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Ο Οργανισμός Ιπποδρόμου

κατήργησε το Δήμαρχο!
Σελ. 7

Τα αρνητικά στοιχήματα κατά

του Ευρώ, έχουν φτάσει σε ιστο-

ρικό ΖΕΝΙΘ!
Σελ. 9

Ανυπακοή ή Αντίσταση; 

ΌΧΙ πάντως, Υποταγή
25η Μαρτίου Ημέρα ιστορική. Ορόσημο εθνεγερσίας.

Ανάστασης του γένους!

Έχουν λεχθεί κι έχουν γραφεί τόσα και τόσo πενιχρά

συνάμα, για να περιγράψουν το μεγαλείο και τη σημα-

σία του ιστορικού γεγονότος, ώστε θα ‘μοιαζαν τετριμ-

μένα αν τα επαναλαμβάναμε. 

Όμως πρέπει να τ’ αναλογιζόμαστε, να συλλογιζόμα-

στε, να υπερηφανευόμαστε, να θλιβόμαστε για την πα-

ρούσα κατάντια μας και να προβληματιζόμαστε υπεύθυ-

να για τις ενοχές μας τις διάχυτες, ώστε να περιττεύουν

οι αναφορές και οι αναλύσεις. 

Επανάσταση, σήμερα υπό τις παρού-

σες συνθήκες και συγκυρίες δεν γίνε-

ται. Ούτε εθνική, ούτε κοινωνική. Τι γί-

νεται επομένως. Τι κάνουμε; Σίγουρα

δεν καθόμαστε άπραγοι. Αντιδρούμε!

Πώς; 

Μια άποψη, η κρατούσα, είναι «να

στηριχθούμε σε δεκανίκια». Να τρέ-

χουμε από ‘δω κι από ‘κει για βοήθεια, - δηλαδή υποτα-

γή στις «αγορές», στους τοκογλύφους κερδοσκόπους –

και «υποστήριξη»! Μα… 

…δεν είναι εύκολες οι θύρες
εάν η χρεία τες κουρταλεί.
[…] Σύρε να ‘βρεις τα παιδιά σου, 
σύρε, ‘λέγαν οι σκληροί…1

Μια άλλη, αντίθετη άποψη, άκαιρη και άνευ ερεισμάτων

– είναι η «ηρωική». Να χορέψουμε «το χορό του Ζαλόγ-

γου». Αυτό, βέβαια, εμπεριέχει τον κίνδυνο, στην πτώ-

ση μας στον γκρεμό, να συμπαρασύρουμε στον «κόρ-

φο» μας και την Ευρώπη!

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με επανειλημμένες

δηλώσεις της γ.γ. Αλέκας Παπαρήγα έχει κηρύξει 

«ανυπακοή».

Ανυπακοή, απειθαρχία και αντίδραση, όχι ασφαλώς ατο-

μική – ο καθένας μόνος του, να μη πληρώνει, ας πούμε,

τους φόρους του – αλλά ανυπακοή κι αντίδραση με μια

«ατομική στάση, μέσα σε μια συλλογική προσπάθεια»2.

Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σκηνικό θεάτρου και Ημέρα θεάτρου!

Στην κυριολεξικά σκηνικό θεάτρου με πρωταγωνιστές τους δημοτικούς συμ-

βούλους της Βάρης, που συνεδρίαζαν πάνω στη σκηνή.               Σελίδα 6

Απόφαση κατεδάφισης

για την κεραία
Δικαιώθηκε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Κάτω ΒούλαςΚάτω Βούλας

Σελ. 22

Σελίδα 15

Γ.Σκουμπούρης:

“Διατυπώνει
γνώμη για 
ριζική αντίληψη
στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση”.

Σελίδα 13

Προγραμματικοί

άξονες του 

Α. Κάσδαγλη.

Σελίδα 12

Σποροφύτευση

με τη “Βούλα,
πόλη για να ζεις”

Σελίδα 13

25η Μαρτίου 1821

25η Μαρτίου 2010
Δύο ημερομηνίες με ιδιαίτερη σημειολογική σημασία. Η πρώτη για την Ανάσταση του ελληνικού έθνους,

αποτινάζοντας τον τουρκικό ζυγό και η δεύτερη για τη “μείωση της εθνικής μας κυριαρχίας”, όπως είπε ο

Πρωθυπουργός, από τους εταίρους μας Ευρωπαίους. Είναι η απαρχή της καταβύθισής μας; Ναι, αλλά όταν

ένα πλοίο βυθίζεται συμπαρασύρει στη δίνη και ότι άλλο βρίσκεται γύρω του.

Η υπογραφή της 25ης Μαρτίου 2010 σήμανε - ίσως - την αρχή της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού

έβαλε “συνέταιρο” και το ΔημοσιοΝομικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Ισως έχει δίκηο ο οικονομολόγος Max Keizer, όταν λέει ότι: “γίναμε αιχμάλωτοι οικονομικών τρομοκρα-
τών”. Σελίδα 9
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Σαλλούστιος, ένας Λατίνος ιστορικός

και λογοτέχνης γ. κορναράκης Σελ. 8

Αραγε μετάνιωσαν; Λένε ναι,

αλλά...  Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Οι αναγνώστες γράφουν
Σελ. 14

Αστικές συγκοινωνίες, 

αδικαιολόγητα ελλείμματα
Ν. Δημητρίου Σελ. 16

Αγοράζω, scanάρω & φεύγω Σελ. 10

Συνέντευξη καταπέλτης για την

ελληνική κρίση Σελ. 9

Μαθήματα Ελληνικών στην 

καρδιά της πόλης Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Διέρρηξαν το κυλικείο του

Λυκείου Βουλιαγμένης

Την ώρα που κλείναμε την ύλη της εφημερίδας, ει-

δοποιηθήκαμε ότι διέρρηξαν το Κυλικείο του Λυκεί-

ου Βουλιαγμένης. 

Πράγματι το επισκεφθήκαμε και είδαμε μία παράξε-

νη διάρρηξη, αφού είχαν πάει με τροχό, είχαν κόψει

τα κάγκελα του παραθύρου (ρεύμα πήραν από επί-

τοιχη καλυμένη πρίζα του χώρου), έσπασαν τα τζά-

μια και παραμόρφωσαν το αλουμίνιο του κασώμα-

τος!!

Και όλα αυτά για μερικά κέρματα που βρήκαν στο

ταμείο, για να έχει ψιλά το κυλικείο την επομένη; 

Συνέχεια από τη σελ.1

Θεωρούμε ότι αποτελεσματικότερος

τρόπος αντίδρασης στην αντικοινωνική

επιθετικότητα του χρηματο-πιστωτικού

κεφαλαίου είναι η ενεργός, μη βίαιη,

Αντίσταση. Είναι μια αντί-σταση απένα-

ντι στην κρατούσα κατά-σταση που επέ-

βαλε με κάθε τρόπο, αυτό το λίαν επι-

κερδές – αν και ά-τοκο Κεφάλαιο. (κοίτα

και «7η» φ. 624 της 13.3.2010)

Η πιο μεθοδευμένη ποδηγετική δράση

αυτού του Κεφαλαίου των «αγορών» εί-

ναι η «πολιτιστική αλλαγή» που επέφε-

ρε βαθμηδόν, μέσα στην οποία εμπεριέ-

χεται και η ανατροπή της κλίμακας

αξιών, ιδιαίτερα, τα τελευταία εξήντα

χρόνια. Η πολιτιστική αναδιάρθρωση

επήλθε αρχικά στο μητροπολιτικό κέ-

ντρο του κεφαλαίου (ΗΠΑ) και σταδια-

κά επετεύχθη η πολιτιστική διαμόρφω-

ση της Ευρώπης και στη συνέχεια του

υπολοίπου κόσμου, μέσω της επαγωγι-

κής μεθόδου. 

