω μας να μας κατασπαράξουν, βρίσκοντάς

μας εντελώς απροετοίμαστους ν’ αμυνθούμε.

Ας μη λησμονούμε ότι τόσο το επιτελείο της

Νέας Τάξης, όσο και οι Η.Π.Α. επιθυμούν δια-

καώς την πτώχευση του ευρώ, το οποίο τους

εξυπηρετεί μόνον ως μέσο παγίδευσης και

υπερχρέωσης των ευρωπαϊκών οικονομιών και

λαών, αλλά και ως υπόδειγμα αποτυχημένου

προπομπού του παγκόσμιου νομίσματος και της

παγκόσμιας κυριαρχίας που ετοιμάζουν.

Το άρθρο αυτό γράφτηκε την Πέμπτη, 3η Νοεμ-

βρίου και δεν απεικονίζει τις όποιες πιθανές,

καταλυτικές εξελίξεις που ίσως μεσολαβήσουν

ως τη στιγμή που θα το διαβάσετε, φίλοι ανα-

γνώστες. Οφείλουμε όμως όλοι, να διαβάσουμε

καλά κάποια ψιλά γράμματα πίσω από τους πη-

χιαίους τίτλους των εφημερίδων και της τηλεό-

ρασης. Όπως π.χ. γιατί σε αυτή την κρίσιμη

συγκυρία επιλέγει ο Γιώργος Παπανδρέου να

ικανοποιήσει την απαίτηση της τρόϊκας γιά κα-

τάργηση της Μεραρχίας Ηπείρου, της Α΄ Στρα-

τιάς Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, όπως

και Πτερύγων Μάχης της Πολεμικής μας Αερο-

πορίας; Και αν σε αυτό το ερώτημα αντιτάξουν

τα κυβερνητικά παπαγαλάκια μιάν απάντηση

περί «οικονομικότερης και αποτελεσματικότε-

ρης αναδιάταξης των Ενόπλων μας Δυνά-

μεων», τι θα είχαν άραγε ν’ απαντήσουν για την

επιλογή ν’ αλλάξουν τώρα, σε αυτή την επικίν-

δυνη από κάθε άποψη συγκυρία, οι ηγεσίες και

των τριών Όπλων;

Ερωτώ επειδή είναι γνωστό ότι, όπως και το ’74

στην Κύπρο, οι Τούρκοι επιτίθενται στη λεία

τους μόνον όταν αυτή είναι σχεδόν ψόφια. Εύ-

χομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην

ξαναζήσουμε πικρά αυτή την ιστορική αλήθεια,

αλλά με τον ακατονόμαστο που μπλέξαμε, όλα

τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Σας αφήνω να

απολαύσετε τους Έλληνες «βολευτές» στην

παράσταση «Ώρες εθνικής ευθύνης». Κάντε και

καμμιά προσευχή. Δεν βλάπτει.

«Οι μέρες είναι πονηρές και γκαστρωμένες»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Με αφορμή την ματαίωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη

και της απουσίας της πολιτικής ηγεσίας από τις παρελάσεις

στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αισθάνομαι την ανάγκη να

εκφράσω και δηλώσω τα εξής:

Σύμφωνα με το Σύνταγμα κυρίαρχος είναι ο Ελληνικός λαός,

ο οποίος όχι μόνον τιμάει, αλλά και συμπορεύεται με τις αξιο-

πρεπείς και τιμητικές αποφάσεις των εκλεγμένων ηγητόρων

του, συχνά δε, - όπως έχει καταδείξει η ιστορία, - συμπορεύε-

ται και δίνει την ζωή του για τις αξιοπρεπείς και τιμητικές για

τον λαό αποφάσεις που  τυχόν έχουν πάρει  ακόμα και εκ-

πρόσωποι που προέκυψαν μέσα από άλλες διεργασίες (1940,

ΌΧΙ, Ιωαν. Μεταξάς).

Η πλειονότητα του αγωνιστή ελληνικού λαού και παρά τα λάθη

και τις συχνές ενδοφυλιακές του διαμάχες, δεν εξαργύρωσε

πλήρως το διαρκές ζητούμενο, δηλ. την «Σωκρατική ευδαιμο-

νία», αντιθέτως μία μικρή πλειοψηφία λειτουργώντας με κλει-

στά οικογενειακά κριτήρια (τζάκια), εξαργύρωνε και

εξαργυρώνει τους υπαρκτούς ή/και συχνά ανύπαρκτους αγώνες

της με πλήρως αλαζονικό τρόπο, βαπτίζοντας το συμφέρον της,

ώ της παραδοξότητας, - ως «πατριωτικό» συμφέρον του λαού,

ζητώντας επιπλέον και τιμές για το ανύπαρκτο ή καλλίτερα κα-

ταστροφικό και εκμαυλιστικό/ πελατειακό της έργο.

Όμως τα «στερνά τιμούν τα πρότερα». Έστω και εάν κάποιοι

σημερινοί δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί ταγοί υπήρξαν

αγωνιστές στα  νιάτα τους, σήμερα,  και με την όλη στάση

τους, αναιρούν τα πρότερα μεταπίπτοντας στην φάση του Κα-

βαφικού ποιήματος: « .. στο τέλος ο Εφιάλτης θα φανεί και οι

Μήδοι θα περάσουν».

Ο ελληνικός λαός τιμάει τους αγώνες του (παλαιούς και

νέους) και επ’ ευκαιρία  των τιμών αυτών, εξ αντανακλάσεως,

χαιρετά και αποδίδει τιμές στις παρελάσεις,  στους «λεγόμε-

νους» επισήμους που εκπροσωπούν  τους φορείς του λαού.

Όταν όμως μεταξύ λαού και ηγετών του, έστω και δημοκρα-

τικά εκλεγμένων, υπάρχει χάσμα, τότε ο λαός έχει καθήκον

να αποστρέψει το βλέμμα του, για να μην πω πως σύμφωνα

με το Σύνταγμα έχει υποχρέωση προστατεύοντας τους θε-

σμούς και την  κοινωνική συνοχή να καθαιρέσει τους εκπρο-

σώπους του, όταν αυτοί μεταπίπτουν σε «απολυταρχική

Δημοκρατία». Αυτή είναι  η βασική Συνταγματική και Δημο-

κρατική αρχή.

Επομένως η αυθόρμητη εκ του λαού, - και όχι των οργανωμέ-

νων κομμάτων και ομάδων,- ματαίωση της σημερινής παρέλα-

σης στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την απομάκρυνση των

πολιτικών εκπροσώπων του, ήταν η ελάχιστη φωνή εναντίω-

σης προς ώτα μη ακουόντων και επ’ ουδενί έχει να κάνει με

την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και την σημασία της

σημερινή επετείου, που ήταν είναι και θα είναι λαμπρή, ένδοξη

και πηγή έμπνευσης για το μέλλον.

Αιδώς διαστρεβλωτές της κοινής γνώμης, που ενοχληθήκατε

από τις διαμαρτυρίες του κόσμου, γιατί τάχα κλονίζονται οι

δημοκρατικοί θεσμοί!

Σήμερα καθαιρέθηκε το καθεστώς της μεταπολιτεύσεως - 28.10.2011
Δημήτρης Σταθακόπουλος
Δρ κοινωνιολογίας της ιστορίας Παντείου πανεπιστημίου - μουσικολόγος,
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – μέλος του Δ.Σ του Δικηγ. Συλλ. Πειραιά,
Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικηγορικών

Συλλόγων (CCBE , Βρυξέλλες)

Κάποτε θα ‘ρθουν να σου πουν

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Ερμηνεία: Παύλος Σιδηρόπουλος

Κάποτε θα ‘ρθουν  να σου πουν 
πως σε πιστεύουν, σ’ αγαπούν 
και πως σε θένε.
Έχε το νου σου στο παιδί, 
κλείσε την πόρτα με κλειδί,
ψέματα λένε.

Κάποτε θα ‘ρθουν γνωστικοί
λογάδες και γραμματικοί
για να σε πείσουν.
Έχε το νου σου στο παιδί,
κλείσε την πόρτα με κλειδί,
θα σε πουλήσουν. 

Και όταν θα ‘ρθουν οι καιροί
που θα ‘χει σβήσει το κερί 
στην καταιγίδα...
Υπερασπίσου το παιδί,
γιατί αν γλυτώσει το παιδί,
υπάρχει ελπίδα.
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� Και για να...ευθυμήσουμε :"Ο ΓΑΠ είναι

καλός πρωθυπουργός αλλά σε REWIND!! Σκέ-

ψου τα όλα με αυτή τη σειρά : αρχικά μας ζη-

τάει δημοψήφισμα, έπειτα κουρεύει το χρέος

κατά 50%, τέλος παίρνει και 110 δις από το

ΔΝΤ και μετά ανακοινώνει πως "Λεφτά υπάρ-

χουν!" ... Ποιος μ...του έδωσε ανάποδα το ντο-

σιέ ??"

� Δημοψήφισμα ρε φιλε, δημοψήφισμα!!!!

Μετά από 2 χρόνια κι αφού τα ΄χουνε μαμήσει

όλα θυμήθηκαν να μας ρωτήσουνε. Να πά-

ρουμε επιτέλους κι εμείς μέρος στη διακυβέρ-

νηση της χώρας μ' ένα ΝΑΙ ή μ' ένα ΟΧΙ. Τώρα

θυμηθήκαν τις δημοκρατικές διαδικασίες, που

πάνε όλα κατα διαόλου. Τώρα που θα μοιρα-

στούν οι ευθύνες...Ωστε αν ψηφίσουμε ΝΑΙ να

θεωρηθεί ότι συμφωνήσαμε και συνυπογρά-

ψαμε κι επομένως δεν θα έχουν ευθύνη, αφού

θα έχουν ακολουθήσει τη λαϊκή επιταγή. Κι αν

ψηφίσουμε ΟΧΙ να θεωρηθούμε εμείς υπέυθυ-

νοι για την επικείμενη καταστροφή, αφού η ξε-

ροκεφαλιά μας δεν μας άφησε ν΄ανέβουμε στη

σανίδα σωτηρίας που μας έτειναν. Κι αν τους

γράψουμε εκεί που πρέπει και δεν ψηφίσουμε

στο κωλοδημοψήφισμά τους, να θεωρηθούμε

αδιάφοροι, απολίτικοι κι επομένως άξιοι της

μοίρας μας. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κο-

ρώνα κερδίζω γράμματα χάνεις είναι αυτό το

"δημοψήφισμα" Η ιστορία επαναλαμβάνεται και

το δημοψήφισμα είναι του τύπου "Καραμανλής

ή τανκς". Γιατί μόνο τέτοιου τύπου δημοψηφί-

σματα γίνονται στην Ελλάδα. Με το μαχαίρι

στο λαιμό και/ή αφού έχουν δημιουργήσει τε-

τελεσμένο...

Απλά μαθήματα οικονομίας
Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας

άνδρας με γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι

και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι

θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πή-

γαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα με-

τρητά.

Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η

τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν

στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι

γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη.

Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επό-

μενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε

απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι

κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμε-

νες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα

ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με απο-

τέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να

πουλήσουν τα γαϊδούρια τους.

Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν

έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοί-

νωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από

μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε

γάιδαρο έβρισκε έναντι... 500 ευρώ! Και απο-

χώρησε.

Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό

του το κοπάδι των γαϊδάρων που είχε αγο-

ράσει και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εν-

τολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400

ευρώ το ένα.

Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να

κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα,

αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4 φορές πιο

ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για

να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητή-

σουν δάνειο από την τοπική τράπεζα.

Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι

δύο επιχειρηματίες έφυγαν διακοπές σε

έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής,

ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερ-

χρεωμένοι, απογοητευμένοι, και με τα γαϊ-

δούρια στην κατοχή τους που δεν άξιζαν

πλέον τίποτα.

Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλή-

σουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μά-

ταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα

λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνε-

χεία τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες

τους.

Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του

χωριού και του εξήγησε ότι εάν δεν ανα-

κτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει θα κα-

τέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα

ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πί-

στωσης που είχε με τον δήμο.

Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύ-

γει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά

στους κατοίκους του χωριού για να καλύ-

ψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τρα-

πεζίτη, ο οποίος παρεμπιπτόντως... ήταν

κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου!

Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέ-

κτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος

των κατοίκων, και ούτε το χρέος του δήμου,

ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την

πτώχευση.

Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται

και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρ-

χος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς

δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική

απάντηση, γιατί όπως του είπαν είχαν υπο-

στεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαι-

δάρους!

Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την

"ανιδιοτελή" συμβουλή - οδηγία να μειώσει

τα έξοδα του δήμου: λιγότερα λεφτά για τα

σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για

την δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοι-

νωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μεί-

ωση της χρηματοδότησης για καινούργια

έργα υποδομών... Αυξήθηκε η ηλικία συντα-

ξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι

υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί

και αυξήθηκαν οι φόροι.

Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν

με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές "να βάλει

τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει

τέλος στις σπατάλες" και να... ηθικοποιήσει

το εμπόριο των γαϊδάρων.

Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα

όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες

και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και μένουν

μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το

οποίο και αγόρασαν... με τον ιδρώτα τους.

Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών

Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προ-

σφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλο-

γική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών

της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση η ιστορία δεν έχει τελει-

ώσει γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι έκαναν μετά

οι αγρότες.

Εσύ τι θα έκανες στην θέση τους; Τι θα κά-

νεις εσύ;

Πηγή: apela.gr

Βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσετε το παιχνίδι είναι να είστε εργαζόμενοι. Άρα ένα

17% του ελληνικού πλυθησμού αποκλείεται από το παιχνίδι. 

Αλλά ακόμα κι αν φτάσουμε σε ένα σημείο, αμφιβάλω αν ποτέ θα τερματίσουμε...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  π ο υ  λ ά β α μ ε

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Επιτρέψτε μου να σας θέσω υπόψη σας τα

παρακάτω:

Από πολλά χρόνια με  επιστολές μου προς

τον τέως κο Δήμαρχο Βούλας επεσήμανα

ότι γίνεται κακή και καταστροφική διαχεί-

ριση στο Πράσινο της περιοχής μας. 

Πέραν των όσων αναφέρω στις επιστολές

μου αυτές, εφέτος έχει επιδεινωθεί και

επεκταθεί η επίθεση και στα δέντρα και

τους θάμνους της περιοχής, τα οποία κλα-

δεύονται υπερβολικά με αποτέλεσμα να

μειώνεται το ζωογόνο πράσινο που παρά-

γει το οξυγόνο και να γεμίζουν οι λάκκοι

και οι χωματερές με καταπράσινα κλαδιά,

αλλά κυρίως  με κίνδυνο να ξεραθούν τα

απομένοντα δέντρα λόγω αποκοπής των

βασικών κλάδων τους.

Δυστυχώς από αυτούς που διαχειρίζονται

το πράσινο και τα διάφορα πριόνια και χορ-

τοκοπτικά μηχανήματα και τις μεταφορές

(μερικοί από αυτούς αυτοσχέδιοι γεωπό-

νοι),  έχει διαδοθεί σκοπίμως η παραπλα-

νητική θεωρία ότι, όσο περισσότερο κόβεις

τα δέντρα τόσο πιο πολύ μεγαλώνουν!!

Όμως συμβαίνει το αντίθετο: παθαίνουν

σοκ και ξεραίνονται!

Τα δέντρα και οι θάμνοι χρειάζονται περι-

ποίηση, κόψιμο των ξερών μόνο κλαδιών,

πότισμα το καλοκαίρι και κλάδεμα, μόνο

όπου δημιουργείται πρόβλημα όπως εμπό-

δια για τους πεζούς παρεμπόδιση της ορα-

τότητας κ.λ.π.

Η κοπή των αυτοφυών φυτών έχει επεκτα-

θεί και ενταθεί πρόσφατα με αποτέλεσμα

να έχουν καταστραφεί όλα τα ωραία και

μυρωδάτα αυτοφυή φυτά, όπως μαργαρί-

τες , χαμομήλια, παπαρούνες κ.λ.π. και να

απομείνουν μόνο οι αγριάδες και οι μολό-

χες που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. 