Η πολιτιστική διαμόρφωση και υποκατά-

σταση έγινε φυσικά προς την πλευρά της

ικανοποίησης των αναγκών διεύρυνσης

και κατίσχυσης του κεφαλαίου. 

Αξίες ανατράπηκαν, συμπεριφορές αλλοι-

ώθηκαν, συνήθειες αντικαταστάθηκαν. 

Η τεχνολογική πρόοδος αυτή καθ’ αυτή

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτιστι-

κή αναδόμηση. Και ως στοιχείο του νέ-

ου πολιτισμού, και ως μέσον κατεδάφι-

σης – αποδόμησης παλαιών, φυσικών

και κοινωνικών, ως επί το πλείστον

αξιών και αρχών.

Ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας και

κυρίως της τηλεόρασης και των άλλων

μέσων επηρεασμού του κοινού, ήταν

και είναι καθοριστικός. Ήταν «το ρα-
βδάκι της Κίρκης» που μεταμόρφωσε

τους συντρόφους του Οδυσσέα σε χοί-

ρους.

Για να επέλθει τελικά αυτή η κοσμογο-

νική, τολμώ να πω, πολιτιστική αλλαγή

ανατροπής, χρησιμοποιήθηκαν πολλά

μέσα και πολλές επιστήμες και επιστή-

μονες ελαττωμένων ηθικών αντιστάσε-

ων, ευφάνταστων και φιλόδοξων και ιδι-

αίτερα του τομέα της κοινωνικής ψυχο-

λογίας, εκτός από τους ψευδεπίγραφα*

νομπελίστες οικονομολόγους. 

* (Είναι χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα μεθοδολογίας, γιατί, όπως είναι

γνωστό ο Νόμπελ δεν προέβλεπε

βραβείο για τους οικονομολόγους.

Η Ακαδημία της Σουηδίας όμως το

θεσμοθέτησε, για να προσδώσει

προφανώς αυξημένο κύρος στους

οικονομολόγους του νέο-φιλελευ-

θερισμού, που δίδαξαν όλους αυ-

τούς που καθορίζουν σήμερα τη

διαχείριση της Παγκόσμιας οικονο-

μίας: Χρηματιστές, golden boys,

τραπεζίτες, Υπουργούς κλπ., θα

τους συνιστούσα ν’ ανατρέξουν

στον “οικονομικό” του Ξενοφώντα

(Σωκράτης προς Κριτόβουλο) στον

Αριστοτέλη και στον Ιουλιανό.

Άντε και στον Σμιθ και στον Marx.

Τους φτάνει για να σκεφθούν σαν

το Κέινς, αφήνοντας στην άκρη τον

Φρίντμαν και τους άλλους. Άλλως

ας διαβάσουν τον… Τζων Τάραμας,

για να μάθουν να κερδίζουν στο

Black Jack!...)

Η κοινωνική ψυχολογία και η

πολιτική αναδόμηση

Μετά την ευρεία παρένθεση επανέρχο-

μαι στη χρήση της Κοινωνικής Ψυχολο-

γίας, για την πολιτιστική ανατροπή. Ο

νόμος του Παβλόφ4 για την «εξαρτο-

ποιημένη (ψυχολογική) αντίδραση»,

επαληθευμένος πειραματικά, λέει ότι

αν ένα ακατάλληλο ή «αφύσικο» ερέθι-

σμα επαναληφθεί όσο χρειάζεται, τελι-

κά θα υποκαταστήσει το βιολογικά εν-

δεδειγμένο! 

Καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό: Μάθαμε

να ζούμε αφύσικα, με την επανάληψη

αφύσικων, ακατάλληλων και επιβλαβών

ερεθισμάτων υπερκαταναλωτισμού,

αθέμιτης ανταγωνιστικότητας, αντί της

ευγενούς άμιλλας και υπερπαραγωγι-

κής εντάσεως, για να γίνουμε… δυστυ-

χέστεροι!

Πώς μπορούμε(;) ν’ αντιδράσουμε ενερ-

γητικά, χωρίς τη χρήση βίας. Παραδείγ-

ματα:

- Δεν σπάμε τ’ αυτοκίνητα. Απλώς τα

χρησιμοποιούμε όσο είναι αναγκαίο. Τα

υποκαθιστούμε με Μαζικά Μέσα Μετα-

φοράς. Δεν σπινάρουμε, οδηγούμε ήπια

και νηφάλια. Η σεξουαλική σας ορμή

δεν εκδηλώνεται στο γκάζι. Αυτό δεν

φέρνει μόνο οικονομία στην τσέπη μας,

αλλά αποκλιμακώνει την παραγωγή πε-

τρελαίου και λαμαρίνας. Πράγμα που

συνεπάγεται εκτός των περιβαλλοντι-

κών θετικών επιπτώσεων, μείωση των

τιμών, αφού μειώνεται η ζήτηση.  

- Δεν μποϋκοτάρουμε τα ξένα προϊό-

ντα, απλά καταναλώνουμε, στις ανα-

γκαίες ποσότητες, τα δικά μας, εφ’

όσον παράγουμε ή μπορούμε να παρά-

ξουμε.

Καταναλώνουμε ό,τι είναι αναγκαίο,

όσο χρειάζεται. Κανένας δεν μπορεί να

μας υποχρεώσει να καταναλώνουμε κά-

τι που δεν θέλουμε.

- Αλλάζουμε πρότυπα και στοιχεία

αξιολόγησης:

Δεν κρίνουμε και δεν διακρίνουμε αξια-

κά τον άνθρωπο από το αυτοκίνητο που

οδηγεί, τη «σινιέ» ενδυμασία ή μη, την

επίπλωση, τις αλυσίδες και το στερεο-

φωνικό του, αλλά από τη μουσική που

ακούει, τις κοινωνικές του ευαισθησίες,

τι μόρφωσή του – όχι στα «χαρτιά» -

ώστε να είναι εύ-μορφος!

Δεν είναι «μαγκιά» η κοπάνα, το αραλί-

κι, η αρπαχτή, η μίζα, η κομπίνα. 

Ομορφιά και διακριτή προσωπικότητα

είναι η αξιοπρέπεια, η εργατικότητα, η

αξιοσύνη, το μέτρο, το αίσθημα δικαίου,

η διεκδικητική αγωνιστικότητα, το αί-

σθημα κοινωνικότητας και συλλογικό-

τητας, η αδελφοσύνη, και σαν καταστά-

λαγμα όλων αυτών και άλλων η αρετή!

Ομορφιά της ζωής, άξιας να τη ζεις, εί-

ναι η ικανότητα να την κερδίζεις έντιμα

και η χαρά που αποζητάς βρίσκεται στη

φύση και στον έρωτα, βρε αδερφέ!

Αυτή είναι επανάσταση κι αυτή η αντί-

σταση απαιτείται τώρα.

––––––––––––
Σημειώσεις: 

1. Διον. Σολωμού: «Ύμνος στην Ελευθερίαν»,

στροφές 10 & 12.

2. Συνέντευξη Αλ. Παπαρήγα με τη δημοσιογρά-

φο Ευαγγ. Μπαλτατζή στη ΝΕΤ 5/2/10.