Παράδειγμα το Πάρκο μεταξύ των οδών

Κολοκοτρώνη και Νικηταρά στη Βούλα,

όπου πριν από λίγα χρόνια εγέμιζε από τα

πολύχρωμα αυτά φυτά της φύσης, και ήταν

ένα πολύχρωμο χαλί, ενώ σήμερα υπάρχει

μόνο χώμα και επικρατεί η σκόνη και η ερη-

μιά. Ας αφεθεί η φύση να επιλέξει τα κα-

τάλληλα για την κάθε περιοχή φυτά. Εί-

δατε τι πάθαμε με τους εξωγενείς Φοίνι-

κες!! Σπαταλήθηκαν τεράστια ποσά για

φύτεμα και τώρα ξαναπληρώνουμε για να

μαζέψουμε τα κουφάρια τους. Βέβαια με-

ρικοί επωφελήθησαν. Αναλογισθήκατε

γιατί δεν ξεραίνονται και τα ελαιόδεντρα

και άλλα φυτά και δένδρα  που ευδοκιμούν

στην Ελλάδα??

Προφανώς αυτές οι εργασίες είναι και δα-

πανηρές και προκαλούν και έξτρα έξοδα με

τα εργατικά, με την αγορά και χρήση δια-

φόρων μηχανημάτων, τα καύσιμα, τα αυτο-

κίνητα αποκομιδής κ.λπ. κ.λ.π.

Βεβαίως και αυτά τα αυτοφυή φυτά πρέπει

να κόβονται, αλλά μόνο στο τέλος του  Ιου-

νίου, εποχή που θα έχουν ρίξει τους σπό-

ρους τους για να ξαναφυτρώσουν τον

επόμενο χρόνο.

Πρόσφατα στο παραπάνω Πάρκο τα συ-

νεργεία εκλάδεψαν με βαθύ κόψιμο τα πε-

ρισσότερα δέντρα και με μπουλντόζες

εξερίζωσαν όλα τα μικρά φυτά και έσκα-

ψαν τα πάντα, ώστε να βγεί το χώμα στην

επιφάνεια! Πολλά από τα παραπάνω θα ξε-

ραθούν σύντομα, όπως έγινε στο παρελθόν

με τα ωραιότατα σπάρτα, που εξοντώθη-

καν οριστικά, γιατί εκτός των άλλων η

εποχή για κλάδεμα των δέντρων  και των

θάμνων δεν είναι ο  Οκτώβριος αλλά η

αρχή της Άνοιξης!! Δεν το γνωρίζουν οι

γεωπόνοι μας??

(Τό ίδιο έγινε και την άνοιξη στην παραλία

(ΝΟΤΟΣ). Κλαδεύτηκαν υπερβολικά τα αρ-

μυρίκια, μειώθηκε η σκίαση των δένδρων

και το καλοκαίρι περπατούσαμε στον

ήλιο!!)

Ακούστηκε ότι αυτό έγινε για να φυτευθεί

γρασίδι (γκαζόν)!! Αν είναι δυνατόν!!

Νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγάλο λάθος!!

Το γκαζόν δεν είναι για την μεσογειακή,

ζεστή και με λειψυδρία Ελλάδα, αλλά για

τις χώρες της Β. Ευρώπης που έχουν άφθο-

νες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρα-

σίες. Στην περιοχή μας (Αττική) το νερό

έρχεται από τη λίμνη του Μόρνου, που απέ-

χει πάνω από 300 χιλιόμετρα, υφίσταται

πολυδάπανη επεξεργασία στις εγκαταστά-

σεις της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι κ.λ.π. για να

είναι πόσιμο και υγειινό. Η χρήση του πρέ-

πει να γίνεται λελογισμένη και να μην το

σπαταλάμε χωρίς λόγο.

Το γκαζόν είναι υδροχαρές φυτό, θέλει

πολύ και συχνό πότισμα, ειδικά το καλο-

καίρι και επίσης χρειάζεται συχνό και δα-

πανηρό κούρεμα. 

ΔΕΝ κάνει για την Ελλάδα και ειδικά για τα

Νότια Προάστεια. Θα είναι   μεγάλο

ΣΦΑΛΜΑ η διαδοσή του στον Δήμο μας.

Γιατί σε επόμενη, νέα λειψυδρία, θα ξερα-

θούν τα γκαζόν και μόνο τα σωστά δέντρα

θα επιβιώσουν.

Εάν στο Δήμο μας υπάρχει πλεονάζον ερ-

γατικό προσωπικό και μηχανήματα, όπως

υποθέτω,  θα μπορούσε να  χρησιμοποιηθεί

για νέες φυτεύσεις δένδρων και θάμνων

στους χώρους πρασίνου, και για δενδρο-

φυτεύσεις σε καμμένες περιοχές, που δεν

είναι λίγες και που κάθε χρόνο γίνονται πε-

ρισσότερες. Ο Δήμος και το προσωπικό του

μπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές

του στην αποκατάστση του πράσινου σε

αυτές τις περιοχές πρώτα. Ας αρχίσει από

τώρα η προετοιμασία. Άνοιγμα λάκκων

κ.λ.π., ώστε να γίνει η φύτευση την αρχή

της Άνοιξης.

Υ.Γ. Τα παραπάνω δεν είναι μόνον δική μου

άποψη. Έχω συνεννοηθεί με πεπειραμέ-

νους Γεωπόνους και ειδικούς.

Με εκτίμηση

Νίκος Μίχας

Τηλ. 210 8950241 - e-mail michas@tee.gr

Επιτέλους πέσανε οι μάσκες των κουκουλοφόρων, και μαζί τους όλο το διαβόητο

ανθρωπιστικό, νομικό, πολιτιστικο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ.

Alors d’ est la guerre
(Λοιπόν αυτό σημαίνει πόλεμος)

ανέκραξαν οι ΜΕΡΚΕΛ-ΣΑΡΚΟΖΗΔΕΣ, τινάζοντας στον αέρα όλα τα φληναφή-

ματα και τις ιδεοληψίες περί αλλεγγύης, στήριξης, βοήθειας ευρωπαϊκής οικογέ-

νειας, Ευρώπης των λαών κλπ, αποδεικνύουν πως στους ΜΗ ΤΥΦΛΟΥΣ ΤΑ Τ’ΩΤΑ

ΤΟΝ ΤΕ ΝΟΥΝ ΤΑ Τ’ΟΜΜΑΤΑ, ότι το μόνο που καταλαβαίνουν οι “Εταίροι” μας

είναι το 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ:

(ή ψηφίζετε ό,τι θέλουμε, όποτε το θέλουμε, όπως το θέλουμε, αλλιώς!

Οι Ελληνες όμως, αν θυμάστε (ή μήπως, κα ΜΕΡΚΕΛ, ακριβώς επειδή το θυμάστε)

έχουν ξαναπεί το ΟΧΙ

ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΑ EUROLAND UBER ALLES

ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ
3.11.11

Γεράσιμος Πάγκας

Κλειστήκατε στα γραφεία σας για να βάζετε υπογραφές!

Επιστολή από “Δημότες Βούλας” λάβαμε για το περιβάλλον της πόλης της Βούλας,

την οποία απευθύνουν προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Πλειοψηφία - Μειοψηφία, όπως

σημειώνουν. Γράφουν δε μεταξύ άλλων: «Είστε περήφανοι για τα έργα(;) στην πόλη

σας, για την προσφορά σας στην καθημερινή ζωή του πολίτη του Δήμου σας;

Κλειστήκατε όλοι στα γραφεία σας για να βάζετε υπογραφές και η πόλη:

...το κυκλοφοριακό της, parkingk, μονοδρομήσεις, σηματοδότηση (ούτε ένα stop), κο-

λονάκια σε νέες γωνίες = καθολική αποτυχία! Αλαλούμ! Προβλέψεις, φροντίδα -

ΜΗΔΕΝ.

...Το σύστημα “ανακύκλωση” απέτυχε...

Πλατεία. Εκεί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οι καφετέριες έκλεισαν τα πεζοδρόμια, οι μο-

τοκλέτες οργιάζουν στο πλακόστρωτο παρέα με τα ...καροτσάκια των νηπίων... Εικόνες

Βούλας για βιντεοσκόπηση...

Νότος: το κόσμημα της πόλης, η απλωσιά και το παιχνίδι των παιδιών δίπλα στη θά-

λασσα κι αυτό σε εγκατάλειψη. Το πλακόστρωτο όσο ανήκει στο Δήμο, γεμάτο λακ-

κούβες, σπασμένες πλάκες...

Διαχείριση Πρασίνου στον Δήμο 3Β: Ξεριζώνουν φυτά και κλαδεύουν μέχρι θανάτου

Μια μούτζα που συγκλόνισε την Ευρώπη!

Επιστολή - διαμαρτυρία και απόσταγμα παρατήρησης μας απέστειλε ο αναγνώ-
στης μας Νίκος Μίχας, για το πράσινο στη Βούλα και για τη διαχείρισή του. “Ξε-
ριζώνουν τα ωραιότατα σπάρτα, εξοντώνουν τα φυτά που αντέχουν”, σημειώνει
σε επιστολή που απέστειλε στη Δημοτική Αρχή των 3Β. Παρακολουθήστε τον.

ΠΡΟΣ  τον Αξιότιμον Κον Δήμαρχον   Βουλιαγμένης, Βούλας, Βάρης,

Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος,

Υπηρεσία Διαχείρισης Πρασίνου

ΘΕΜΑ: Διαχείριση Πρασίνου στον Δήμο μας. 
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Ασφυκτικά γέμισε η αίθουσα του Ευρωπαϊ-

κού Κέντρου Τέχνης, στην Παιανία, στα

πλαίσια του 3ου Παγκόσμιου Συνεδρίου,

όπου εγκαινιάσθηκε το ιστορικό αφιέρωμα-

ντοκουμέντο στο ζωγράφο Γιάννη Σκαρ-

λάτο με έκθεση αρχειακού υλικού αυθεντι-

κών χειρογράφων, εγγράφων, εντύπων,

φωτογραφιών και παλαιών δημοσιευμάτων

από τη ζωή και την καλλιτεχνική δημιουρ-

γία στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή,

του ζωγράφου.

Όλο το εκθεσιακό υλικό προσέφερε ο ποι-

ητής και αισθητικός της τέχνης Ευάγγελος

Ανδρέου, που είχε και την επιμέλεια της έκ-

θεσης.

Στην εικαστική δημιουργία του Σκαρλάτου

αναφέρθηκε με διεξοδική ομιλία του ο δι-

ευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Γουλανδρή,  Κυριάκος Κουτσομάλλης.

Λίγα βιογραφικά

Ο Γιάννης Σκαρλάτος (ήταν θείος -αδελφός της

μητέρας- του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολο-

μαίου) γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους της

Ίμβρου, στα 1907. Σπούδασε στην Ανώτατη

Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. Επισκέφθηκε

τα Ιεροσόλυμα, τη Βηθλεέμ, τις περιοχές του Ιορ-

δάνη, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και τη Δα-

μασκό. Ζωγράφισε θέματα και τοπία από τους

Αγίους Τόπους καθώς επίσης τις προσωπογρα-

φίες των Πατριαρχών Αλεξανδρείας Χριστοφό-

ρου και Αντιοχείας Αλεξάνδρου. 

Στα 1953 τιμήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξαν-

δρείας με τον ανώτατο τίτλο του Ιππότη του Τάγ-

ματος του Αγίου Μάρκου. Διέπρεψε στην

πορτρετογραφία. Έζησε μυθώδη ζωή μέσα στις

αυλές διάσημων Αράβων μοναρχών – του Φα-

ρούκ της Αιγύπτου, του Ίμπν Σαούντ της Σαουδι-

κής Αραβίας, του Ταλαάλ της Ιορδανίας - που τον

είχαν προσωπικό τους προσωπογράφο. Ήταν επί-

σης προσωπογράφος της αυλής του Ναυάρχου

Πρίγκηπα Γεωργίου. 

Τελευταία έκθεσή του διοργανώθηκε στη Δαμα-

σκό, στα 1956, υπό την αιγίδα του Προέδρου της

Συρίας Shukri al-Quwatli. Την ίδια χρονιά πέθανε

και η ταφή του έγινε με δαπάνη του κράτους της

Συρίας στο ελληνορθόδοξο κοιμητήριο της Δα-

μασκού. Το θάνατό του ακολούθησε απόλυτη

λήθη.

Στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέ-

χνης, στην Παιανία, πραγματοποιήθηκε το

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο με τίτλο  «Βυζαν-

τινός Μουσικός Πολιτισμός» με αφιερώ-

ματα στον ποιητή Ηλία Τανταλίδη και

εσπερίδα αφιερωμένη στον ζωγράφο

Γιάννη Σκαρλάτο.

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Οι-

κουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, την

επιστημονική διεύθυνση του Αμερικανικού

Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικής και Υμνο-

λογίας - του Προγράμματος Βυζαντινών

Σπουδών του Πανεπιστημίου Pittsburgh – τη

συνεργασία του Δήμου Παιανίας και του

Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Διοργανώνεται κάθε δυό χρόνια από το Ευ-

ρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, στο Πανεπιστη-

μιακό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο

A.I.T. στην Παιανία. 

Οι επιστημονικές εργασίες του Συνεδρίου

περιελάμβαναν:

• Εισαγωγικό τιμητικό αφιέρωμα στον τε-

λευταίο εκπρόσωπο ποιητή της «φαναριώ-

τικης σχολής» Ηλία Τανταλίδη με:

1. Ομιλία του ποιητή και δοκιμιογράφου Δη-

μήτρη Καραμβάλη

2. Ερμηνεία ποιημάτων του από το Χορω-

διακό Σχήμα «Παναρμόνιον» συνοδεία ορ-

χήστρας παραδοσιακών οργάνων, σε μου-

σική σύνθεση Γιώργου Χατζηχρόνογλου και

ενορχήστρωση Χάρη Συμεωνίδη

• Ειδική ημερίδα με θέμα την συμβολή του

Φαναρίου στην ιστορική εξέλιξη και ανά-

πτυξη του «Βυζαντινού Μουσικού Πολιτι-

σμού»

• Εργασίες με θέματα Γεωργιανής Υμνο-

γραφίας, Κοπτικής Υμνογραφίας, Ελληνικής

Ορθόδοξης Λειτουργικής Μουσικής στην

Αμερική και εξειδικευμένα θέματα μουσικής

παρασημαντικής, ερμηνευτικής και έρευνας

των αρχαίων και νέων πηγών.

Τετραήμερο Μουσικό

Εικαστικό Πανόραμα»

Ακόμη περιελάμβανε Τετραήμερο Μουσικό

– Εικαστικό Πανόραμα», με διοργάνωση

μουσικού φεστιβάλ και διοργάνωση έκθε-

σης ιστορικών ντοκουμέντων αρχείου με

θέμα: «Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΛΑ-

ΤΟΣ (1907-1956) – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΝΤΙΟ-

ΧΕΙΑ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ»

Α. ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
1.«Χορωδία Ελληνικής Παραδοσιακής

Μουσικής (Βυζαντινής και Δημοτικής) του

Δήμου Παιανίας» (Χοράρχης: Κωνσταντί-

νος Μάρκος, Εθνομουσικολόγος, συγγρα-

φέας). Επιλογές Δημοτικών Τραγουδιών

από τις εκδόσεις: α) ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Μου-

σική Σημειογραφία), Εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1999

β) ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ – νεώτε-

ρων αγώνων του έθνους μας (Σε Βυζαντινή και

Ευρωπαϊκή Μουσική Σημειογραφία), Επιστημο-

νική Βιβλιοθήκη Δήμου Παιανία, 2007 γ) ΑΚΡΙ-

ΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Σε Βυζαντινή και

Ευρωπαϊκή Μουσική Σημειογραφία), Αθήνα 1996

δ) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩ-

ΣΗΣ (Σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Μουσική Ση-

μειογραφία), Αθήνα 1998.

2. Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων του

Δήμου Παιανίας (Διευθυντής: Χρήστος Πα-

νάγου, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής -

Θεολόγος). Επιλογές δημοτικού μουσικού

ρεπερτορίου

3. Χορωδία «Εργαστήρι Ψαλτικής» (Χο-

ράρχης: Αθανάσιος Παϊβανάς, Καθηγητής

Βυζαντινής Μουσικής)

Επιλογή βυζαντινών ύμνων καταγεγραμμέ-

νων από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου Θρασύβουλο

Στανίτσα / Ο τρόπος διδασκαλίας της Ψαλ-

τικής Τέχνης/ Οι τρόποι ερμηνείας και από-

δοσης των διαφόρων σημείων της

βυζαντινής μουσικής γραφής, των διαστη-

μάτων, του ρυθμού κ.λ.π. / Η συμβολή του

στην διάσωση και τη διάδοση της Πατριαρ-

χικής Ψαλτικής Παράδοσης στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό.

4. Μουσικό Σχήμα «Παναρμόνιον» ( Χο-

ράρχης: Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, Οφι-

κιούχος Άρχων Υμνωδός του Οικουμενικού

Πατριαρχείου)

Α΄Μέρος: Αφιέρωμα στο μεγάλο βυζαντινό

μελουργό και ποιητή Γεώργιο τον Κρήτα

(18ος αι.)

Β΄Μέρος: «Μουσικοί Δρόμοι των λαών».

5. Ορχηστρικό σύνολο παραδοσιακών εγ-

χόρδων του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου

Παλλήνης (Διευθυντής: Χάρης Συμεωνίδης,

Καθηγητής στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Παλλήνης).

ΕΣΠΕΡΙΔΑ αφιέρωμα στο ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟ

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο 

«Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός»

Άποψη της έκθεσης στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης

Ο Κυριάκος Κουτσομάλλης και ο Ευάγγελος Ανδρέου.

ΛΙΓΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ο Ηλίας Τανταλίδης γεν-

νήθηκε το 1818 στο Φανάρι

της Κωνσταντινούπολης.

Σπούδασε αρχικά στην πα-

τριαρχική του Γένους Σχολη,

και μετά στην Σχολή της Ξη-

ροκρήνης. Συμπλήρωσε τις

σπουδές του στην ακμά-

ζουσα Ευαγγελική Σχολή

της Σμύρνης.

Το 1840 ο Τανταλίδης πήγε

στην Αθήνα για να διευρύνει

τις γνώσεις του παρακολου-

θώντας εκεί μαθήματα ανώτε-

ρων Μαθηματικών στο

νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο.

Παρακολούθησε επί τρία χρό-

νια φιλοσοφία και φιλολογία.

Επέστρεψε στην Κωνσταντι-

νούπολη και επιχείρησε την

έκδοση εκκλησιαστικού πε-

ριοδικού συγγράμματος, το

οποίο όμως δεν πρόλαβε να

πραγματοποιήσει, διότι, το

1845 η όρασή του ασθένησε

και τυφλώθηκε.

Διορίστηκε και δέχτηκε το

1846 έδρα καθηγητού των

Ελληνικών γραμμάτων στην

Θεολογική Σχολή της Χάλ-

κης, στην οποία δίδαξε επί 30

χρόνια ως τον θάνατό του. 

Απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών

στην Κωνσταντινούπολη το

1876 από οξεία περιτονίτιδα.
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Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας,

μας βάζει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με

διαφορετικό τρόπο.

Πέρα από την οικονομία που πρέπει να

κάνει το κάθε νοικοκυριό· να ψωνίζει πιο

συγκεκριμένα και αφού έχει ανατρέξει στα

ντουλάπια του, για να μην αγοράσει προ-

ϊόντα που ήδη διαθέτει στο σπίτι και θα τα

πετάξει σε λίγο ως ληγμένα, θα πρέπει να

αρχίσει να σκέφτεται με κανόνες που θα

κρατήσουν ζωντανή την κοινωνία· με κανό-

νες οικονομίας.

Αγοράζοντας εισαγόμενα προϊόντα στέλ-

νεις το χρήμα έξω από τη χώρα, με αποτέ-

λεσμα να κλείνεις ακόμη πιο σφιχτά τις

κάνουλες της ανάπτυξης.

Οταν αγοράζεις ελληνικά προϊόντα, κινεί-

ται η αγορά, γιατί το χρήμα ανακυκλώνεται.

Περνάει από το ένα χέρι στο άλλο. Από τον

υπάλληλο στον έμπορο και από τον έμπορο

στον αγρότη, στον εργαζόμενο...

Πολλοί θα σκεφθούν: μα είναι πιο φθηνό το

εισαγόμενο. Αλλά και πάλι κέρδος θα έχεις,

αν το σκεφθείς. Γιατί έτσι δίνεις τη δυνατό-

τητα σε μία θέση ακόμη εργασίας, που μπο-

ρεί να είσαι εσύ ή ο έμπορος που θα επι-

βιώσει και δεν θα βάλει λουκέτο.

Σήμερα πρέπει να σταθούμε όλοι αλληλέγ-

γυοι για να επιβιώσουμε και ως άτομα και

ως έθνος.

Το κρυφτούλι, στην οδό Αρτέμιδος στη Βούλα συνεχίζεται μεταξύ δημότη που προ-
σπαθεί θρασύτατα να χτίσει αυθαίρετο, χωρίς καμία άδεια και της Αστυνομίας που
κάθε τόσο τρέχει να τον σταματήσει.  Πραγματικά δεν γνωρίζω πώς μπορεί ο ανά-
γωγος αυτός δημότης να σταματήσει, γιατί απασχολεί τακτικότατα την Αστυνομία
και την Πολεοδομια, που φθάνει να πιστεύουν οι περίοικοι ότι κάποιοι τα “παίρ-
νουν” για να μπορεί αυτός ο ... να συνεχίζει.

Το αυθαίρετο στην οδό Αρτέμιδος συνεχίζεται

Καθημερινά εκατοντάδες επιχειρήσεις βάζουν “λουκέτο”

Ψωνίζοντας ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ξαναγυρίζουν σε μας!

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκε η δράση εθελοντικού καθα-

ρισμού «Πάρε Μέρος και Καθάρισες», του υγροτόπου Βραυρώνας, που διοργάνωσε το

MEDASSET σε συνεργασία με το Δήμο Μαρκοπούλου και την Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποστολή Νερό»,

του συστήματος Coca Cola Ελλάς και Coca Cola Τρία Έψιλον.

Σκοπός της δράσης ήταν η διάδοση του μηνύματος για την προστασία των ακτών και η

ανάδειξη της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών με τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης. Πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθειά αυτή, στάθηκαν οι εργαζόμενοι στην Υπη-

ρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαρκοπούλου, οι οποίοι βοήθησαν εθελοντικά στην

αποκομιδή των απορριμμάτων, τους 220 συμμετέχοντες εθελοντές μαθητές και 13 συ-

νοδούς εκπαιδευτικούς, από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, το Γυμνάσιο Ανθούσας και το Λύ-

κειο της Ιονίου Σχολής. Οι εθελοντές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Μάιο 2012.
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
Προς Εφημερίδα «Η Ώρα της Βάρης»

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε δημοσίευμα

Στο φύλλο της Εφημερίδας σας του μηνός Σε-
πτεμβρίου υπήρχε δημοσίευμα που χαρακτή-
ριζε ως «πρωτότυπη και ακυρωτέα» την
απόφαση μας περί παράτασης ωραρίου μουσι-

κής στο κατάστημα everyday στη Βάρκιζα. 

Θα παρακαλούσα να δημοσιεύσετε τις απόψεις
που επιβάλουν ισονομία και ίση μεταχείριση με-
ταξύ ίσων περιπτώσεων. Σε κάθε βήμα μας δε,
συμβουλευόμαστε τον Νομικό Σύμβουλο του
Δήμου μας κ. Αναστάσιο Ρήγα. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση το θέμα ανα-
βλήθηκε σε προηγούμενο Συμβούλιο ακριβώς
για να εξεταστεί ακόμα πιο εμπεριστατωμένα. 
Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το κατάστημα λει-
τουργεί νόμιμα πολλά έτη και δεν υπάρχει
εις βάρος του ΚΑΜΙΑ καταγγελία περιοίκου
περί διατάραξης της ησυχίας και οφείλουμε
να διευκρινίσουμε ότι για να ισχυριστεί το
Συμβούλιό μας ότι διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων πρέπει να αποδεικνύεται από
την υπηρεσία.
Στο Συμβούλιο μάλιστα ήταν παρούσα και η κ.
Λυδία Αργυροπούλου ως εκπρόσωπος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου της Βάρκιζας και η
οποία κατοικεί πλησίον του καταστήματος και η
οποία ισχυρίστηκε ότι το κατάστημα δεν ενο-
χλεί με την μουσική του, αλλά με τα αυτοκίνητα
και τα μηχανάκια που παρκάρουν.
Επίσης σας γνωρίζω ότι οι διοικητικές πρά-
ξεις που δέχονται πλήρως το αίτημα του δι-
οικουμένου ή που γενικά είναι ευεργετικές
για ένα διοικούμενο χωρίς να θίγουν έννομα
συμφέροντα τρίτων ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ-
ΤΙΟΛΟΓΙΑ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η αιτιολογία μπο-
ρεί να αναπληρωθεί ή συμπληρωθεί από τα

στοιχεία του φακέλου της υπηρεσίας.
Συνεπώς το Συμβούλιό μας ήταν ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΜΕΝΟ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ την παράταση και η
μη χορήγησή της χρειαζόταν ειδική και σαφή
αιτιολογία.
Τέλος η πράξη αυτή και εν τέλει αν θεωρηθεί
ακυρωτέα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ που σημαίνει
ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να ζητήσει την
ακύρωσή της, κάτι που μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει!

Τελειώνοντας θέλω να μεταφέρω προς
όλους τους συνδημότες μας ότι το Συμβού-
λιο της Δημοτικής Κοινότητας της Βάρης
είναι ανοικτό και μπορούν όλοι οι Δημότες
μας να το παρακολουθούν. Όλα τα μέλη μας
τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντι-
πολίτευσης συνεργαζόμαστε αρμονικότατα
και τους ευχαριστώ και δημοσίως γι’ αυτό και
προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα προ-
βλήματα όλων των δημοτών μας, χωρίς να
αδικούμε ή μεροληπτούμε έναντι κανενός.
Μέχρι σήμερα έχουμε δεχθεί τα συγχαρητή-
ρια όλου του κόσμου, που αναγνωρίζουν και
την αντικειμενικότητά μας και το πραγματικό
και αφιλοκερδές ενδιαφέρον ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ για τον τόπο μας. 

Σας ευχαριστώ που φιλοξενήσατε τις από-
ψεις μου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ

Αυτή τη Δευτέρα δεν θα ξυπνήσω στις 5:00 τα

χαράματα, δεν θα μαζέψω τα τάπερ με τα φα-

γητά της βδομάδας, δεν θα κάνω 100 χιλιόμετρα

για να φτάσω στην δουλειά μου. Γιατί δεν έχω

πλέον δουλειά.

Η εταιρία μου αποφάσισε πως δεν υπάρχει πλέον

θέση για μένα, με αποζημίωσε και με έστειλε στο

ταμείο ανεργίας. Θα περιμένει κανείς από έναν

πρόεδρο Σωματείου όπως εγώ να πει πως τίποτα

δεν πάει χαμένο, ψηλά το κεφάλι συνάδελφοι, θα

βρεθούμε στους δρόμους και πως όλοι ενωμένοι

μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά εγώ θα μιλήσω για

συναισθήματα, για φόβους, για συμπεράσματα.

Τα άλλα θα τα γράψω σε κάποια ανακοίνωση,

μπας και την διαβάσει κανείς και αποφασίσει να

σηκώσει τον κώλο του και βγει στους δρόμους.

Αυτή η Δευτέρα λοιπόν δεν θα είναι σαν τις

άλλες Δευτέρες. Αυτή την Δευτέρα δεν θα είμαι

εργαζόμενος εργάτης, αλλά άνεργος εργάτης.

Αλλά τελικά γιατί κάποιος γίνεται εργάτης;

Είναι εύκολη η απάντηση. Γιατί δεν μπόρεσε να

γίνει κάτι άλλο. Ήταν η λογική κατάληξη για κά-

ποιον που δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο ή

επειδή ακολούθησε την δουλειά του πατέρα του,

ή και για τα δύο μαζί.

Εκτός κι αν είσαι από μικρός μαλάκας και νομί-

ζεις όπως εγώ, πως μόνο όποιος ζει μες την

μουντζούρα μπορεί να λέει με περηφάνια πως

είναι εργαζόμενος.

Αν έχεις και για πρότυπο έναν πατέρα μουν-

τζούρη που πάντα έβριζε το «Δημόσιο» δεν θες

και πολύ για να το πιστέψεις. Η αλήθεια είναι πως

ο μπαμπάς έπαψε να βρίζει όλο το «Δημόσιο»

από τότε που η αδερφή μου μπήκε στο «Δημό-

σιο».

Έτσι με άποψη και περηφάνια δήλωνα εργάτης

στα 18 μου, έχοντας ως αφεντικό τον πατέρα μου

και αγόραζα βιβλία του Μάρξ στα φεστιβάλ της

ΚΝΕ, με επίτηδες μουτζουρωμένα χέρια για να

δείχνω συνειδητοποιημένος εργάτης που μπορεί

να μελετά και να καταλαβαίνει τον Μάρξ, καλύ-

τερα από κάποιον διανοούμενο του κώλου..

Φυσικά τα βιβλία έμειναν στα ράφια αδιάβαστα

γιατί και υπομονή δεν είχα, αλλά ούτε και την ικα-

νότητα να τα καταλάβω. Ίσως τώρα που θα έχω

χρόνο να τα καταφέρω καλύτερα.

Εργάτης βέβαια παρέμεινα και στα 41 μου μέχρι

την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί από δω και

μπρος κανείς δεν ξέρει. Αυτό που κέρδισα από

την τελευταία μου δουλειά, εκτός της πίεσης και

της αναγκαστικής χρήσης δύο χαπιών την ημέρα

για να μην υπερβεί τα όρια και δεν προλάβω να

δω τον Άρη πρωταθλητή, είναι η πλήρης επιβε-

βαίωση των όσων υποψιαζόμουν για μερικά δείγ-

ματα εργατών, αλλά πάντα ντρεπόμουν να τα

εκστομίσω, γιατί η εργατική τάξη είναι και περή-

φανη και αθάνατη.

...

Έμαθα όμως και τα βασικά προσόντα ανώτερου

υπαλλήλου, που χειρίζεται υποθέσεις που αφο-

ρούν εργάτες και εργασιακά θέματα. Τα προ-

σόντα αυτά είναι μόνο ένα· «Πρώην Αριστερός».

Το προσόν που ανοίγει όλες τις πόρτες. Ξέρει κα-

λύτερα από τον καθένα την ψυχολογία των ερ-

γατών, εκβιάζει και πιέζει με τον καλύτερο τρόπο

και πάντα βγαίνει κερδισμένος. Ας το πάρουν

υπόψιν τους οι νυν αριστεροί πως κέρδος έχεις

αν είσαι «πρώην» αριστερός και όχι «νυν». Μια

σοβαρή εταιρία πάντα προσέχει να προσλαμβά-

νει ένα τέτοιο χρήσιμο υπάλληλο στους κόλπους

της.

...

Τελικά αυτή η Δευτέρα δεν θα είναι σαν τις άλλες

Δευτέρες. Ο φίλος μου ο Γιώργος θα πάει μόνος

του για δουλειά και γω θα τρέχω στο ΙΚΑ και στον

ΟΑΕΔ. Μόνο σας παρακαλώ αν με δει κάποιος

συνάδελφος απολυμένος στον δρόμο, ας μη με

ξαναρωτήσει τι θα κάνουμε από δω και μπρος.

Είμαι το ίδιο χεσμένος και πελαγωμένος, που δεν

θα μπορώ να του πω “θα το παλέψουμε”.

Το μόνο που θα του πω είναι πως έχουν κολλήσει

στον εγκέφαλο μου οι στίχοι του Αγγελάκα από

το «ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ», το «Δεν είμαι μόνος,
Δεν είμαι ο μόνος Όλα είναι δρόμος.»

Καιρός συνάδελφοι να αρχίσετε να ακούτε Τρύ-

πες· (φτάνει πια ο Καζαντζίδης και τα λερωμένα

χέρια) και να βγείτε στους δρόμους. Πιαστείτε με

κάποιον από το χέρι και μπείτε στην πορεία που

θα περνά από δίπλα σας. Δεν μπορείτε να φαν-

ταστείτε πόσο όμορφοι είναι οι δρόμοι όταν τους

περπατάς παρέα φωνάζοντας συνθήματα ενάν-

τια σε όσους κατέστρεψαν τις Δευτέρες μας.

ΑΝΕΡΓΟΣhttp://galaria2010.blogspot.com/

“Αυτή τη Δευτέρα δεν θα είμαι εργαζόμενος εργάτης, αλλά άνεργος εργάτης”
Δημοσιεύουμε απόσπασμα ανοιχτής επιστολής του μόλις άνεργου ηλεκτροσυγκολητή Θ. Τσελεπή.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δίμηνη 

απασχόληση στο Qimper της Γαλλίας

Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου Λαυρεωτικής με την Γαλλική πόλη Quimper, που βρί-

σκεται στην περιοχή της Βρετάνης στη βορειοδυτική Γαλλία, ο Δήμος του Quimper προσφέρει

δύο θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες του. Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε νέους, αποφοί-

τους Λυκείου από το Λαύριο και αφορούν τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο 2012.

Προϋπόθεση για τους υποψήφιους είναι η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, και να έχει συμ-

πληρωθεί το 20ο έτος της ηλικίας τους.

Οι εργαζόμενοι θα αμειφθούν με το βασικό μισθό που ισχύει στη Γαλλία, ενώ τα έξοδα μετά-

βασης και διαμονής βαρύνουν τον υποψήφιο εργαζόμενο.

Η επιτροπή αδελφοποίησης Lavrion – Quimper θα δεχθεί τους επιλεγέντες και θα τους βοηθή-

σει, ώστε η διαμονή τους στο Quimper να γίνει ευχάριστη και αποδοτική.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται έως την 10η Δεκεμβρίου 2011 και να καταθέ-

τουν αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής,

προκειμένου να γίνει αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή.

ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ
spitha-kap.gr

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ! 

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:

Είτε ο Γιώργος Παπανδρέου τα έχει

εντελώς χαμένα προκειμένου να κρα-

τηθεί στην καρέκλα του Πρωθυπουρ-

γού και φέρεται σαν ταύρος εν

υαλοπωλείω προκαλώντας διεθνή

κρίση με κύριο θύμα την ίδια την χώρα

του.

Είτε περιβάλλεται από άγνωστους σε

μας διεθνείς συμβούλους, που απο-

βλέπουν στην κρίση των χρηματιστη-

ρίων προκειμένου να αποκομίσουν

τεράστια οικονομικά οφέλη αποδιορ-

γανώνοντας το πολιτικό μας σύστημα

και μηδενίζοντας το όποιο διεθνές

κύρος είχε απομείνει για τη χώρα μας. 

Με δύο μόνο λέξεις κατάντησε την

Ελλάδα περίγελω και ηθικό ράκος σε

όλο τον κόσμο. Από την άποψη αυτή

έχει καταστεί επικίνδυνος για την ίδια

την επιβίωση της χώρας και του λαού.

Είναι απίστευτο το ότι ο σημερινός

πρωθυπουργός με τη συμπεριφορά

του όχι μόνο εμφανίζει την Ελλάδα

αναξιόπιστη και αφερέγγυα διεθνώς

αλλά και δίνει την δυνατότητα στην κ.

Μέρκελ και στον κ. Σαρκοζί να μας

υποδεικνύουν τι ερώτημα θα έχει το

δημοψήφισμα στο οποίο προσπαθεί

να μας σύρει η κυβέρνησή μας.            

Όμως τα πραγματικά προβλήματα που

αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν λύνον-

ται με εκβιαστικά διλήμματα αλλά

μόνο με ελεύθερες εκλογές, μέσα

από τις οποίες θα αναδειχθεί η πραγ-

ματική θέληση του ελληνικού λαού.  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

Από την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης Μαρία Κανέλλου, λάβαμε την παρακάτω επι-
στολή-απάντηση σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, το οποίο δημοσιεύουμε.
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Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την Εορτή της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής

εορτής, οι Κατηχητικές Συνάξεις του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, πραγματοποίησαν

τον  πρώτο τους περίπατο για το νέο Εκκλησιαστικό Έτος, όπως σημειώνει ο π. Αντώνιος

Χρήστου και περιγράφει τον περίπατο όπως παρακάτω:

«Αφού συγκεντρωθήκαμε στον Ιερό Ναό μας 10.30, 30 λεπτά νωρίτερα από ότι συνήθως,

αναχωρήσαμε με τα πόδια για το Κεντρικό Πάρκο του Δήμου Βούλας επί των οδών Βασ.

Παύλου-Ήρας -Διός, όπου είναι και τα όρια της Ενορίας μας με την γειτονική Ενορία του

Αγίου Ιωάννου Βούλας. Εκεί βρίσκεται και το Ηρώον, όπου γίνεται η κατάθεση στεφάνων

στις Εθνικές Εορτές. Γι αυτό πήγαμε στο σημείο, είπαμε δύο λόγια για τους  Ήρωες που

θυσιάστηκαν για εμάς, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, φωτογραφηθήκαμε και εί-

παμε τον Εθνικό Ύμνο.

Στη συνέχεια πήγαμε στο εσωτερικό σημείο του Πάρκου και εκεί μετά την προσευχή μι-

λήσαμε για το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος μιας Κατηχητικής Συνάξεως! Είναι η εφαρ-

μογή της Έμπρακτης Αγάπης και η παρουσία μας σε αυτή πρέπει να δηλώνει αυτή την

ενότητα με τον Σωτήρα Χριστό. 

Μετά τις ερωτήσεις των παιδιών και τις απαντήσεις που δώσαμε, ξεχυθήκαμε και παίξαμε

τόσο ομαδικά παιχνίδια όσο και από αυτά που διαθέτει το πάρκο. Κατά τις 11.45 και μετά

από τόση δραστηριότητα ήρθε η ώρα του φαγητού. Φάγαμε από αυτά που είχαμε φέρει

από το σπίτι αλλά και από το κέρασμα που πρόσφερε ο Ιερός Ναός.

Πήραμε το δρόμο της επιστροφής,  τραγουδώντας πολλά τραγούδια μέχρι να φτάσουμε!!

Φτάσαμε στον Ιερό Ναό και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο! Εκ του Νεανικού Τομέα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας

Κατηχητικοί περίπατοι από τη Μητρόπολη Γλυφάδας

Η Κληματαριά
Τα Σφηττεια μου έδωσαν την ευκαιρία να αναμοχλεύσω

μνήμες παιδικές που νόμιζα ότι τις είχα ξεχασμένες.

Αμ, δεν ξεχνιουνται!!   

Όταν καταγραφεί κάτι μέσα μας φυτρώνει δίχως να το

περιμένεις σαν μανιτάρι στη κατάλληλη στιγμή.

Βλέπετε για το σύμπαν δεν υπάρχει ούτε χρόνος μα

ούτε και χώρος.

Συνεργάστηκα με τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεται-

ρισμό Κορωπίου παρουσιάζοντας ζωγραφικά μου έργα

που είχαν σχέση με την παράδοση. Ο χώρος, η μυρωδιά

του μούστου, η αγάπη και ο σεβασμός των ανθρώπων

εκεί γι’ αυτό που έκαναν, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού

Σταμάτης Γεωργάκης, ένας άνθρωπος με πολύ ανοιχτό

μυαλό, δεν ξέρω τι μ’ έκανε να δεθώ με το περιβάλλον

τόσο πολύ κα να πω: θέλω να σας χαρίσω μια κληματα-
ριά τέσσερα μέτρα για να διακοσμήσετε τον χώρο (πλα-

στική γλυπτική μ’ ένα θεϊκό υλικό). Έτσι κι’ έγινε.

Μπήκε και στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Σφητ-

τεια».

Εργάστηκα εκεί επί τόπου  ζωντανά με μια μεγάλη

παρέα από μικρούς και μεγάλους που ήταν οι βοηθοί

μου. Τους ευχαριστώ όλους που τίμησαν την προσπά-

θεια μου.

Επιχείρησα ένα δύσκολο έργο που υλοποιήθηκε μέσα

από μια συνεργασία μεταξύ φίλων.

Το ξεκίνημα του έργου έκανε ο Υφυπουργός Γεώργιος

Βλάχος. Ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης

έβαλε κι’ αυτός το χέρι του.

Αξίζει όταν πάτε στον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεται-

ρισμό Κορωπίου να ρίξετε μια ματιά και στο τοίχο,  εκεί

αριστερά στον εσωτερικό χώρο, για να θυμηθείτε κι’

εσείς και να καταλάβετε τι πολύτιμα για την γαλήνη της

ψυχής μας πράγματα έχουμε χάσει.

Πόσο έντονα μάς το θυμίζει στη Μυθολογία μας, ένας

Διόνυσος και στη θρησκεία μας ο Χριστός «Εγώ ημί η
άμπελος υμείς τα κλήματα …».
Το σύμβολο της αμπέλου φανερώνει την Εκκλησία η

οποία με πρώτους βλαστούς, τους Άγιους Αποστόλους

αυξάνει και εξαπλώνεται παντού και δίνει ζωή στα

πάντα.    
Φιλικά

Αγγελική Τσεβά - Εικαστικός Καλλιτέχνης

Η πολιτεία επιμένει να “ξηλώσει” το “Κοιμητήριο” που

κατέλαβε ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τη

Μητρόπολη Γλυφάδας.

Ζητούν να ξεθάψουν τους νεκρούς και να φύγουν! Ο

Μητροπολίτης όμως σεβόμενος τους νεκρούς απο-

δίδει τα δέοντα, όπως γράφει ο π. Αντώνιος Χρήστου

και το δημοσιεύουμε.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, το

Σάββατο 29 Οκτωβρίου τρ. ε., ημέρα κατεξοχήν αφιερω-

μένη από την Εκκλησία για τους “κεκοιμημένους αδελφούς

μας”, μετέβη στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας, αποδίδοντας

σεβασμό και εκτίμηση στη μνήμη των. 

Στη συνέχεια αντικατέστησε τις προσωρινές επιγραφές των

τάφων  τους, με μαρμάρινα πλακίδια, που ανέγραφαν τα στοι-

χεία των κεκοιμημένων, εις απάντησιν των καταγγελιών, συ-

κοφαντιών, ανακριβειών, ψευδών πληροφοριών και

αμφισβητήσεων ανωνύμων, οι οποίες μάλιστα υιοθετήθηκαν

σε επίσημο έγγραφο ανώτατου  υπαλλήλου του ΥΠΕΚΑ.

π. Αντώνιος  Χρήστου
Εφημέριος Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας

“Σεβασμός και εκτίμηση στη μνήμη των κεκοιμημένων”

Εκδρομή εις Βουλιαγμένη

Ευχαριστούμε θερμά τον αναγνώστη που μας απέ-
στειλε αυτή την ωραία περιγραφή για τη Βουλιαγμένη.

Από το ημερολόγιο του Αλεξ. Φιλίππου

Καλοκαίρι 1912

«....Με γέλια εφθάσαμεν εις το Φάληρον και απ΄εκεί στο

πλοίο το οποίον ήτο η «Ελένη» του Γκίκα. Αναχωρήσαμε

την 7.40΄και κατόπιν ωραίου ταξειδίου κατά την διάρ-

κειαν του οποίου εκαθήμεθα εις την πρώραν, εφθάσαμεν

εις την ωραίαν Βουλιαγμένην μετά 1 ώραν και... Οταν

εφθάσαμεν μάς υπεδέχθησαν τα παιδάκια τα οποία υπό

την προστασίαν του νεοσυσταθέντος Συλλόγου υπό την

κ.......... επερνούσαν το καλοκαίρι των εκεί, στα σπιτάκια

τα οποία είχε κτίσει ο Σύλλογος είναι του «ΣΣ». Αφού

επήραμε τον καφέ μας εις το καφενείον «κ» και αγορά-

σαμε ροϊδίτες δια το μεσημέρι επήραμε τον δρόμον δια

το σπίτι του Κοσονάκου «Α», το οποίον απετελείτο από

μίαν μεγάλην κάμαραν σχηματισθείσαν υπό του ιδίου με

την συναρμολόγησιν διαφόρων τελάρων από τενεκέ

χρωματιστό. Επήγαμε εις την θάλασσαν δια μπάνιο εφά-

γαμε, εκοιμηθήκαμε κάτω από τα πεύκα και εις τας 7 μ.μ.

εισήλθαμε εις την «Αντιγόνην» και με σελήνην εκάναμε

ένα ωραιότατο ταξειδάκι έως το Φάληρον».
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Συνήθως αποφεύγω να κάνω κριτικές βι-

βλίου. Όταν όμως ο κ. Ζόμπολας μου έβαλε

στο χέρι το τελευταίο του βιβλίο: «Η δικτα-
τορία της γραβάτας», μπήκα στον πειρα-

σμό να γράψω.

Το  πόνημά του  με επιμελημένη εμφάνιση

και γραφή, το οποίο  αριθμεί 118 σελίδες,

σε κερδίζει από τις πρώτες γραμμές.

Το βιβλίο του αφορά σε ένα κύκλο χρονο-

γραφημάτων, μερικών μάλιστα σε παλιό-

τερο χρόνο γραμμένων και δημοσιευμένων

στον περιοδικό τύπο. Στο σύνολο, τα  εν

λόγω χρονογραφήματα, στερούνται κοινής

κεντρικής ιδέας, ή και  δομής αριστοτελικού

κειμένου και απέχουν του  τελικού καθαρ-

μού. Ανάλαφρα ή και πικρόχολα, σατιρί-

ζουν, παιχνιδίζοντας στο αντιφέγγισμα της

καθημερινότητας, που απορρέει από  τα

ποικίλα γεγονότα του βίου.  Τελικά όμως το

μάτι του αναγνώστη, στο διάβα των σελί-

δων, χαλαρώνει και ικανοποιείται. Το γρά-

ψιμό του, λιτό και κομψό,  γρήγορο  χωρίς

να πελαγοδρομεί ανούσια, κάνει θετικά βή-

ματα για να φέρει όλο και πιο κοντά του τον

αναγνώστη.  Συνάμα είναι  υπερβατικό και

τολμηρό. Δεν διστάζει να απεικονίσει θλι-

βερές περιόδους της πατρίδας μας. Στο

χρονογράφημα «Για μια υπογραφή», δια-

βάζω:  «Καθώς η σκέψη στριφογυρίζει στο
παρελθόν, οι κολασμένοι παραμιλούν. Ψά-
χνουν να βρούν και αναρωτιούνται, ακόμα
ποιο χαλασμένο ανθρώπινο μυαλό γέννησε
τη βαρβαρότητα για να δημιουργήσει εκεί-
νον τον εφιάλτη…. Σε τούτο το καφτερό
ερώτημα κανένας δεν μπορεί να απαντή-
σει». Και με τούτα τα λόγια αναφέρεται στα

νησιά με τα ειδικά  “αναμορφωτήρια” του

παρελθόντος. Ο συγγραφέας πιο κάτω

τολμά σχετικά να δηλώσει: «Κάποιοι ζουν
ακόμα σακατεμένοι με πληγές στο σώμα
και σαλεμένο το μυαλό χωρίς πυξίδα». Με

δυό λόγια ο κ. Ζόμπολας αποστασιοποιείται

από κάθε στράτευση της βίας, υψώνοντας

ελεύθερο το πνεύμα στην αναπόληση ενός

ουτοπικού χριστιανικού κόσμου. Και  συμ-

πορεύεται αγκαλιάζοντας τη φωνή του

ήρωα  του κειμένου, που καθώς τα αναθυ-

μάται όλα,  αναφωνεί: «Γιατί να ζήσω αυτή
την κόλαση».
Από το ίδιο χρονογράφημα: «Μόλις τέλει-
ωσε η κατοχή και φύγανε οι Γερμανοί κα-
τακτητές, η ελληνική κοινωνία
προσπαθούσε να βρει το χαμένο της πρό-
σωπο»…. Τότε: «Τα υλικά κατασκευής των
ανθρωπίνων συνειδήσεων δεν τα εύρισκες
εύκολα στην αγορά».