3. Πολιτική ανυπακοή: Με τον όρο εννοείται η άρ-

νηση, ατομική ή συλλογικά, τήρησης ορισμένων

επιλογών – επιταγών της κρατικής εξουσίας, ακό-

μη και θεσμοθετημένων, χωρίς τη χρήση βίαιων

πράξεων. Είναι διαμαρτυρία, χωρίς εξέγερση (η

παθητική αντίσταση του Γκάντι, στην Ινδία, της

Κύπρου, τη δεκαετία του ’50, παράλληλα με τον

ένοπλο αγώνα στην Νότια Αφρική κατά του Απαρ-

χαϊντ κλπ. Πρώτος τη διακήρυξε ο Αμερικανός

συγγραφέας Χένρι Θορό το 1849, στο δοκίμιό του

«περί πολιτικής Ανυπακοής» στο οποίο εξηγεί

τους λόγους που τον οδήγησαν στην άρνησή του

να πληρώσει φόρους, διαμαρτυρόμενος για το κα-

θεστώς της δουλειάς και τον Αμερικανό – Μεξικα-

νικό πόλεμο (wikipedia). 

4. UNESCO: λεξικό κοινωνικών επιστημών τομ.1

(λ. Αντίδραση, response)

Ανυπακοή ή Αντίσταση; ΌΧΙ πάντως, Υποταγή

Αγανάκτησε ο άν-

θρωος, και κόλλη-

σε το σημείωμα

στο παρμπρίζ του

οχήματος, που ο

συναγερμός του

χτυπούσε αστα-

μάτητα. «Βρε κου-
φάλογο, ο συνα-
γερμός σου βαρά-
ει από τις 4.20!!»
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Η “Βούλα – Πόλη για να Ζεις”
έριξε το σπόρο

Σποροφύτευση πραγματοποίησε ο δημοτικός συνδυασμός, «Βούλα – Πόλη για να Ζεις»
του υποψηφίου Δημάρχου Βούλας,  Γρηγόρη Κωνσταντέλλου την Κυριακή 21 Μαρτίου

στο λόφο Ξάνθου της συνοικίας Εξοχή Βούλας, στα πλαίσια της ημέρας δασοπονίας. Κά-

τοικοι της Βούλας μαζί με μέλη της παράταξης συγκεντρώθηκαν ανέβηκαν το λόφο και

με τις οδηγίες του γεοπόνου, Νίκου Χριστοδούλου, φύτεψαν περίπου 2000 σπόρους βε-

λανιδιάς, 300 σπόρους χαρουπιάς καθώς και 80 πικροδάφνες περιμετρικά του λόφου. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε ότι: «η αξία τέτοιων εκδη-
λώσεων είναι πολυδιάστατη αφού εκτός από την ανάπτυξη του αστικού πράσινου, δί-
νουν την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να κοινωνι-
κοποιηθούν, και να αποκτήσουν εθελοντική συνείδηση».

Την επιλογή των σπόρων έκανε ο γεωπόνος Νίκος Χριστοδούλου και υποψήφιος δημο-

τικός σύμβουλος της παράταξης, γιατί όπως εξήγησε, οι σπόροι Βελανιδιάς και Χαρου-
πιάς παρουσιάζουν πολύ καλή βλαστικότητα και ανάπτυξη σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι είναι κατάλληλοι για τις κλιματικές συνθήκες της Αττικής.
Σημειώνουμε εδώ ότι ο συνδυασμός «Βούλα – Πόλη για να Ζεις» συμμετείχε και στη με-

γάλη δεντροφύτευση που είχε οργανώσει ΣΠΑΥ (7 Μαρτίου) στην περιοχή  του Υμηττού. 
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Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Ο Σύλλογος Γυναικών Κιτσίου «Η Μεγάλη Αρ-

κτος» οργανώνει εκδήλωση με ομιλία και θέμα

«Καρδιαγγειακά νοσήματα και θεραπείες» με ομι-

λητή τον  διακεκριμένο καθηγητή Πανεπιστημίου

Δρ. Ν. Αναστασίου την Κυριακή 28 Μαρτίου στις

12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Κίτσι.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Σάββατο 27 Μαρτίου 2010:  

Ομιλία της αρχαιολόγου Δέδε Θ. Λιώνη, με θέμα

«Έχει σημασία να μιλάμε για αρχαιότητες σήμερα;
Το παράδειγμα του Κορωπίου» στη αίθουσα διαλέ-

ξεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ώρα: 18:30, οργα-

νώνει το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου.

Σάββατο 27/3, ώρα 7μ.μ.: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Προβολή θεματικής ταινίας με θέμα: Μοναξιά-
Σχέση-Αγάπη. θα γίνει στην αίθουσα Πνευματι-

κού Κέντρου (Νικ. Ντούνη 6- πρώην Ειρηνοδικείο),

που οργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. 

Συναυλία Φλαμένκο

Την Κυριακή 28 και Μ. Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 21.30,

το αυθεντικό φλαμένκο από τα μεγαλύτερα ταμπλάο

της Ισπανίας συναντά τους κορυφαίους συντελεστές

της ελληνικής σκηνής φλαμένκο στους Αφανείς (Αρι-

στοφάνους 13) στου Ψυρρη.  

Ο κιθαρίστας και συνθέτης της Rocio Molina, Manuel

Cazás θα δώσει στην Αθήνα δυο μοναδικές συναυλίες

μαζί με τους Έλληνες καλλιτέχνες Γιάννη Παπαγιαννού-

λη στα κρουστά και Ηλέκτρα Χρυσάνθου στο χορό. 

Αφανείς: Αριστοφάνους 13, Ψυρρή, 2103225008

Ο νέος χώρος Beton7, διοργανώνει από

τις  10 έως τις 20 Απριλίου, δεκαήμερο

μουσικής και εικαστικών με σημείο εκκίνη-

σης την πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του

έργου Vexations  του Γάλλου συνθέτη Eric

Satie  από τον πιανίστα Τίτο Γουβέλη, και

την προβολή σειράς βίντεο σύγχρονης τέ-

χνης, διακεκριμένων διεθνώς καλλιτε-

χνών της visual art,  που πλαισιώνουν το

μουσικό έργο αναδεικνύοντας τις σχέσεις

που αυτό διατηρεί με τα εικαστικά.

Το Σάββατο 10 Απριλίου, από τις 21:00

θα ξεκινήσει η πρώτη πανελλήνια εκτέλε-

ση του έργου Vexations του πιανίστα και

συνθέτη Έρικ Σατί (1866 – 1925), από τον

πιανίστα Τίτο Γουβέλη, σε μία μαραθώνια

συναυλία που θα διαρκέσει 15 περίπου

ώρες, χωρίς διάλειμμα, μέχρι το μεσημέρι

της Κυριακής, ανοικτή στο κοινό. 

Ο Eric Satie έγραψε το Vexations,  το

1893, εμπνευσμένος από τον  θυελλώδη

έρωτά του με τη Γαλλίδα ζωγράφο

Suzanne Valadon, (Σουζάν Βαλαντόν)

την πρώτη γυναίκα που έγινε δεκτή στη

Société Nationale des Beaux-Arts. 

Ο Satie συνάντησε τη «Biqui», όπως την

αποκαλούσε χαϊδευτικά, σε ένα καμπαρέ

της Μονμάρτης και η μοιραία σχέση τους

θα διαρκέσει μόλις 6 μήνες, αποτελώντας

τη μοναδική ερωτική σχέση, που έκανε

ποτέ ο συνθέτης. Όταν τον  άφησε, ένιω-

σε σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «άδει-

ος, με μια παγερή μοναξιά, που αφήνει

ένα απέραντο κενό στο μυαλό και ένα πό-

νο στην καρδιά». Το έργο αυτό ο συνθέ-

της δεν το εξέδωσε ποτέ, καθώς παρέμει-

νε μια προσωπική αυτοτιμωρία. 