Η θλίψη απομακρύνεται από το χρονογρά-

φημα «η Δικτατορία της γραβάτας», που

χαρίζει και τον τίτλο στο βιβλίο.

Είναι η εικόνα της συντηρητικής κοινωνίας,

που ενώ η ζωή τρέχει, εκείνη αφήνει να την

προσπερνούν. Το τυπικό της ενδυμασίας

των δικαστηρίων μαζί με την μαύρη κελεμ-

πία και την περούκα που έχει καθιερωθεί

αλλαχού, παρ΄ημίν  η γραβάτα  καλείται να

συγκρατήσει το όποιο ξεγλίστρημα της κοι-

νωνίας στο μοντέρνο. Ταυτισμένη με τον

καθωπρεπισμό και την θρησκευτική ηθική,

ηδονίζεται να σφιχτοδένει τα ιδρωμένα λα-

ρύγγια δικαστών,  δικηγόρων και δικαζομέ-

νων μεσούντος του θέρους, αποδίδοντας

τον πρέποντα σεβασμό στο κατεστημένο. 

Στις «Δυό παπαρούνες», η σκηνή τώρα στο

Σισμανόγλειο. Ο ήρωας, άρρωστος αναπο-

λεί και ζηλεύει τους  “Εξω” υγιείς: «Με πήρε
ο ύπνος αργά και ο λογισμός μου ανυπότα-
χτος ξεμάκρυνε. Λουλούδια ονειρεύτηκα,
πέλαγος τα λουλούδια»…… «…ήταν ο
κήπος εκεί κάτω δικός μου, αλλά οι πόρτες
του ήτανε (για μένα) κλειστές..  Καϋμένε
κόσμε, τι θές και γυρίζεις έξω από  τα βλέ-
φαρά μου. Ο γιατρός δεν μου επιτρέπει να
βαδίζω. Θα γίνω παραβάτης της ιατρικής
εντολής. Θα πάω έξω στον κήπο για να
κόψω δυό παπαρούνες. Μόνο δυό φτωχές
πρωτομαγιάτικες παπαρούνες· να κρατήσω
στα χέρια μου την άνοιξη». 
Ο συγγραφέας φαίνεται ότι έχει συνταραχ-

θεί από το εν τω νοσοκομείω παιζόμενο

δράμα και σαν επιμελής παρατηρητής μάς

γράφει για τον “Επισκέπτη” του αρρώστου:

«Τα λόγια του επισκέπτη περνούν κατ’  ευ-
θείαν στην καρδιά του αρρώστου.  Μοι-
άζουν δροσιά νοσταλγική σε ξεραμένους
από την καλοκαιρινή λαύρα αγρούς …… Ο
επισκέπτης δεν μιλάει. Ακούει μόνον.  Η
δική του ατομικότητα κρύβεται στο βάθος,
εξαφανίζεται, ξεχνιέται. Να μη φορτώνεις
μαζί με τον ξένο πόνο και το δικό σου φορ-
τίο».
Προσπάθησα να δώσω μια γεύση του χαλα-

ρωτικού αυτού βιβλίου. Αλλά οπωσδήποτε

το σταχυολόγημα δεν μπορεί παρά να είναι

ελλιπές. Άλλωστε η κρίση η δική σας θα με-

τρήσει για τον συγγραφέα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Το βιβλίο είναι των εκδόσεων “Καλέντης”.

* Ο Τάσος Ζόμπολας, είναι δικηγόρος και λογοτέχνης.

«Η δικτατορία της γραβάτας» 
του Τάσου Ζόμπολα*

Β ι β λ ι ο κ ρ ι τ ι κ ή !

Αυτη η σειρά βιβλίων, όπως μαρτυρεί και ο

τίτλος της, προσδοκά να χρησιμοποιηθεί ως

εργαλείο για τη διδασκαλία της μουσικής

γραφής, ανάγνωσης και θεωρίας. Πρόκειται

για μία μέθοδο όπου το μελωδικό και ρυθ-

μικό υλικό εισάγεται σταδιακά μέσα από-

παιδικά τραγούδια του ελληνικού και ξένου

ρεπερτορίου. Έτσι γεφυρώνεται με πρωτό-

τυπο τρόπο το πέρασμα από το βίωμα στη

γνώση, από την πράξη στη θεωρία. Το παιδί

τραγουδώντας κατανοεί το ρυθμό και τα με-

λωδικά διαστήματα και μαθαίνει εύκολα να

γράφει, να διαβάζει (solfege) και να ακούει

(dictιee). Από πολύ νωρίς εισάγεται ο μου-

σικός διάλογος, η ρυθμική-οργανική συνο-

δεία, η δομή (μουσικές φράσεις) και η

πολυφωνία.

Το Α΄ μέρος ξεκινά με απλές ρυθμικές αξίες

και τραγούδια που κινούνται στο διάστημα

της τρίτης μικρής και βήμα-βήμα επεκτεί-

νονται στην έκταση της οκτάβας (ντο-ντο΄).

Στα επόμενα μέρη ακολουθεί και ολοκλη-

ρώνεται η ύλη όλης της θεωρίας και του

solfege, ενώ παράλληλα βιώνονται και κα-

τανοούνται στοιχεία της αρμονίας.

Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς

και μαθητές ωδείων και σχολείων. Μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εγχειρίδιο,

αλλά και ως βοήθημα, ενισχύοντας με ευ-

χάριστο τρόπο τη διδασκαλία και εμπλουτί-

ζοντας το ρεπερτόριο. Ο μαθητής που ήδη

διδάσκεται κάποιο μουσικό όργανο  θα ανα-

καλύψει καινούργιο υλικό και θα εμπεδώσει

καλύτερα τη μουσική γνώση.

Οι συγγραφείς του βιβλίου συναντήθηκαν

ως φοιτήτριες στο Τμήμα Μουσικών Σπου-

δών του Α.Π.Θ. και αργότερα ως συνάδελ-

φοι, διδάσκοντας το μάθημα της μουσικής

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μεταξύ

παρακολούθησαν μαζί τα θερινά σεμινάρια

του Ινστιτούτου Kodaly στην Ουγγαρία, γε-

γονός που επηρέασε καθοριστικά τη μετέ-

πειτα πορεία τους. Η εμπειρία τους από τη

διδασκαλία και οι κοινές τους αναζητήσεις

για τη δημιουργία στέρεων βάσεων στη

μουσική παιδεία, τις οδήγησε στην πρώτη

τους συνεργασία, καρπός της οποίας

υπήρξε το βιβλίο-μέθοδος Σολ Μι Ντο Λα –

Οι βάσεις της θεωρίας, του solfege και του

dictee μέσα από 100 ελληνικά παραδοσιακά

τραγούδια. Η καινούργια τους πρόταση

“Μέσα απ’ το τραγούδι”Π ανανεώνει τη μέ-

θοδο αυτή με τρόπο ουσιαστικό και εύχρη-

στο για κάθε χώρο μουσικής διδασκαλίας.

Εικονογράφηση: Δημήτρης Στεβής

Σειρά: Βιβλία για τη μουσική

«Mέσα απ’ το τραγούδι - Μαθαίνω μουσική
γραφή και ανάγνωση»

Μέθοδος solfege - θεωρίας – dictιe,  - Μέρος Α΄

των Φ. Μώραλη - Γ. Τηγανούρια

Η ιστορία του Ψωμιού

Το βιβλίο που εξέδωσε το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, αποτελεί μια σύντομη

προσέγγιση στην ιστορία του ψωμιού έτσι όπως διαμορφώνεται από την προϊστορία μέχρι

σήμερα. Ένα σημαντικό αγαθό  για την διατροφή μας, πρωταρχικό προϊόν που χρησιμο-

ποιήθηκε και σαν μέσον ανταλλαγής (αντί νομίσματος), αλλά έπαιξε και παίζει καθορι-

στικό ρόλο και στις θρησκείες ανά  τους

αιώνες.

Περιέχει  επίσης την σημασία του ψωμιού

σήμερα, τα είδη δημητριακών και αλεύρων,

τύπους αλεύρων, πώς γίνεται η αποθήκευση

αλεύρου, ο τρόπος άλεσης και κοσκινίσμα-

τος, η παρασκευή ζύμης. Κι ακόμα αναφέρε-

ται από ποια μέρη γινόταν εισαγωγή

δημητριακών, τα είδη των άρτων στην Αρ-

χαία Ελλάδα, η αρτοποιία  των αρχαίων Ελ-

λήνων και Ρωμαίων, το ψωμί στα Βυζαντινά

χρόνια, στα μοναστήρια, στον Μεσαίωνα

,στην Τουρκοκρατία, στην Κατοχή, στα Με-

σόγεια.

Περιγράφονται  τα είδη των  Ελληνικών  Ψω-

μιών, τα κεντητά ψωμιά, ψωμιά απ΄ όλο τον

Κόσμο, αλλά και πώς και με ποιο τρόπο το

ψωμί  επηρέασε την Τέχνη, τη Λογοτεχνία,

τα τραγούδια. Και τέλος παροιμίες και παροιμιακές εκφράσεις αλλά και… φράσεις με ιστο-

ρική σημασία  σχετικές με το ψωμί.

Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού.  www.ektp.gr       



ΕΒΔΟΜΗ  5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Μια Ελλάδα γεμάτη με

διάφορα είδη «ειδικών οι-

κονομικών ζωνών» όπως

«ζώνες ελεύθερου εμπο-
ρίου, ζώνες μεταποίησης
προς εξαγωγή, βιομηχανι-
κές ζώνες, ελεύθεροι λιμέ-
νες, κ.λπ…» με

«απαλλαγές  από τους ει-
σαγωγικούς και εξαγωγι-
κούς δασμούς», με

«φιλελεύθερη συναλλαγμα-
τική πολιτική, φορολογικά
κίνητρα» υπέρ των επενδυ-

τών, παρουσιάζει ο Επίτρο-

πος Όλι Ρεν απαντώντας σε

ερώτηση του Ευρωβου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.

Χουντή, σχετικά με την γερ-

μανική ιδέα «επενδύσεων»

μέσω Ειδικών Οικονομικών

Ζωνών (ΕΟΖ). 

Ο Ν. Χουντής με αφορμή

συνέντευξη του Γερμανού

υφυπουργού Οικονομίας,

Στέφαν Κάπφερερ, στην

Αθήνα στις 25/8/2011, που

είχε δηλώσει ότι «υπάρχει η
πρόθεση να δημιουργή-
σουμε οικονομικές ζώνες,

δηλαδή ένα φιλικό περιβάλ-
λον με ευνοϊκές συνθήκες
για επενδύσεις, με κίνητρα
ώστε οι επιχειρήσεις να
μπορούν ευκολότερα να
επεκτείνουν τις δραστηριό-
τητές τους», κατέθεσε

ερώτηση και  ζητούσε από

την Κομισιόν να πληροφο-

ρηθεί α) αν συζητήθηκε τέ-

τοια πρόταση στα πλαίσια

της Κομισιόν  β) ποια είναι η

φύση των ειδικών κινήτρων

που γίνεται λόγος και  γ) αν

κάποια από αυτά τα κίνητρα

απαιτούν παρέκκλιση από

τους κοινοτικούς κανόνες.

Στην απάντησή του ο Ολι

Ρεν σημειώνει ότι «Στο
πλαίσιο της καθιέρωσης
ΕΟΖ, η κυβέρνηση μπορεί
να προβλέψει απαλλαγές
από τους εισαγωγικούς και
τους εξαγωγικούς δασμούς,
να απλοποιήσει τους τελω-
νειακούς και διοικητικούς
ελέγχους και τις διαδικα-
σίες, να ακολουθήσει φιλε-
λεύθερη συναλλαγματική
πολιτική και να παρέχει φο-

ρολογικά κίνητρα. Αυτά
είναι τα κίνητρα που προ-
σφέρει μια κυβέρνηση για
την προσέλκυση νέων επεν-
δυτών. Στη συνέχεια είναι
δυνατό να δημιουργηθούν
διάφορα είδη ειδικών οικο-
νομικών ζωνών...»

Απαντώντας στο ερώτημα

αν η δημιουργία ΕΟΖ στην

Ελλάδα έχει εξεταστεί από

την Επιτροπή σχολιάζει: «Η
ιδέα της δημιουργίας ειδι-
κών οικονομικών ζωνών
στην Ελλάδα δεν έχει
ακόμη εξεταστεί από την
Επιτροπή. Αν και πρόκειται
για ενδιαφέρουσα ιδέα που
θα μπορούσε να τονώσει
την ανάπτυξη και την αντα-
γωνιστικότητα, τουλάχι-
στον σε συγκεκριμένους
τομείς, πρέπει να εξεταστεί
με ιδιαίτερη σοβαρότητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις θε-
μελιώδεις αρχές και πολιτι-
κές της ΕΕ, όπως οι
κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις και τον ανταγω-
νισμό, η φορολογική νομο-

θεσία και ειδικότερα ο κώδι-
κας δεοντολογίας για τη
φορολόγηση των επιχειρή-
σεων, καθώς και το εργα-
τικό δίκαιο.»
Ο Ολι Ρεν καταλήγοντας

σημειώνει «ότι είναι μια
καλή ιδέα να εξετάσουν οι
ελληνικές αρχές το ενδεχό-
μενο ανάληψης πρωτοβου-
λιών του είδους αυτού. Αν
το αποφασίσει η κυβέρ-
νηση, η Επιτροπή είναι πρό-
θυμη να συζητήσει με τις
ελληνικές αρχές τη δυνατό-
τητα υλοποίησης των ιδεών
αυτών.»

«Επενδύσεις» μέσω Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ)
Απάντηση Όλι Ρεν στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή

Ο βουλευτής Περιφέρειας

Αττικής και τ. Υφυπουργός

Θανάσης Μπούρας κατέ-

θεσε ερώτηση προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής με θέμα την από-

δοση 15% της Ειδικής Ει-

σφοράς «Ειδικού

Λογαριασμού Πετρελαιοει-

δών».

«Σύμφωνα με το αρ. 19 του

Ν.3054/2002, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει με το

Ν.3335/2005 αρ. 11, οι

Δήμοι στην περιοχή των

οποίων λειτουργούν εγκα-

ταστάσεις διύλισης, όσο

και εκείνοι στους οποίους

υπάρχουν εγκαταστάσεις

αποθήκευσης πετρελαίου

διυλιστηρίου με χωρητικό-

τητα άνω των 10.000 κ.μ.

δικαιούνται το 15% της ει-

δικής εισφοράς για την ενί-

σχυση των

περιβαλλοντικών τους προ-

γραμμάτων και για έργα

αναβάθμισης του περιβάλ-

λοντος. 

Κάθε χρόνο, η ειδική αυτή

εισφορά εκταμιεύεται σε

δύο δόσεις. Η πρώτη δόση

δίνεται τον Ιούνιο και η

δεύτερη μέχρι το τέλος

του χρόνου.  

Ενώ πλησιάζουμε στο

τέλος του 2011, για τη φε-

τινή χρονιά δεν έχει δοθεί

ακόμα ούτε η πρώτη δόση

της ειδικής εισφοράς, ενώ

τώρα θα έπρεπε να δοθεί

και η δεύτερη δόση.

Ειδικότερα για τους Δή-

μους της Δυτικής Αττικής

(Ασπρόπυργος, Ελευσίνα,

Μάνδρα-Ειδυλλία και Μέ-

γαρα) είναι τόσο αναγκαία

η συγκεκριμένη εισφορά,

καθώς η περιβαλλοντική

επιβάρυνση είναι πολύ με-

γάλη, ενώ η οικονομική

κρίση δυσκολεύει σημαν-

τικά τη λειτουργία των

Δήμων.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΛΑΒΑΝΟΥ - ΝΤΑΛΑΡΑ

"Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι
η Μέρκελ, ο Παπανδρέου είναι

αχυράνθρωπος"

Μεταμεσονύκτια σύγκρουση (1-2 Νοεμβρίου) εκτός ελληνι-

κού εδάφους έγινε μεταξύ του Προέδρου του ΙΙF (Interna-

tional Institute of Finance) και εκπροσώπου των τραπεζών

στις διαπραγματεύσεις για τα ελληνικά ομόλογα Charles

Dalara και του Αλέκου Αλαβάνου από το Μέτωπο Αλληλεγ-

γύης και Ανατροπής. Συμμετείχαν και οι δύο σε συζήτηση

για τις τελευταίες εξελίξεις για το ελληνικό χρέος στη νυ-

κτερινή πολιτική εκπομπή του BBC2 "Newsnight".  Η παρέμ-

βαση του Ch. Dalara στη βάση ότι η απόφαση της ηγεσίας

της Ευρωζώνης είναι μια θυσία των τραπεζών και άλλων

επενδυτικών ιδρυμάτων υπέρ του ελληνικού λαού, είναι

πολύ πιο φιλική προς την Ελλάδα από το προηγούμενο πρό-

γραμμα και  ότι ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δεν πρέπει

να δημιουργήσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές με το δημο-

ψήφισμα. Ο Α. Αλαβάνος είπε προς τους Βρετανούς τηλε-

θεατές ότι "πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι η Μέρκελ, ο
Παπανδρέου είναι αχυράνθρωπος", ότι "ζούμε την αρχή
του τέλους της εποχής όπου η Ελλάδα υποβαθμίσθηκε από
ανεξάρτητη χώρα σε μεταμοντέρνα αποικία επί ευρωπαϊ-
κού εδάφους", ότι "η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της

Ευρωζώνης οδηγεί σε επιδείνωση μιας ήδη παγωμένης οι-

κονομίας και μιας διαλυμένης κοινωνίας και πρέπει να ανα-

τραπεί". Εντύπωση έκανε η τελευταία ερώτηση του

παρουσιαστή του "Newsnight" προς τον Α. Αλαβάνο "αν επί-
κειται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα" στην οποία

αυτός απάντησε ότι  "ο νέος παράγοντας είναι η εμφάνιση

του ελληνικού λαού ως πολιτικού υποκειμένου που απελευ-

θερώνει τις πολιτικές εξελίξεις και, ελπίζω, θα αποκαταστή-

σει και μια δημοκρατία σε βάθος στην Ελλάδα".

Δεν δίδεται η Ειδική Εισφορά Λογαριασμού 

Πετρελαιοειδών στους ΟΤΑ που το δικαιούνται
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα

Μετά από αίτημα φορέων

της περιοχής, ο βουλευτής

Περιφέρειας Αττικής,  Γε-

ώργιος Βλάχος, έφερε στη

Βουλή το θέμα της ΚΥΑ

150559/10-6-2011 για τις

γεωτρήσεις.

Συγκεκριμένα με παρέμ-

βασή του στον αρμόδιο

Υφυπουργό κ. Δριβελέγκα,

ζήτησε την κατάργηση ή

τροποποίηση της συγκεκρι-

μένης ΚΥΑ, απαλλάσσον-

τας με τον τρόπο αυτό

τους αγρότες από γραφει-

οκρατία και οικονομική επι-

βάρυνση, ιδιαίτερα αυτή τη

δύσκολη περίοδο.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός,

αποφάσισε την παράταση

της προθεσμίας για την

υποβολή των αιτήσεων

κατά έξι (6) μήνες, από-

φαση η οποία ουσιαστικά

αναστέλλει την ΚΥΑ, αφού

μέχρι τότε, δεσμεύτηκε να

φέρει διαφορετική ρύθ-

μιση.

Για το λόγο αυτό, οι ιδιο-

κτήτες γεωτρήσεων δεν

χρειάζεται να υποβάλλουν

αιτήσεις, αφού η απόφαση

θα αλλάξει και μέχρι τότε

είναι χρήσιμο οι όποιες πα-

ρατηρήσεις ή προτάσεις

υπάρχουν να δοθούν για

να τις προωθήσουν στο

Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων. 

Παράταση για τις γεωτρήσεις 
με παρέμβαση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Κορωπί 24/10/11

Κύπρου 62 Κορωπί Αρ. πρωτ. 11708

Τηλ. 210 6020.611 -  210 6626.689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο

ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη

τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη συνεργείου κα-

θαρισμού τωνκάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μονάδα ασφάλισης & Μονάδα Υγείας

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μονάδα ασφάλισης & Μονάδα Υγείας

3. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Μονάδα Υγείας

4. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Μονάδα Υγείας

Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημε-

ρομηνία γνωστοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης και η συ-

νολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 77.959,20 €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Κύπρου

62, Κορωπί) την 01/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ.στον τρίτο

όροφο (3ο) του κτιρίου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και

ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Ο Διευθυντής Ηλίας Μιχαλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία:   2/11/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 17480   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 Α - 19002 

Πληροφορίες: Μικρώνης Άγγελος, Τηλ.  213 2030761, 210 6642987

FAX: 210 6646188

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-
γής της Βόρειας Γειτονιάς, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου
(Π.Ε.1) Γλυκών Νερών κατά την ΤΡΙΤΗ ανάρτηση της, καθώς και για τις
ιδιοκτησίες του παλαιού εγκεκριμένου σχεδίου (1973) με πρόσωπο στην
οδό Παναγούλη (Ο.Τ. 02, Ο.Τ. 01Α, Ο.Τ. 01,Ο.Τ. 03Α).
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-
ρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας ένα (1) (Βό-
ρεια Γειτονιά, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου Γλυκών Νερών),
καθώς και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων του παλαιού εγκεκριμένου σχεδίου
(1973) με πρόσωπο στην οδό Παναγούλη (Ο.Τ. 02, Ο.Τ. 01Α, Ο.Τ. 01, Ο.Τ.
03Α), να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Παιανίας τις εργάσιμες
μέρες και ώρες ή στο Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας Γλυκών Νερών με
σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της  πολεοδομικής ενότητας
ένα (1) (Βόρεια Γειτονιά, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου Γλυ-
κών Νερών) που αναρτάται για τρίτη φορά.
Β) Να λάβουν γνώση της Πράξης Αναλογισμού & Αποζημίωσης στα Ο.Τ.
επί της οδού Παναγούλη στα όρια με το παλαιό εγκεκριμένο σχέδιο
(1973).
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος.
Γ) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-
ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον
αφορά το ακίνητο τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των πα-
ραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορί-
ζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-
σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της
ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
4. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 ή
δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Ο Επιβλέπων Η Διευθύντρια Ο Δήμαρχος

Μικρώνης Άγγελος Μουντράκη Ελισάβετ Δημήτρης Δάβαρης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΔΑ: 45ΒΔΩΛ6-40Δ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί  01/11/2011

Βασ  Κων/νου 47,  194 00 Κορωπί Αριθμ. Πρωτ. : 21624

Πληροφορίες: κ. Μωραΐτη Τηλ.: 2106625682  εσωτ. 163                                                                                                                                                                                                           

FAX: 2106624963

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.
2286/95, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για service αυτοκινήτων και
μηχανημάτων». 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Νοεμβρίου
2011 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ.               
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
8.129,82 € πλέον ΦΠΑ 23%.  Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδοθούν σε δύο ή τρεις φά-
σεις κατά την διάρκεια του έτους, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
- Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοι-
νοπραξίες  ημεδαπά και αλλοδαπά.
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρου-
σία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομη-
νίας του διαγωνισμού.  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος  για ποσό που θα καλύ-
πτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  Η εγγύηση αυτή
θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προ-
σφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχον-
ται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου.   

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2012 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ι. Απολογισμός 1-1-2011 έως 31-12-2011

ΙΙ. Προϋπολογισμός 2012

ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει

την επόμενη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 06/1/2012 την ίδια ώρα

και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία ανε-

ξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που

είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα 3.11.11

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό επι-

λογής αναδόχου για το έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-

ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑ-

ΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ». 

O προϋπολογισμός του έργου είναι 186.883,00 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 151.937,40 € - ΦΠΑ: 34.945,60

€).

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγ-

κλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και  από Εθνικούς Πόρους).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06/12/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

μ.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, (Μάρκου Μουσούρου

89, 116 36  Αθήνα / Ελλάδα, τηλ.: 210 7013271), με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, παρουσία των προ-

σφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι προ-

σφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για

έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υπο-

βολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή

κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρε-

ωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή

Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) πο-

σοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α.) του έργου. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ δι-

καιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδή-

ποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των

συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνι-

σμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς

αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του

διαγωνισμού από τα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥ-

ΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, (Μάρκου Μουσούρου 89, 116 36  Αθήνα

/ Ελλάδα, τηλ.: 210 7013271).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο όσοι παρέλαβαν επί-

σημα την Διακήρυξη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Κόστος για την παραλαβή της διακήρυξης δέκα

πέντε (15) €. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(http://www.alzheimerathens.gr) χωρίς αυτό να άρει την υποχρέωση του

υποψηφίου Αναδόχου να την παραλάβει έντυπα. 

Αρμόδια εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι η κα Αρετή Ευθυμίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Παρασκευή Σακκά

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. Καραμανλή 12, 16673 Βούλα
ΤΗΛ.: 210 8991.193 - 8991.189

FAX: 210 8991.193 - www.naov.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέχρι αύριο Κυριακή 6 Νοεμβρίου λειτουργεί μία εν-

διαφέρουσα έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστε-

ρίου, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων

εφευρετών σε τομείς της ενέργειας, της μηχανολο-

γίας, της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, της ρομ-

ποτικής, των τροφίμων, της ηχομόνωσης,

αντικραδασμικής προστασίας κλπ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/23/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 16687/2.11.2011 ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Προϋπολ. 40.650,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή για την ανάθεση της κάτωθι εργασίας:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 40.650,00€ πλέον Φ.Π.Α.

23% ήτοι με το Φ.Π.Α. 49.999,99€ και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και τις λοιπές ερμηνευτικές διατά-

ξεις.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων παρεχόμε-

νων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

την 21η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης υποβολής προ-

σφορών την 11:00 π.μ.ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό του 5% του συνολικού

προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) της υπ’ αριθ. ΤΥ/23/2011 μελέτης της Τ.Υ. του

Δήμου και υποβάλλονται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της ΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΚΕΡΚΥΡΑ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ και η ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ,

το γένος ΤΣΕΚΕΝΗ, που γεννήθηκε στην ΠΑΤΡΑ και κα-

τοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει  στον

Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθη-

γήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή

και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και

σχολική βοήθεια. Τιμές προσιτές αναλόγως το επί-

πεδο. Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency (Cambridge-

Michigan), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 

Τιμές προσιτές. Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Νοτίων Προαστίων

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νοτίου Αφρικής με πολυετή

πείρα στην Ν. Αφρική και Ελλάδα, παραδίδει μαθήματα ιδι-

αίτερα σε όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για FCE, AD-

VANCED, CPE, ECCE, ECPE, TOEFL.

CAMBRIDGE, MICHIGAN, CITY+GUILDS

Tιμές προσιτές. Τηλ. 6946474978

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

από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011

για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932

784909 - 6945 695974 - 6945 433845

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο

πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών παραδίδονται από

πτυχιούχο καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών και εξετά-

στρια του Γαλλικού Ινστιτούτου. Προετοιμασία για

DELF, DALF, Sorbonne, Κπγ. Τηλ. 6974 937370

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην Παλαιά Φώκαια διαμέρισμα 60τ.μ. (2ος

όροφος), 100 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλέφωνα 22990

66268 & 6938816174.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου -

Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ.

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφι-

κής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και

μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχα-

νικών αναλαμβάνει την πλήρη δια-

δικασία ένταξης οποιουδήποτε

ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.

Τηλ. 210 8956.066

Κιν. 6973496400, 6937 150688

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής

- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)

- Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομη Μεζονέτα με πιλοτή, 2 υπνο-

δωμάτια, λουτρό, καθιστικό και κουζίνα πλήρως επιπλω-

μένα και εξοπλισμένα στο συγκρότημα Δάμων, οδός

Κωστή Παλαμά 1, οικισμός Αγ. Νικολάου Ανάβυσσος.

Τηλ.: 210 8957.974, 6942088940

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.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά 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 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά 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 τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Μέχρι σήμερα τα εμβόλια προλάμβαναν. Οι επιστήμονες όμως

πειραματίζονται τώρα σ’ ένα εντελώς νέο είδος που θεραπεύει

ακόμα και θανατηφόρες ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Στο εργαστήριο απομονώνονται ανοσοποιητικά κύτταρα, τα

οποία εισέρχονται στον οργανισμό σε ενέσιμη μορφή και εξα-

πολύουν επίθεση εναντίον των καρκινικών κυττάρων. Μια νέα

γενιά εμβολίων εμφανίζεται στο προσκήνιο. Η ιδιαιτερότητά

τους συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ τα κλασικά εμβόλια μα-

θαίνουν στο ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει εξασθε-

νημένα, νεκρά ή τμήματα ενός πιθανού εισβολέα, τα νέα

εμβόλια προσαρμόζονται με γονιδιακή τεχνική στο πρόβλημα

που αντιμετωπίζει κάθε ασθενής ξεχωριστά, παρέχοντας νέες

δυνατότητες. Το εμβόλιο του μέλλοντος θα θεραπεύει διάφο-

ρες ασθένειες.

Το εμβόλιο θεωρείται μακράν η καλύτερη μέθοδος προστασίας

από τις ασθένειες. Σήμερα οι ερευνητές υιοθετούν πολλές

στρατηγικές παρασκευής εμβολίων, για την αποτελεσματική

πρόληψη των περισσότερων ασθενειών. Το πλεονέκτημα με

τα εμβόλια είναι πως, πέρα από το χαμηλό τους κόστος και

την εύκολη χρήση τους, δεν προκαλούν -στις περισσότερες

των περιπτώσεων- παρενέργειες, ενώ επικρατούν των ασθε-

νειών πριν από την εκδήλωσή τους.

Τα εμβόλια παρασκευάζονται έτσι, ώστε το ανοσοποιητικό σύ-

στημα να εκπαιδεύεται για να αναγνωρίζει ως εισβολείς τους

μικροοργανισμούς ή τα καρκινικά κύτταρα που ευθύνονται για

την πρόκληση ασθενειών. Ετσι δημιουργούνται αντισώματα τα

οποία, σε πρώτη φάση, εξοντώνουν τον εχθρό, ενώ στη συνέ-

χεια παραμένουν στα λευκά αιμοσφαίρια του οργανισμού. Αν

κάποιος προσβληθεί από τον επικίνδυνο εχθρό πολλά χρόνια

αργότερα, τα αντισώματα καραδοκούν. Αναγνωρίζουν αμέσως

τον εχθρό και επιτίθενται, συντρίβοντάς τον. Κι αυτό πριν καν

ο υποψήφιος ασθενής αντιληφθεί τα συμπτώματα.