Το 1963 ήταν χρονιά ορόσημο για τα εικα-

στικά καθώς ο  Nam June Paik, μαθητής

του John Cage, απέκτησε τη θρυλική βι-

ντεοκάμερα Sony Portapak, σηματοδοτώ-

ντας τη γέννηση της video art. Η μεγάλη

περιπέτεια της video art, που σφράγισε το

δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, συμπορεύ-

εται αρχικά με την πειραματική μουσική

στο πλαίσιο ενός γόνιμου πειραματισμού

και  αναθεώρησης όλων των μορφών της

τέχνης. 

Ο ΤΙΤΟΣ ΓΟΥΒΕΛΗΣ  γεννήθηκε στην Αθή-

να και σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών

(καθ. Α. Γαρουφαλής, δίπλωμα με άριστα

παμψηφεί και Α’ Βραβείο, 1996), με τον ορ-

γανίστα Nicolas Kynaston, και στα Royal

College of Music του Λονδίνου (μεταπτυ-

χιακό δίπλωμα), Royal Scottish Academy of

Music and Drama (Master of Music). Υπήρξε

υπότροφος των «Οι Φίλοι της Μουσικής»

(ΟΜΜΑ – Υποτροφία Αγνής Μπάλτσα), του

Royal College of Music, του Ιδρύματος Ωνά-

ση, του Μουσικού Σωματείου «Τζίνα Μπα-

χάουερ» και του Ι.Κ.Υ.

Vexations και Video  Art      

Την πρώτη ιστορική  εκτέλεση του έργου

Vexations, το 1963,  παρακολουθεί και ο

Andy Warhol (Άντυ Γουόρχολ), ο οποίος

εμπνεόμενος από το έργο, δημιουργεί το

ιστορικό βίντεό του Sleep, το οποίο θα

προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλά-

δα, στο πλαίσιο της δεκαήμερης διοργά-

νωσης.  

Ακόμα, θα προβάλλονται και τα βίντεο

αρτ:

• «4’33’’»,   της  Ολλανδής Manon de Boer

(Μανόν Ντε Μποερ), με θέμα την ομώνυ-

μη σονάτα 4’33’  του John Cage (Τζον Κέι-

τζ), 

• "Totem" της Γαλλίδας εικαστικού Maider

Fortuné (Μαιντερ Φορτουνέ), το οποίο συ-

ντονίζεται με την ατμόσφαιρα και την αι-

σθητική του Vexations,  

• Staging Silence  του Βέλγου καλλιτέχνη

Hans Op de Beeck (Χανς οπ ντε Μπεκ), το

οποίο λειτουργεί αντιστικτικά με τον

«ωραίο κοιμώμενο» του Andy Warhol,

Είσοδος ελεύθερη 

Πληροφορίες  2107512625 

Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης: 

Δευτέρα – Παρασκευή: 14.00-21.00

Σάββατο: 14.00-18.00

Δεκαήμερο μουσικής και εικαστικών στο Beton7
10 έως τις 20 Απριλίου, Είσοδος ελεύθερη

EKΔΡΟΜΕΣ με το ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ 

H Δημοτική Αρχή Βάρης με ιδιαίτερη ευαισθησία στην

Τρίτη ηλικία έχει προγραμματίσει τις παρακάτω δράσεις

για τους παππούδες και τις γιαγιάδες της περιοχής:

• Βόλτα με το ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης στη νυχτερινή Αθή-

να στις 28-4-10 Τετάρτη αναχώρηση στις 20:00 από Βά-

ρη, περιήγηση στα κυριότερα μνημεία της Αθήνας και

μετά γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της Πλάκας με ζω-

ντανή μουσική. 

• Απογευματινός περίπατος   στο μαγευτικό ηλιοβασί-

λεμα του Σουνίου την Τετάρτη 12 Μαΐου στις 18:00 ανα-

χώρηση από Βάρη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο

απογευματινό καφέ και βραδινό σε ταβέρνα της περιο-

χής. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16-18/4 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-

ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΕΛΑΤΙ

ΜΑΙΟΣ 7-9/5 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-

ΑΡΕΟΠΟΛΗ –ΣΤΟΥΠΑ

ΜΑΙΟΣ 29/5-01/6 ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 15/6 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 25 έως 28/6/10  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΤΜΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ανοιξε την Τρίτη 23 Μαρτίου  η έκθεση  με τίτλο «Το Βυζάντιο

και η νεώτερη τέχνη. Η πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης στην

ελληνική ζωγραφική του α΄ μισού του 20ού αιώνα», στο Βυζα-

ντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 έργα από τους σημαντικότερους

ζωγράφους της περιόδου (Κωστής Παρθένης, Φώτης Κόντο-

γλου, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Σπύρος Παπα-

λουκάς, Σπύρος Βασιλείου, Αγήνορας Αστεριάδης και Πολύκλει-

τος Ρέγκος), πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά.

Στόχος της έκθεσης είναι να καταδείξει την επίδραση που άσκη-

σε η βυζαντινή τέχνη στα εικαστικά δρώμενα, από τη στροφή

του 20ου αιώνα μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, κα-

θώς και τους τρόπους με τους οποίους αφομοιώθηκε στο έργο

των καλλιτεχνών. 

Διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες:

1. Κωστής Παρθένης, ο δάσκαλος και εισηγητής του διαλόγου

με τη βυζαντινή τέχνη.

2. Το ταξίδι στο Άγιον Όρος: Η ανακάλυψη της βυζαντινής τέ-

χνης· η παραγωγή αντιγράφων. 

3. Ο Φώτης Κόντογλου και οι μαθητές του.

4. Οι θρησκευτικές παραγγελίες.

5. Η επίδραση της βυζαντινής τέχνης στην κοσμική παραγωγή.

Τα έργα εκτίθενται στην τελευταία αίθουσα της μόνιμης έκθεσης

του Βυζαντινού Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο «Το Βυζά-

ντιο και η νεώτερη τέχνη». Όπως έγραψε για τον ειδικό κατάλο-

γό που κυκλοφορεί ο Διευθυντής του μουσείου Δημήτρης Κων-

στάντιος, πρόκειται για «μια μουσειολογική καινοτομία που αφο-

ρά την παρουσίαση της πρόσληψης του βυζαντινού πολιτισμού

από τους σύγχρονους καλλιτέχνες». Φιλοδοξία του Μουσείου εί-

ναι στην αίθουσα αυτή να παρουσιάζονται εναλλασσόμενες μι-

κρές εκθέσεις κι άλλες δράσεις «με θέματα που αφορούν τις ποι-

κιλόμορφες συνδέσεις του Βυζαντίου με την εποχή μας. 

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 13 Ιουνίου.