Τα τελευταία χρόνια η παρασκευή των εμβολίων σημειώνει άλ-

ματα. Τα κλασικά εμβόλια, που γίνονται με ένεση εξασθενη-

μένων μικροοργανισμών και μαθαίνουν στο ανοσοποιητικό

σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά έναν επιτιθέμενο

μικροοργανισμό, ώστε το σώμα να αποκτά ανοσία στην ασθέ-

νεια, θεωρούνται εξαιρετικά αποτελεσματικά. Γι’ αυτό εξάλ-

λου και η χρήση τους παγκοσμίως παραμένει σταθερή.

Η γονιδιακή τεχνική χρησιμοποιείται για την παρασκευή μι-

κρών και εύκολα αναγνωρίσιμων τμημάτων του εισβολέα. Η

διαδικασία λαμβάνει χώρα είτε στα τρυβλία του εργαστηρίου

(Petri dishes) είτε στο ίδιο το σώμα του ασθενούς, έτσι ώστε η

δράση του εμβολίου να είναι εξατομικευμένη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρέχει νέες δυνατότητες σε ό,τι

αφορά τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εμβο-

λίων. Ετσι, πλέον δεν προλαμβάνουν απλώς τις ασθένειες, τις

θεραπεύουν. Τα θεραπευτικά εμβόλια, όπως ονομάζονται, προ-

γραμματίζονται για την εξολόθρευση των ασθενών κυττάρων

και όχι του μικροοργανισμού που έχει προξενήσει την ασθέ-

νεια.

Νέα όπλα κατά του καρκίνου, παρέχονται στους γιατρούς, με-

ταξύ άλλων, στο κομβικό εκείνο σημείο όπου η θεραπευτική

αγωγή ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού: στην καταπολέ-

μηση των κυττάρων του ασθενούς που νοσούν και την προ-

στασία παράλληλα των υγιών κυττάρων του ίδιου ιστού.

Το 2010 εγκρίθηκε στις ΗΠΑ το πρώτο στον κόσμο θεραπευ-

τικό εμβόλιο κατά του καρκίνου. Αν και δεν θεραπεύει την

ασθένεια, αποδείχθηκε ωστόσο ότι μπορεί να παρατείνει τη

ζωή των πασχόντων από τον καρκίνο του προστάτη που δεν

επιδέχονται άλλης θεραπευτικής αγωγής.

Το εμβόλιο αυτό θεωρείται πολύ ιδιαίτερο. Οι γιατροί λαμβά-

νουν από τον ασθενή ανοσοποιητικά κύτταρα, τα οποία και εκ-

παιδεύουν στο εργαστήριο στην αναγνώριση των καρκινικών

κυττάρων. Στη συνέχεια εισάγονται πάλι με ένεση στον

ασθενή, απ’ όπου εξαπολύουν την επίθεσή τους στα καρκινικά

κύτταρα. Αλλοι ερευνητές στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ εργάζον-

ται στην ανάπτυξη θεραπευτικού εμβολίου για την αντιμετώ-

πιση του καρκίνου του στήθους.

Πειράματα που έχουν διενεργηθεί σε ποντίκια έχουν μέχρι

στιγμής καταδείξει την ικανότητα του εμβολίου να μειώνει στο

μισό την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. 

Ο καρκίνος δεν είναι η μοναδική θανατηφόρα ασθένεια στον

κόσμο που οι ερευνητές επιδιώκουν να καταπολεμήσουν με

νέα εμβόλια. Το 2009, ύστερα από τη διενέργεια πειραμάτων

διάρκειας τριών ετών σε 16.395 υγιείς Ταϊλανδούς, αποδείχ-

θηκε πως ο κίνδυνος να ασθενήσουν από τον θανάσιμο ιό HIV

θα μπορούσε να μειωθεί κατά 31% μέσω του προληπτικού εμ-

βολιασμού. Είναι η πρώτη φορά που ένα εμβόλιο κατά του HIV

έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Αισιόδοξα είναι και τα μη-

νύματα που αφορούν την παρασκευή εμβολίων κατά της ελο-

νοσίας. Η καταπολέμηση της συγκεκριμένης ασθένειας

θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το παράσιτο που την

προξενεί περνά από αλλεπάλληλα εξελικτικά βήματα και δια-

φοροποιήσεις μέσα στον οργανισμό, δυσκολεύοντας την ανα-

γνώρισή του από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η έρευνα για τα νέα εμβόλια συμβαδίζει με την ανάπτυξη των

ενισχυτικών, όπως ονομάζονται, ουσιών. Οι ενισχυτικές ουσίες

περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, παρακινώντας το ανοσοποι-

ητικό σύστημα για σφοδρότερη επίθεση εναντίον των εχθρών

του οργανισμού. Από κοινού συγκροτούν ένα θανατηφόρο κο-

κτέιλ κατά των μικροοργανισμών που προξενούν τις ασθέ-

νειες, καθώς και κατά των κυττάρων που νοσούν. Ο στόχος

που έχει τεθεί είναι σε μερικά χρόνια να μπορούμε με ένα

απλό τσίμπημα να θεραπεύουμε ή να προλαμβάνουμε ακόμη

και τις πιο σοβαρές ασθένειες.
Πηγή: enet.gr

Νέα εμβόλια που σώζουν ζωές

Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικού Ελέγ-

χου για τον Καρκίνο του Προστάτη (3 –

7 Οκτωβρίου 2011)  πραγματοποίησε το

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πό-

λεων, σε συνεργασία με το Δίκτυο

IATRICA και με την επιστημονική υπο-

στήριξη της Ελληνικής Ουρολογικής

Εταιρείας, υπό την Αιγίδα του Υπουρ-

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης.  

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του

Καρκίνου του Προστάτη (15/9) και

έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους

από 6.000 άνδρες ηλικίας 50-75 ετών να

υποβληθούν δωρεάν στην προληπτική

εξέταση μέτρησης Ειδικού Προστατικού

Αντιγόνου (Ολικού PSA) στα Συνεταιρι-

ζόμενα Ιατρεία Πιστοποιημένης Φροντί-

δας του Δικτύου IATRICA, μέλη του Συ-

νεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών

MEDISYN.

Από τους 6000 άνδρες εξεταζόμενους

βρέθηκε ένα ποσοστό 7,6% με παθολο-

γικά αποτελέσματα. Από αυτούς έκαναν

ηλεκτρονικό αίτημα 1.350 στον  ειδικά

διαμορφωμένο διαδικτυακό  τόπο για

την καμπάνια του καρκίνου του Προ-

στάτη  www.iatrica.gr. 

Επίσης, 19.000 πολίτες ενημερώθηκαν,

στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό

τόπο για την καμπάνια του καρκίνου του

Προστάτη,   ενώ 2.400 άτομα έδωσαν

ενυπόγραφο ιστορικό. 

Από 28 πόλεις τις Ελλάδας και 24 δή-

μους τις Αθήνας,  προσήλθαν στα κατά

τόπους ιατρεία ενδιαφερόμενοι για να

εξεταστούν. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρ-

χος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης τό-

νισε ότι για 3η συνεχή χρονιά

υλοποιήσαμε την Εκστρατεία κατά του

Καρκίνου του Προστάτη, έχοντας επιτύ-

χει την πρώιμη διάγνωση ανδρών άνω

των 50 ετών από τη νόσο και την ενημέ-

ρωση δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Το Δί-

κτυο σταθερά προσανατολισμένο στην

πρόληψη και στην ωφέλεια του προσυμ-

πτωματικού ελέγχου ανταποκρίνεται

στην ανάγκη των πολιτών για ενημέ-

ρωση, έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση

νόσων που μπορεί να είναι απειλητικές

για τη ζωή του ασθενή.

«Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία»

Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεο-

πόρωση σε συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας οργανώνουν

ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, ώρα

17:30 με θέμα: «Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία», στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47).

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κό-

σμου από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστε-

οπόρωση, την πρόληψη, την διατροφή και πολλά άλλα.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει  την δωρεάν μέτρηση οστικής

πυκνότητας, και τη διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών από

εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16/11/2011

ώρες 10:00 έως 14:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου

(Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47).Οι μετρήσεις οστικής πυ-

κνότητας θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού. Για

περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε

στο τηλέφωνο: 210 66 25 410 (επιλογή 5) κα Χρ. Παπαχρή-

στου και στο  e-mail: grafeiodimoti@e-koropi.gr

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

Εκστρατεία κατά του προστάτη
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Ετοιμάζεται ο 29ος Μαραθώνιος και

εφέτος με μια ιδιαίτερη - θα λέγαμε -

σημασία, λόγω της κρίσης που βιώ-

νουμε και της κατάπτωσης των ηθικών

αξιών.

Ο φετεινός Μαραθώνιος πρέπει να

δώσει ένα δυνατό μήνυμα ότι η Ελλάδα

έχει αξίες και ιδανικά και τα μοιράζεται

με όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος Παλλήνης καθαρίζει

τη μαραθώνια διαδρομή

Στο μεταξύ ο Δήμος Παλλήνης διοργανώ-

νει Εθελοντικό Καθαρισμό της Μαραθώνιας

Διαδρομής και καλεί όλες τις ομάδες εθε-

λοντών, τους φορείς της πόλης και τους πο-

λίτες, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου ώρα 10:00

στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης στην

Λεωφόρο Μαραθώνος να συμβάλουν σε

αυτή την προσπάθεια.

Η δράση αυτή  πραγματοποιείται σε συνερ-

γασία με τον ΣΚΑΙ και την συμπαράσταση του

ΣΕΓΑΣ και εντάσσεται σε μια συνολική πολι-

τική που ξεκινάει ο Δήμος Παλλήνης με ενέρ-

γειες που προβάλλουν την έννοια του

Εθελοντισμού και της συνολικής ατομικής

ευθύνης και συμβάλουν στην προστασία του

περιβάλλοντος.

Στον 29ο Μαραθώνιο Αθηνών θα συμμετά-

σχουν περίπου 20.000 δρομείς από 96 δια-

φορετικές χώρες, με το ενδιαφέρον

κορυφαίων προσωπικοτήτων και διεθνών

Μέσων Ενημέρωσης να στρέφονται για μια

ακόμη φορά στη χώρα μας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

13 Νοεμβρίου ξεκινώντας από τον Ειδικό

χώρο Μαραθώνα, ώρα 9π.μ. και σημείο τερ-

ματισμού το Παναθηναϊκό Στάδιο και είναι

αφιερωμένος στον αγωνιστή της Αριστεράς

Γρηγόρη Λαμπράκη. 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθουν και οι

αγώνες: α) αγώνας δρόμου 5 και 10 χλμ., β)

αγώνας δρόμου παιδιών 700 μέτρων, γ)

αγώνας δρόμου Special Olympics Hellas

1.000 μέτρων, δ) αγώνες δρόμου παιδιών

των Δήμων της Μαραθώνιας διαδρομής.

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν οι διορ-

γανωτές (Υπουργός Πολιτισμου & Τουρι-

σμού Π. Γερουλάνος και εκπρόσωποι των

σημαντικότερων χορηγών του αγώνα),

όπου ο Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ένα πράγμα που μου προκαλεί χαρά είναι
ότι βρίσκονται εδώ όλες οι δυνάμεις που θα
όφειλαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να
είναι μαζί. 

Για πρώτη φορά βρισκόμαστε όλοι μαζί

ώστε να πετύχουμε την πιο σωστή θεσμική
στήριξη του Μαραθωνίου. Ήταν κρίμα που
ένας αγώνας, ο οποίος τραβά την προσοχή
8 εκατ. ανθρώπων, να μη μπορεί να βρει την
έδρα που του αξίζει στην Αθήνα. 
Επενδύουμε εδώ και δύο χρόνια σε ένα γε-
γονός που συνδέει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον
τουρισμό και με πολύ λίγα χρήματα φέρνει
σημαντικά αποτελέσματα. Στην μάχη λοι-
πόν μπαίνει ο ΟΠΑΠ -που κάνει μία συνεχή
επένδυση στον αθλητισμό και τον πολιτι-

σμό- και ο ΕΟΤ διότι ό,τι προβάλλει ο Μα-
ραθώνιος είναι ό,τι καλύτερο έχει να δείξει

η Ελλάδα προς τα έξω».

Η Αφή και Λαμπαδηδρομία

της Φλόγας

Η «Φλόγα του Μαραθωνίου» ανάβει κάθε

Νοέμβριο, την παραμονή του Κλασικού Μα-

ραθωνίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια ενός

ιδιαίτερου τελετουργικού γεγονότος με διε-

θνή απήχηση, το οποίο λαμβάνει χώρα στη

γενέτειρα πόλη του Μαραθωνίου Δρόμου.  

Η Τελετή Αφής της «Φλόγας του Μαραθω-

νίου» πραγματοποιείται εντός του ιερού αρ-

χαιολογικού χώρου του Τύμβου του

Μαραθώνα, όπου έχουν θαφτεί οι νεκροί

πολεμιστές της Μάχης του Μαραθώνα. Σκο-

πός είναι να διαφυλαχθεί, αναπτυχθεί και

διαδοθεί η ιστορική σημασία για το σύγ-

χρονο πολιτισμό της Μάχης του Μαραθώνα

που διεξήχθη το 490π.Χ., και παράλληλα να

γνωστοποιηθεί ευρύτερα η ιστορία του αρ-

χαίου ημεροδρόμου, ο οποίος έτρεξε από

το Μαραθώνα στην Αθήνα μεταφέροντας

το μήνυμα της νίκης, ένας άθλος που απο-

τέλεσε την έμπνευση για την καθιέρωση

του Μαραθώνιου Δρόμου.

Ο πρώτος μαραθώνιος της ελληνικής πρω-

τεύουσας διεξήχθη το 1972 υπό την αιγίδα

του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και

της Ομοσπονδίας Στίβου, αλλά πήρε τη ση-

μερινή του οργανωτική μορφή το 1983.

Συγκαταλέγεται πλέον στους Χρυσούς Μα-

ραθώνιους Δρόμους της Παγκόσμιας Ομο-

σπονδίας Στίβου (IAAF).

Σοβαρά επεισόδια εξελίχθηκαν στο

κλειστό γήπεδο του Δήμου Μαρκοπού-

λου, στην αναμέτρηση Μαρκόπουλο-

Παναθηναϊκός για την 2η αγωνιστική

της Α1 βόλεϊ γυναικών η οποία τελικά

διακόπηκε, όταν εισέβαλαν στον αγω-

νιστικό χώρο κουκουλοφόροι με κα-

δρόνια και μολότοφ και επιτέθηκαν

προς τους οργανωμένους φιλάθλους

του Παναθηναϊκού.

Το γήπεδο ήταν κατάμεστο από κόσμο

και ανάμεσά τους 250 παιδιά Δημοτι-

κού Σχολείου.

Οι κουκουλοφόροι πέταξαν καπνογόνα

και δημιούργησαν  συγχυση και πανικό

και μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.  

Οι αθλήτριες των δύο ομάδων αποχώ-

ρησαν από το γήπεδο δίχως να φορούν

διακριτικά υπό το φόβο νέων επεισο-

δίων. Η ελληνική ομοσπονδία (ΕΟΠΕ)

θα ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής

του αγώνα.

Στο γήπεδο υπήρχε ελλιπής αστυνο-

μική δύναμη, η οποία δεν κατάφερε να

αποτρέψει τα επεισόδια, τα οποία προ-

κάλεσαν οριστική διακοπή του αγώνα

μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο πρόεδρος του Μαρκόπουλου, Πάρις

Ευαγγελίου δήλωσε: "Είχαμε δημιουρ-
γήσει μια μαθητική εξέδρα με 250 ανή-
λικα παιδάκια που είχαν όλα κόκκινα

φανελάκια και τραγουδούσαν. Στο 2-1
μπήκαν χούλιγκανς και πέταξαν κροτί-
δες, φωτοβολίδες και χτυπούσαν τους
οπαδούς του Παναθηναικού με σιδερο-
λοστούς και  καδρόνια. Άντε να ξανα-
φέρεις αυτά τα παιδάκια στο γήπεδο".