Νίκος Εγγονόπουλος, Αυτοπροσωπογραφία, 1935, αυγοτέμπερα σε ξύλο, δάνειο

διαρκείας της οικογένειας του καλλιτέχνη στο Μουσείο Μπενάκη

Το Βυζάντιο και η νεώτερη τέχνη



Στη Βάρη
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ

Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Βάρης «Ο Αναγυρούς» συμμετέχοντας στον εορτα-

σμό για την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου  πραγματο-

ποιούν το Σάββατο 27 Μαρτίου, ώρα 8μ.μ. στο Δη-

μοτικό Θέατρο (Άττιδος 4) αφιέρωμα στη μεγάλη

Ελληνίδα ηθοποιό Κατίνα Παξινού. Για το έργο της

Κατίνας Παξινού θα αναφερθεί ο ιστορικός τέχνης

Νίκος Αξαρλής. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΦ 

Μετά την αναφορά του Νίκου Αξαρλή το Θεατρικό

Πειραματικό Εργαστήρι Πειραιά θα ανεβάσει το θε-

ατρικό μονόπρακτο του Άντον Τσέχοφ «Αίτηση σε
γάμο». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θε-

άτρου καθιερώθηκε το 1962 από το Διε-

θνές Ινστιτούτο Θεάτρου (Δ.Ι.Θ.). Γιορτά-

ζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου από την

παγκόσμια θεατρική κοινότητα. 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΙΘ επιλέ-

γει κάθε φορά μια διεθνώς αναγνωρισμένη

προσωπικότητα του θεάτρου από μια χώ-

ρα-μέλος για να γράψει το μήνυμα το

οποίο διαβάζεται σε όλα τα θέατρα και με-

ταδίδεται από τα Μ.Μ.Ε σε όλον τον κό-

σμο.

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου!

Για πληροφορίες συμμετοχών, επικοινωνείστε με την Σαντορινιού Τα-

τιάνα, στο 6941599634, 2105782610 και στο info@enzzodecuba.gr, ή με

την Ηλέκτρα Βενετσάνου στο 6937-153054.

Η Παλλήνη τιμάει την ημέρα θεάτρου αφιερώνοντάς την

στην Κατίνα Παξινού με μια σειρά παραστάσεων από θε-

ατρικές ομάδες Δήμων, Κοινοτήτων και φορέων της Ανα-

τολικής Αττικής, Σάββατο και Κυριακή 26-27 Μαρτίου,

στις 7.30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραματι-

κού Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης.

Δύο ομιλίεςε θα πραγματοποιηθούν  με θέμα «Κατίνα Πα-
ξινού, η Ανυπέρβλητη» και «Η Παξινού και το Όσκαρ».
Στο διάλειμμα και των δύο ημερών θα παρουσιαστεί πρό-

γραμμα συνοδεία πιάνου, με τίτλο «Όταν η μουσική συ-
νάντησε το θέατρο», ενώ μετά το πέρας του προγράμμα-

τος θα απονεμηθούν αναμνηστικά συμμετοχής και θα πα-

ρατεθεί δεξίωση.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς με αφορμή

την σημαντική αυτή εκδήλωση δήλωσε: «Οι προσπάθειές

μας για τον πολιτισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, με

μια πληθώρα ποιοτικών και ποικίλων καλλιτεχνικών γεγο-

νότων έχουν αγκαλιαστεί από τον δημότη. 

Και θα συνεχιστούν με τελικό στόχο κάθε οικογένεια της

πόλης να συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά προγράμ-

ματα του δήμου Παλλήνης και φυσικά και στην Θεατρική

Ομάδα του ΠΠΚΔΠ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3

1. Δήμος Παλλήνης – Θεατρικό Εργαστήρι του ΠΠΚΔΠ:

«Η μάνα του Ρόμπερ Τόμα» από το  βιβλίο το δωμάτιο

με τους Μανδαρίνους.

2. Δήμος Δροσιάς – Θεατρική Ομάδα Δροσιάς «Διθύραμ-
βος»: «Γέρμα» του Φ.Γ. Λόρκα

3. Δήμος Κερατέας – Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου

«Θέσπις»: «Τα σκουπίδια» του Γιάννη Ξανθούλη. 

4. Κοινότητα Σαρωνίδας – Θεατρική ομάδα Σαρωνίδας:

«Τελεία gr. Τα όνειρα» του Παν. Μεντή.

5. Δήμος Σπάτων – Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου «Σκη-

νοβάτες»: «Ο πτηνέμπορας» και «Το ομπρελάδικο»
του Κάιλ Βαλεντίν.

6. Δήμος Καλυβίων – Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά»:

«Τρωάδες» του Ευρυπίδη.

7. Δήμος Αρτέμιδας – Θεατρική ομάδα ΠΠΚΔΑ: «Ιφιγέ-
νεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη.

8. Δήμος Παλλήνης – Θεατρική ομάδα «Φίλοιστρον» του

ΦΕΣ Η ΚΑΝΤΖΑ: «Το νησί της Αφροδίτης» του Αλέξη

Πάρνη. 

Ακολουθεί απονομή επάθλων και δεξίωση.

Σύσσωμη 

η Ανατολική 

Αττική,

τιμά το Θέατρο 

σε κοινή 

εκδήλωση

στην Παλλήνη

Πασχαλινή Προσφορά

της Kazakos Drink Bank! 

Όλη την μεγάλη εβδομάδα στα καταστήματα της Kazakos Drink

Bank μπορείτε να αγοράσετε τα κρασιά για το Πασχαλινό σας

τραπέζι με έκπτωση 15%!

ΑΘΗΝΑ: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 34 – T: 210-8235731 F:210-8235740 

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 134 – T: 210-6256771 

www.cava-kazakos.gr / info@cava-kazakos.gr

*Το κατάστημα της Νέας Ερυθραίας πραγματοποιεί καθημερινά

δωρεάν διανομή κατ’ οίκον από 18:00 έως 23:00. 

Συνδυάστε αρμονικά τα πασχαλινά εδέσματα με τα κατάλληλα

κρασιά…

• Μαγειρίτσα, Σαλάτα, Αυγά Βραστά

Μοσχοφίλερο ή Sauvignon Blanc ή Ρομπόλα

• Τυρόπιτες, Τάρτες, Κολοκυθάκια

Ασύρτικο ή Chardonnay ή Viognier

• Λουκάνικα, Συκωτάκια, Γαρδούμπες, Σεφταλιές

Αγιωργίτικο ή Syrah ή Tempranillo

• Αρνί, Κατσίκι, Κοκορέτσι, Κοντοσούβλι

Ξινόμαυρο ή Pinot Noir ή Cabernet Sauvignon ή Merlot

• Τσουρέκι, Κουλουράκια, Σοκολάτες

Τσίπουρο (χωρίς γλυκάνισο) ή Βινσάντο, ή Port

...Και Καλό Πάσχα!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Ελληνικό Φεστιβάλ παρουσίασε το καλλιτεχνικό του πρό-

γραμμα για το φετινό καλοκαίρι σε συνέντευξη τύπου που

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου στο αμφιθέατρο

του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς.

Ευδιάθετος και χαλαρός, όπως πάντα, ο πρόεδρος κ. Λούκος

ξεκίνησε με χιούμορ την ομιλία του έχοντας δίπλα του τον

Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού τον κ. Γερουλάνο. Ο

υπουργός χαρακτήρισε το Φεστιβάλ, σαν το μικρό θησαυρό της

πόλης και τόνισε ιδιαιτέρως τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Ένα

Φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με μειωμένα ει-

σιτήρια, λόγω της γνωστής οικονομικής δυσχέρειας, προσκλή-

σεις για μετανάστες, εισιτήρια από 5€ σε άνεργους πολίτες

και διάφορες άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν άμεσα

Ο κ. Λούκος, μας ανέφερε τη μείωση του φετινού προϋπολογι-

σμού για το Φεστιβάλ, κατά 1.000.000€. 