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

για τα επεισόδια

Τα πρωτοφανή επεισόδια που έλαβαν

χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκο-

πούλου, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου, πι-

στοποιούν την τραγική κατάσταση, στην

οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία,

με τη βία να εκδηλώνεται σε κάθε είδους

συλλογική διαδικασία, είτε αυτή είναι ένα

αθλητικό γεγονός, είτε μια δημόσια συ-

29ος κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών

Με δραματικό τρόπο διακόπηκε ο αγώνας 

Βόλεϊ γυναικών Μαρκόπουλο - Παναθηναϊκός 
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Ο Δήμος Κρωπίας βρίσκεται  στην

ευχάριστη θέση να υλοποιήσει μια

διαχρονική απαίτηση πολλών δημο-

τών για την ανάδειξη της Σφηττίας

οδού και συνολικά του Αρχαίου

Δήμου Σφηττού. 

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 διορ-

γανώνεται,  στις 11:00 στο αθλητικό

κέντρο SAN SIRO, ομιλία της αρχαι-

ολόγου κας Όλγας Κακαβογιάννη με

θέμα « Η Σφηττία οδός και ο Αρχαίος

Δήμος Σφηττού» και αμέσως μετά

(11:30) ξεκινάει ο 1ος Αγώνας Δρόμου

(αγωνιστικός δρόμος και διαδρομή

ελεύθερου τρεξίματος /βάδην) παί-

δων, νέων και ενηλίκων ενώ όσοι δη-

μότες το επιθυμούν μπορούν να

συμμετέχουν με πεζοπορία.  Η δια-

δρομή είναι κυκλική μήκους 3.5 χλμ

(περικλείει τις θέσεις Φουφάγια, Κά-

στρο Χριστού, Φιλιάτι) με αφετηρία και

τερματισμό το αθλητικό κέντρο SAN
SIRO στην οδό Σφηττού (λίγο πιο

πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ). Στις

12:40 θα γίνει η απονομή στο χώρο

του τερματισμού. 

Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει το Νομικό

Πρόσωπο «Σφηττός» και τα εθελον-

τικά τμήματά του (ομάδα Πνευματικού

Κέντρου), η Εθελοντική Ομάδα Δήμου

Κρωπίας, οι εθελοντές της ποδηλατι-

κής ομάδας, όχημα της Δημοτικής

Αστυνομίας, δημοτικό λεωφορείο και

το αθλητικό κέντρο SAN SIRO που πα-

ραχωρεί δωρεάν τις εγκαταστάσεις

του. Η Οργανωτική Επιτροπή της εκ-

δήλωσης αποτελείται από τον Πρό-

εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιο Σπέλλα και τους Αντιδημάρ-

χους Αθανάσιο Πουλάκη και Ανδρέα

Ντούνη. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά

απαιτείται δήλωση συμμετοχής έως

την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 11:15.

Τα δελτία συμμετοχής μπορούν να

συμπληρώνονται και ηλεκτρονικά και

να αποστέλλονται  στο e-mail: 

mariagkioka@gmail.com, αλλά και άμεσα

στο Δήμο Κρωπίας (3ος Όροφος, Γρα-
φείο Δημοτικού Συμβουλίου και Αντι-
δημαρχίες Διοίκησης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού ) ή την Κυριακή 6 Νοεμ-

βρίου από τις 10: 30  έως 11:15 στο

αθλητικό κέντρο SAN SIRO καθώς και

στα τηλέφωνα 210-6026275-6 (εσωτ.

118, 137, ώρες 09:00-15:00μμ). 

Εκδηλώσεις ανάδειξης της «Σφηττίας Οδού» 
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Διεξαγωγή  Αγώνα  Δρόμου & Πεζοπορίας
Εισήγηση  για την  ιστορία του  Αρχαίου  Δήμου Σφηττού & της Σφηττίας Οδού

νάθροιση. Αν συνυπολογισθεί και η δρα-

ματική αύξηση της εγκληματικότητας,

τόσο στην περιοχή μας όσο και στην

υπόλοιπη χώρα, τότε μοιάζει, σαν να

έχουμε να κάνουμε, με μια κοινωνία υπό

διωγμό.  

Γι’ αυτούς που έχουν επιλέξει το δρόμο

της τυφλής βίας, δεν έχει καμία σημα-

σία, αν πρόκειται για έναν αγώνα βόλεϊ

γυναικών ή αν στις εξέδρες βρίσκονται

χίλιοι  φίλαθλοι και ανάμεσά τους δια-

κόσια πενήντα μικρά παιδιά. Σημασία

έχει μόνο η σύρραξη, η επίθεση στον

αντίπαλο, η ταπείνωσή του και, γιατί όχι,

η φυσική εξόντωσή του!   

Είναι προφανές, ότι η οργανωμένη πο-

λιτεία αδυνατεί να αντιμετωπίσει το φαι-

νόμενο της βίας, στο σχολείο, το

γήπεδο, το χώρο εργασίας, τον ιδιωτικό

βίο και παντού!

Πάντως, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση,

η αναποτελεσματικότητα της Ελληνικής

Αστυνομίας, αλλά και της Πολιτείας γε-

νικότερα, στην αποτροπή επεισοδίων,

σαν και αυτών του περασμένου Σαββά-

του στο Μαρκόπουλο, σε έναν αγώνα,

που λογικά θα έπρεπε να είχε χαρακτη-

ριστεί υψηλής επικινδυνότητας! Και μά-

λιστα τη στιγμή, που τόσο οι αρμόδιοι,

όσο και οι «ειδικοί» κομπάζουν για την

τεχνογνωσία και την υποδομή που δια-

θέτουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Θυμίζουμε, ότι την ώρα που έγινε η επί-

θεση από ογδόντα μαινόμενους χούλιγ-

καν, στο χώρο του Γηπέδου, δεν

υπήρχαν περισσότεροι από οκτώ (8) άν-

δρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφα-

λείας.  

Η εικόνα των δυνάμεων καταστολής,

που καταφθάνουν στον εκάστοτε τόπο

εγκλήματος, μετά το πέρας μιας σύγ-

κρουσης, είναι πραγματικά τραγική. Εάν

λάβουμε υπόψη και το ιδιότυπο καθε-

στώς προστασίας και ατιμωρησίας που

απολαμβάνουν οι οργανωμένες ομάδες

«οπαδών», οδηγούμαστε στο συμπέρα-

σμα, ότι η αντιμετώπιση της εγκληματι-

κότητας και της οργανωμένης βίας, δεν

είναι ίσως στις προτεραιότητες της Πο-

λιτείας.

Αυτό τουλάχιστον, αποκομίσαμε εμείς

στο Μαρκόπουλο, από τα γεγονότα του

Σαββάτου! 

Επίσης, πριν από τρεις εβδομάδες, ζη-

τήσαμε από την Ελληνική Αστυνομία,

τον προγραμματισμό περιπολιών ή του-

λάχιστον στάθμευσης για λίγα λεπτά

της ομάδας «Δίας», μπροστά από τις

Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας,

καθώς έχουν παρατηρηθεί κρούσματα

επικίνδυνης για την ασφάλεια των μα-

θητών παραβατικότητας, κατά τη διάρ-

κεια της μεσημεριανής αποχώρησης.  

Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει ακόμα κά-

ποια απάντηση, αν και ευελπιστούμε, ότι

λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήματος,

το αίτημά μας θα εξεταστεί με τη δέ-

ουσα  σοβαρότητα! 

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίζει να διεκ-

δικεί αυτά που κάθε σύγχρονη κοινωνία

θεωρεί αυτονόητα: Την ασφάλεια των

μελών της και ειδικότερα των μικρών

παιδιών!

1ος Αγώνας Ορεινού 

Δρόμου στον Κουβαρά

Ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει τον 1ο

Αγώνα Ορεινού Δρόμου στο Δάσος του Κου-

βαρά 10:00 π.μ. της Κυριακής 20 Νοεμβρίου

με σύνθημα «Αγαπώ το Δάσος, Φροντίζω το
Δάσος, Αθλούμαι στο Δάσος».
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ευαισθητο-

ποιηθούν οι κάτοικοι του Δήμου και όσοι θα

συμμετάσχουν στον αγώνα σε θέματα περι-

βάλλοντος, εθελοντισμού και αθλητισμού. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ένα από τα ομορ-

φότερα δάση των Μεσογείων, έναν από τους

ελάχιστους εναπομείναντες «πνεύμονες»

πρασίνου της περιοχής, σε μία διαδρομή μο-

ναδικής φυσικής ομορφιάς συνολικής έκτα-

σης 11 χιλιομέτρων. Αφετηρία της είναι η

Διαδημοτική οδός Κουβαρά – Αυλακίου

(θέση Υπαπαντή), κατόπιν η διαδρομή εξε-

λίσσεται μέσα στο δάσος του Κουβαρά, συ-

νεχίζει στο Δάσος Διονύσου (Μαυροβούνι)

στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής

και αφού ακολουθηθεί μια κυκλική πορεία, ξε-

κινάει η κατάβαση – επιστροφή στην αφετη-

ρία, που είναι και το σημείο τερματισμού. 

Πληροφορίες στο Δήμο Σαρωνικού (τηλ. 2299

320300, υπεύθυνος Δημ. Αναγνώστου), και

στο www.saronikoscity.gr.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο

κλειστό Βούλας, ώρα 11.30.

Παίζουν Πρωτέας - Τερψιθέα.

Στην τέταρτη αγωνιστική και οι δύο ομάδες βρίσκονται χωρίς ήττα, στην κορυφή

της βαθμολογίας. Είναι ένα ντέρμπι!
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Mε μεγάλη συμμετοχή νέων φοιτητών,

γονέων και εκπαιδευτικών πραγματο-

ποιήθηκε την παραμονή της Εθνικής

Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η εκδή-

λωση βράβευσης των επιτυχόντων, μα-

θητών περιόδου 2010-2011, στα

ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Ο Δήμαρχος προέτρεψε 

τους νέους  σε εγρήγορση

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης

στην ομιλία του συνεχάρη τους επιτυχον-

τες, αναφέρθηκε στην κρίση των ημερων

και στη σπουδαιότητα να μη χάσουν τα

νιάτα τα οράματά τους και τις ελπίδες τους.

Τους προέτρεψε να ασχοληθούν με τις προ-

σπάθειες καταγραφής και ανάδειξης των

διαθέσιμων πηγών του Ολοκαυτώματος του

Κορωπίου και προέτρεψε τις επιστημονικές

κοινότητες των Πανεπιστημίων να εντά-

ξουν τη διερεύνηση αυτής της τραγωδίας

στις ερευνητικές τους προτεραιότητες. 

Η απονομή τιμητικών επαίνων σε νέους
φοιτητές της πόλης  παραμονή της εθνικής
επετείου του ΟΧΙ ήταν η καλύτερη ευκαιρία

για να συνδεθούν τα εθνικά δίκαια με τη
σύγχρονη πραγματικότητα μπροστά στο
νέο επιστημονικό προσωπικό που θα κληθεί
να ανορθώσει την Ελλάδα τα επόμενα χρό-
νια, δήλωσε μετά το πέρας της εκδήλωσης

ο Δήμαρχος Κρωπίας  Δημήτριος Κιούσης.

Δημοτικό Μητρώο 

Αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ  

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ανδρέας Ντού-

νης στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρ-

θηκε στη δημιουργία, για πρώτη φορά στην

ιστορία του Δήμου,  Μητρώου Φοιτητών και

Αποφοίτων, σε εφαρμογή της ιστορικής

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για

την αναγνώριση του Ολοκαυτώματος του

Κορωπίου και την ανακήρυξη της πόλης ως

Μαρτυρικής. Όπως τόνισε,  σκοπός της δη-

μιουργίας του Μητρώου είναι,  μεταξύ

άλλων, η παρακολούθηση της ακαδημαϊκής

και επαγγελματικής πορείας των φοιτητών,

η προβολή των επιστημονικών επιτυχιών

τους και η διασύνδεση  με το Γραφείο Εύ-

ρεσης Εργασίας του Δήμου Κρωπίας. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο  Αριστομέ-

νης Συγγελάκης, μέλος του Δ.Σ του Εθνι-

κού Συμβουλίου Διεκδίκησης των

Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα και

απεσταλμένος στο Διεθνές Δικαστήριο της

Χάγης για τα θύματα του Ναζισμού και τις

Γερμανικές αποζημιώσεις. Στην ομιλία του

προέβη σε μια σύνοψη των εθνικών διεκδι-

κήσεων της χώρας μας από την Γερμανία.

Τα βασικά σημεία των διεκδικήσεων  είναι:
Η επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που

άρπαξαν οι δυνάμεις κατοχής από τα μουσεία,

τους αρχαιολογικούς χώρους και από παράνο-

μες ανασκαφές. 

Οι επανορθώσεις για τις καταστροφές στις υπο-

δομές κατά τη διάρκεια της κατοχής, δηλαδή

προς το Δημόσιο, ύψους 7,1 δισ. δολαρίων, αγο-

ραστικής αξίας 1938., Σύμφωνα με επίσημο έγ-

γραφο της Τράπεζας της Ελλάδας,

υπολογίζονταν έως τον Μάρτιο του 2010 στο

ποσό των 108,43 δισ. Ευρώ, χωρίς τόκους. 

Το κατοχικό δάνειο, ύψους 3,5 δισ. Δολαρίων

(αγοραστικής αξίας 1938). Σύμφωνα με τα ίδια

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το ποσό

ανέρχεται σήμερα σε περίπου 54 δισ. Ευρώ,

χωρίς τόκους.

Επιπλέον, οφείλει να αποζημιώσει τις οικογέ-

νειες των θυμάτων των  μαρτυρικών πόλεων και

χωριών καθώς και όλων των θυμάτων των γερ-

μανικών στρατευμάτων κατοχής. 

Κλείνοντας την ομιλία του ο Α. Συγγελάκης,

προέτρεψε τους νέους φοιτητές να ασχοληθούν

με την ιστορία του τόπου, να τιμήσουν την πα-

τρίδα τους με τις σπουδές και τις γνώσεις τους

και να τις θέσουν στον αγώνα της χώρας για

εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική πρόοδο. Σε

όσους δεν εισήχθησαν σε σχολές είπε,  να μη

χάνουν την πίστη τους και τη θέλησή τους για

μάθηση και αναφερόμενος σε προσωπική του εμ-

πειρία είπε ότι εκείνος μπήκε στην πρώτη σχολή

ΑΕΙ με την 3η προσπάθεια και συνέχισε τις σπου-

δές του με ένα ακόμη πτυχίο και με δύο μετα-

πτυχιακά. 

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

βράβευσε τους 3 αριστεύσαντες 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης αναφέρ-

θηκε στην  έκφραση εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος» με χρηματική χο-

ρηγία στους τρεις αριστούχους νέους φοι-

τητές με χρηματικές  επιταγές ύψους 3000

€.   Οι αριστούχοι είναι:  Κατερίνα Χατζή,

Eυάγγελος Οικονόμου και Ελευθερία Γιαν-

νακοπούλου. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τη διαδικασία βρά-

βευσης. Ο Δήμαρχος και θεσμικά πρόσωπα

του Κοινοβουλίου και της Αυτοδιοίκησης

παρέδωσαν τιμητικούς επαίνους, αναμνη-

στικό βιβλίο και ένα κουπόνι-έκπληξη για το

νεανικό στέκι της πόλης. 

ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Τιμή στην επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου

Βραβεύσεις επιτυχόντων και αυριανών επιστημόνων 

Γεμάτο το αμφιθέατρο του Δήμου με νέους, γονείς και εκπροσώπους θεσμικών οργάνων

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης βραβεύει τη
νεαρή φοιτήτρια.

Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης, ανακοι-
νώνει τη δημιουργία Μητρώου Αποφοίτων.

Η εκπρόσωπος του αεροδρομίου “Ελευθέριος
Βενιζέλος” χαιρετίζει την εκδήλωση.