Το φετινό πρόγραμμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως στα

θεατρικά δρώμενα, και ξεκινάει την 1η Ιουνίου στο Ηρώδειο με

το έργο «Άγγελοι στην Αμερική» του Τόνυ Κούσνερ, σε σκη-

νοθεσία του Νίκου Μαστοράκη. «Θεατρικό Αναλόγιο» για τα

δέκα χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Χειμωνά, Θέατρο Νο

από την Ιαπωνία, οι περίφημοι «Δαίμονες», 12ωρη παράσταση

υπό την σκηνοθεσία του Peter Stein. Επίσης, η σπουδαία

Isabelle  Hyppert θα ερμηνεύσει τον ρόλο - θρύλο της Μπλανς

Ντυμπουά στο έργο «Ένα λεωφορείο», βασισμένο στο «Λεω-

φορείο ο Πόθος». Ο γνωστός σε όλους μας Thomas

Ostermeier σκηνοθετεί τον «Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν», έργο

που συνοψίζει τα πάθη μιας γενιάς, γραμμένο από τον Ίψεν το

1896. Μέσα από την τολμηρή σκηνοθετική ματιά του Thomas

Ostermeier με ηθοποιούς ιερά τέρατα της γερμανικής σκηνής

και με εξαιρετικές κριτικές από τη Γαλλία και τη Γερμανία, η πα-

ράσταση αυτή θεωρείται από τις σημαντικότερες του φεστι-

βάλ. Το χοροθέατρο της Πίνα Μπάους τιμά τη μνήμη της με

ένα μείγμα θεάτρου και χορού. Η διάσημη και πολυταξιδεμένη

ομάδα της, μας επισκέπτεται τον Ιούλιο με δύο έργα στο Μέ-

γαρο Μουσικής. 

Και στη μουσική σκηνή έχουμε συναυλία με τον Ντέμη Ρούσ-

σο, τον Caetano Veloso, ιστορική μορφή της μουσικής. 

Πάλι μαζί στη σκηνή του Ηρωδείου η Μαρία Φαραντούρη με

τον περίφημο ταλαντούχο «γέροντα» σαξοφωνίστα Charles

Lloyd. Μαζί όπως πάντα και ο εξαιρετικός του ντράμερ Έρικ

Χάρλαντ. 

Μία από τις εκπλήξεις του φεστιβάλ, είναι η πρώτη εμφάνιση

της Ξένιας Καλογεροπούλου μπροστά σε λιλιπούτειους θεα-

τές, μια παράσταση για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας,

αλλά και για ενήλικες!
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Από το Νοέμβριο μήνα ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος Κάτω Βούλας κινείται προς

όλες τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να

σταματήσει την κεραία κινητής τηλεφω-

νίας που έχει στηθεί στην οδό Μεταξά 40

και Ρ. Φεραίου στη Βούλα.

Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

έκαναν και ο Σύλλογος και η παράταξη με

επικεφαλής τον Αγγελο Αποστολάτο,

προσφυγές στο Υπουργείο Περιβάλλο-

ντος, επιστολές στη ΔΕΗ.

Ερώτηση για το θέμα κατέθεσε και ο βου-

λευτής Νίκος Καντερές, ο οποίος έλαβε

περίπου την ίδια απάντηση που πήρε και ο

Εξωραϊστικός σύλλογος από την Υπουρ-

γό Μπιρμπίλη, ότι καλώς έχει η κεραία. 

Ας θυμηθούμε τι περίπου έγραψε:

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργει-

ας (ΕΕΑΕ), αφού έλαβε υπόψη της;

α) τη μελέτη της εταιρίας σε σχέση με τη

θέση και το μέγεθος του έργου και άλλα

τεχνικά χαρακτηριστικά, β) τις ευαίσθη-

τες χρήσεις και τα κτίρια ευαίσθητων

χρήσεων (σχολεία κλπ.) σε ακτίνα 300

μέτρων, γ) την ποσότητα κατ’ εκτίμηση

της έντασης του «ηλεκτρομαγνητικού

υπο…….». (ακτινοβολίας) και συνυπολό-

γισε την επιβάρυνση λόγω της παρουσίας

όλων των γειτονικών κεραιών και άλλα,

ενέκρινε την τοποθέτηση της κεραίας

στο συγκεκριμένο σημείο.

Το «σκεπτικό» ακόμη απορρίπτει και τις

άλλες αιτιάσεις των προσφευγόντων, πε-

ρί «χρήσεων γης» και άλλων πολεοδομι-

κών κανόνων, γιατί «σύμφωνα με τη γνω-

μοδότηση του ΟΡΣΑ (Οργανισμού Ρυθμι-

στικού Σχεδίου Αθήνας)», περί χρήσεων

γης «το υπό κρίση έργο εντάσσεται σε

περιοχή “αμιγούς κατοικίας” (αρ. 97/

16.3.09).

Ο Σύλλογος προχώρησε στις κινητοποιή-

σεις. Εκαναν διαμαρτυρία στο δρόμο και

τελικά, ήρθε η δικαίωση.

Αυθαίρετη τοποθέτηση 

Ο Δήμος Βούλας, που είχε αγνοήσει το

θέμα παρά τις παρεμβάσεις στο Δ.Σ., με-

τά από αίτημα του Συλλόγου έκανε αυτο-

ψία (Τμήμα Πολεοδομίας) και την βρήκε

παράνομα τοποθετημένη.

«αυθαίρετη τοποθέτηση κεραίας κινητής

τηλεφωνίας ύψους 3 περίπου μέτρων στο

δώμα της πολυκατοικίας επί της οδού Με-

ταξά 48 & Ρ. Φεραίου, όπως προκύπτει

από έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε. μετά από μέ-

τρηση εκπομπών συχνοτήτων, η κεραία

ανήκει στην εταιρεία Vodafone.».

Ετσι με το υπ’ αρ. 534 (10/3/10) έγγραφο

κοινοποιεί στον Σύλλογο τη διακοπή ερ-

γασιών: «σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 1,4 του με αριθ. 267 Π.Δ/τος “Δια-

δικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης

νέων αυθαιρέτων κατασκευών…” (ΦΕΚ

195/Α) και σε συνδυασμό με το άρθρο 9

του Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308/03) και της

Κ.Υ.Α. 9732/04 (ΦΕΚ 468Β/05.03.2004)

και παρακαλούμε να διακόψετε χωρίς

άλλη ειδοποίηση, τις οικοδομικές εργα-

σίες και να παρακολουθήσετε την τήρηση

της διακοπής, σύμφωνα με το άρθρο 27

του ΓΟΚ/85 και τις προαναφερόμενες

διατάξεις».

Τι έχει να μας πει, ύστερα από αυτά, η
κυρία Υπουργός Περιβάλλοντος; Οτι δεν
είδε τι υπέγραφε;

Αννα Μπουζιάνη

Α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ά ρ η ς

«Καφενείον η Ελλάς» στο βάθος και

μπροστά το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης.

Βέβαια δεν έχουν σχέση μεταξύ τους,

αλλά, υπάρχουν κάποιες μεταφορικές

έννοιες.

Ο τίτλος λοιπόν «Καφενείον η Ελλάς»

αναφέρεται στη θεατρική παράσταση

που ετοιμαζόταν να ανέβει στο χώρο και

το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαζε

(22/3).

Τα θέματα προ ημερησίας κύλησαν μετα-

ξύ ΚΑΠΗ, και κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων.

Εντύπωση μας προκάλεσε η παρατήρη-

ση του Παν. Μωραϊτη ότι έμαθε από την

εφημερίδα μας για τη διαβούλευση των

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δίλοφο. 

Ο Δήμαρχος το αιτιολόγησε λέγοντας

ότι η κυκλοφοριακή μελέτη είχε ανατε-

θεί το 2004 για το Δίλοφο. Δημοσιοποιή-

σαμε τις αλλαγές στον τοπικό Τύπο πε-

ριμένοντας προτάσεις των κατοίκων για

να προχωρήσουν στην Δημαρχιακή Επι-

τροπή και στη συνέχεια να έρθει προς

συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρ’ όλα αυτά όμως κύριε Δήμαρχε, οι
δημοτικοί σύμβουλοι έπρεπε να έχουν
γνώση.

Περισσότερα καλάθια ζήτησε η Λυδία

Αργυροπούλου στην παραλία της Βάρκι-

ζας γιατί τα Σαββατοκύριακα ξεχειλίζουν

και δεν έχεις πού να ρίξεις ένα χαρτί.

Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται περισυλλογή
και τα Σαββατοκύριακα, ιδιαίτερα στην
Βάρκιζα, που είναι παραλιακή και συγκε-
ντρώνει πολλούς επισκέπτες. Αλλωστε
αυτό γίνεται σε πολλούς Δήμους.

Στην ενοποίηση των χώρων στάθμευσης

αναφέρθηκε ο Π. Μωραϊτης, μία προε-

κλογική υπόσχεση του Δημάρχου, για να

ανασάνουν τα μαγαζιά, τα οποία λιμο-

κτονούν πλέον, όπως είπε ο σύμβουλος.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι η ενοποίηση

δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί πρέπει

να γκρεμίσουν τα ενδιάμεσα. Οσο για τα

μαγαζιά, ας ρίξουν τις τιμές τους τις κα-

θημερινές για να αποκτήσουν πελατεία,

επεσήμανε, όπως γίνεται αλλού.

Παράταση της σύμβασης ζήτησε ο εργο-

λάβος που έχει αναλάβει το έργο του 3ου

Δημοτικού Σχολείου στον Ασύρματο, το

οποίο είχε χρόνο παράδοσης 640 ημε-

ρών. Ο εργολάβος δεν μπορεί να προχω-

ρήσει το έργο, αφού δεν παίρνει χρήμα-

τα από τον ΟΣΚ.

Ετσι ο Δήμαρχος πρότεινε να δοθεί πα-

ράταση μέχρι τον Αύγουστο, αντίθετα με

τον εργολάβο που ζήτησε μέχρι το τέ-

λος του έτους.

Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα η παράταση

μέχρι τον Αύγουστο για να είναι έτοιμο

με την έναρξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς.

Απ’ την καλή τους τα ‘ψαλλε ο μόνιμος

ακροατής των δημοτικών συμβουλίων

Λάκης Αργυρίου: μείναμε 4 στο ακρο-

ατήριο. Αυτό σημαίνει κάτι. Είχατε 4

συνδυασμούς από 20 υποψηφίους, 80

άτομα. Πού είναι;

Κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις 

στο Δίλοφο 

με πολλές 

μονοδρομήσεις

Η διαβούλευση για τις κυκλοφορια-

κές ρυθμίσεις του Διλόφου έχουν

καταληκτική ημερομηνία την 2α Απρι-

λίου.

Καλό θα είναι οι κάτοικοι του Διλό-

φου να ζητήσουν να δουν τις αλλα-

γές που προτείνονται για να μη βρε-

θούν  προ εκπλήξεων όταν θα εφαρ-

μοστούν για να αρχίσουν να τρέ-

χουν.

Γιατί πρέπει να εφαρμοστεί και εδώ,

όπως σε άλλες χώρες, όπου η δυνα-

τότητα ένστασης σε ένα θέμα έχει

δικαίωμα να κάνει μόνο όποιος έχει

συμμετάσχει στη διαβούλευση.

Πρέπει κάποτε να μάθουμε να προ-

λαμβάνουμε και να μη τρέχουμε να

αναστείλουμε. Ο Δήμος περιμένει

προτάσεις γραπτές.
Αννα Μπουζιάνη

Αυθαίρετη η κεραία στην Κάτω Βούλα
Δικαιώθηκε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
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«ΕΞΩΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΔΙΕ

με ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ομόφωνη απόφαση διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, στα διοικητικά όρια του

Δήμου Μαρκοπούλου, έχουν εγκατασταθεί το Ιππικό Κέ-

ντρο και ο Ιππόδρομος Αθηνών. Στις εγκαταστάσεις αυτές

πραγματοποιούνται οι ιπποδρομίες Ελλάδος και έχει μετα-

φερθεί πλέον και η διοίκηση του ΟΔΙΕ. Από το 2004, ο Δή-

μαρχος Μαρκοπούλου ήταν μέλος του Δ.Σ. του ΟΔΙΕ, εξα-

σφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και

αυτοδιοίκησης στον έλεγχο του Οργανισμού, ως προς τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του

στην περιοχή. Η ίδια πρακτική ίσχυε άλλωστε και με τις

παλαιότερες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου στο Δήμο

Καλλιθέας, όπου ο εκάστοτε Δήμαρχος απολάμβανε αντί-

στοιχης συμμετοχής. Ήδη από το Νοέμβριο του 2009 και

λόγω της εκλογής της νέας κυβέρνησης, ο Δήμος Μαρκο-

πούλου απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού,

με την οποία ενημέρωνε τον αρμόδιο επί του θέματος

Υπουργό, για την αναγκαιότητα συνέχισης του θεσμού εκ-

προσώπησης του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο του

ΟΔΙΕ.

Παρ’ όλα αυτά με την αλλαγή της κυβέρνησης και την “αξιο-

κρατική(;)” αντικατάσταση των Διοικητικών Συμβουλίων των

διαφόρων ΔΕΚ και λοιπών οργανισμών, αντικαταστάθηκε και

η Διοίκηση του Οργανισμού Ιπποδρομιών. (Πρόεδρος, επί Ν.Δ.

ήταν ο σύζυγος της Ντ. Μπακογιάννη).

Στο νέο Δ.Σ. του Οργανισμού δεν συμπεριελήφθη ο Δή-

μαρχος Μαρκοπούλου, Φώτης Μαουλάς, προφανώς ως

ΝεοΔημοκράτης. Το 2003, το Δ.Σ. Μαρκοπούλου, είχε

αποφασίσει και εισηγηθεί στην τότε κυβέρνηση του ΠΑ-

ΣΟΚ, να συμματάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργα-

νισμού Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου και ο εκάστοτε Δήμαρ-

χος. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την επελθούσα δια-

κυβέρνηση της Ν.Δ. (καθ’ ότι “δικός της”, ίσως).

Σε έκτακτη συζήτηση του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο

αποφάσισε ομόφωνα και ομόψυχα ότι η παράλειψη του

Δημάρχου έγινε προφανώς “εκ λάθους” και ότι πρέπει να

εκπροσωπείται και ο Δήμος δια του Δημάρχου κα μάλιστα

αμισθεί.

«Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού και τη λήψη νέας διορθωτικής απόφασης που θα

ορίζει μόνιμη άμισθη θέση στο Δ. Σ. του ΟΔΙΕ για το Δή-
μαρχο Μαρκοπούλου ή για εκπρόσωπο του Δημοτικού
Συμβουλίου της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάστα-
ση», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Στη διακήρυξη των κυβερνητικών θέσεων για τη «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της αυτοδιοίκησης» και το σχετικό κείμενο

διαβούλευσης του «Καλλικράτη» που δόθηκε στη δημο-

σιότητα, γινόταν σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης ότι «η
ανάπτυξη μιας περιοχής, η ικανοποίηση και η διευθέτη-
ση τοπικών αναγκών δεν μπορούν παρά να προέρχονται
από όργανα και θεσμούς που έχουν ειδικό και άμεσο δε-
σμό με το τοπικό στοιχείο, γνωρίζουν τα προβλήματα,
βιώνουν τις ανάγκες, ελέγχουν και κυρίως ελέγχονται
αποτελεσματικότερα».
Με τον απροειδοποίητο και αναίτιο αποκλεισμό εκπροσώ-

που της Δημοτικής Αρχής Μαρκοπούλου από το Δ. Σ. του

ΟΔΙΕ, ήδη καταπατώνται οι πολυδιαφημισμένες βασικές

αρχές του «Καλλικράτη», περί διοικητικής αποκέντρωσης

και ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των τοπικών κοινω-

νιών με νέες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εί-

ναι τουλάχιστον ανακόλουθο και ύποπτο να φιμώνεται η

φωνή του Δήμου Μαρκοπούλου, στις διεργασίες ενός Ορ-

γανισμού, με τη λειτουργία του οποίου πρέπει να διασφα-

λίζεται η περιβαλλοντική προστασία. Η σκέψη όλων στρέ-

φεται αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι η Ανατολική Αττι-

κή έρχεται πρώτη στην κάλυψη αναγκών μείζονος σημα-

σίας, (Ολυμπιακοί Αγώνες, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενι-

ζέλος, ΧΥΤΑ Κερατέας κ.α.) αλλά τελευταία σε υποδομές,

πόρους και συμμετοχή στο σχεδιασμό. Το υποτιθέμενο

όραμα του «Καλλικράτη» καταρρέει ήδη πριν καν φτάσει

να πάρει τη μορφή σχεδίου νόμου.

Στον Υπουργό Εσωτερικών 

και στη Βουλή

Θεωρούμε ότι η απόφαση είναι ανεπαρκής. Οι Δήμοι και οι

φορείς τους ΤΕΔΚΝΑ και ΚΕΔΚΕ πρέπει ν’ αποφασίσουν,

να προτείνουν  και να συζητήσουν με τον Υπουργό Εσω-

τερικών, με νομοθετική ρύθμιση να προβλέπεται η συμμε-

τοχή εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής - Δημάρχου ή Δη-

μοτικού Συμβούλου, με απόφαση του Δ.Σ., σε κάθε Δημό-

σιο Οργανισμό που εδρεύει στην περιοχή του και η δρα-

στηριότητά του έχει άμεση συνάφεια με την πόλη.

Αν ο Υπουργός εσωτερικών κωφεύσει ή αρνηθεί, ας έρθει

στη Βουλή για συζήτηση.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι 

Γλυκών Νερών

Με απόφαση του Δημάρχου Γλυκών Νερών Γιώργου

Σιώκου ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Κοντο-

μίχαλος και Σπύρος Παππάς.

Οι αρμοδιότητές τους είναι:

Ο Ανδρέας Κοντομίχαλος (αναπληρωτής Δημάρχου για

το 1ο εξάμηνο 2010). Αναλαμβάνει τις απαλλοτριώσεις

κοινοχρήστων χώρων, πράξεις τακτοποίησης και αναλο-

γισμού, κυκλοφορία και αστική συγκοινωνία του Δήμου,

παρακολούθηση γραφείου ΚΕΠ, θέματα ετεροδημοτών

και μεταναστών, αθλητικά, πράσινο και τη λειτουργία

βυτιοφόρου συλλογής λυμάτων.

Ο Σπύρος Παππάς (αναπληρωτής Δημάρχου για το 2ο

εξάμηνο). Αναλαμβάνει τα πολιτιστικά, την υπηρεσία

Καθαριότητας και την παρακολούθηση τεχνικών έργων.

Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων

Βιομηχανικής Ζώνης Κορωπίου

Εκδήλωση – συζήτηση οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα

Εργαζομένων Βιομηχανικής Ζώνης Κορωπίου την Κυ-

ριακή 28 Μάρτη, στο Δημαρχείο Κορωπίου για συζήτη-

ση γύρω από προβλήματα στους χώρους δουλειάς και

τα ερωτήματα:

- Ποιός ευθύνεται για την κρίση; Λεφτά υπάρχουν; 

- Ποιά είναι τα επόμενα μέτρα που ετοιμάζουν τα επιτε-

λεία της κυβέρνησης και της Ε.Ε. και ποιές οι επιπτώ-

σεις τους; 

- Γιατί είναι μονόδρομος για το Κεφάλαιο η ένταση της

εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης προκειμένου να

ανακάμψει η καπιταλιστική οικονομία;

- Έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες; Ποιά πρέπει να είναι η

απάντηση και η διέξοδος σε όφελος των εργαζομένων

από την καπιταλιστική οικονομική κρίση; 

Ομαδική εξόντωση ζώων

στην Παλαιά Φώκαια

Η Κοινότητα καταδικάζει!

Μετά την ομαδική εξόντωση ζώων στην περιοχή της

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, η Κοινότητα εξέδωσε

ανακοίνωση την οποία δημοσιεύουμε: «καταδικάζει
απερίφραστα το αποτρόπαιο φαινόμενο της  μαζικής
εξόντωσης αδέσποτων ζώων της περιοχής τις τελευ-
ταίες ημέρες, θεωρώντας ότι συνιστά πράξη φρικαλέα
και βάναυση.
Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο
έλεγχος της αύξησης του πληθυσμού των αδέσποτων
πραγματοποιείται με μεθόδους που υποδεικνύονται από
την επιστήμη και συνάδουν με τον πολιτισμό. 
Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα με αίσθημα ευθύνης και
επιθυμώντας να συμβάλουμε στον έλεγχο της αύξησης
του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων της περιοχής,
προχωρήσαμε το προηγούμενο διάστημα στη σύναψη
σύμβασης  με την κτηνίατρο Μολφέτα Ασπασία, η οποία
προβλέπει τη διενέργεια στειρώσεων σε θηλυκούς σκύ-
λους της περιοχής υπό την εποπτεία της ΕΠΑΖ.
Για το σκοπό αυτό διαθέσαμε συγκεκριμένο ποσό από
τον Προϋπολογισμό του 2009, το οποίο ασφαλώς θα
διαθέσουμε και κατά το 2010.
Η εξόντωση ζώων, και μάλιστα η καταδίκη τους σε ένα
τέλος μαρτυρικό, δεν αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα του
“κάθε αγανακτισμένου πολίτη”. Αντιθέτως, για τέτοιου
είδους πράξεις πρέπει να οδηγείται ενώπιον της δικαιο-
σύνης και να λογοδοτεί.    
Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να βοηθήσουμε
όλοι μας».
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«Urbem venalem et mature perituram ,si exptorem

invenerit»

«Ξεπουλημένη (ήταν) πόλη (η Ρώμη) και ώριμη

πιά για το χαμό της, αρκεί να εύρισκε τον αγο-

ραστή!» Σαλλούστιος  (Iug. ΧΧΧ: 10)

Ο Σαλλούστιος  αναφέρεται  στην βιβλιογραφία,

σαν ο προικισμένος λογοτέχνης ιστορικός, που

αναδείχτηκε  μετά από μια ταραχώδη πολιτική

πορεία,  η οποία έφτασε  στα όρια της ηθικής του

αμφισβήτησης. 

Σε σύντομη υπενθύμιση  του βιογραφικού του

σημειώματος  φαίνεται ότι ο Σαλλούστιος,  με

πλήρες όνομα Γάϊος  Σαλλούστιος Κρίσπος, γεν-

νήθηκε  στο Αμιτέρνο, 80 χιλιόμετρα  μακρυά

από τη Ρώμη, το 86 π.Χ.  και στο 51ο  έτος της

ηλικίας του, το 35 π.Χ., απεβίωσε.  

Στα 34 του χρόνια, αναδεικνύεται  συγκλητικός

και δήμαρχος· συνάμα παίρνει μια  σκληρή πολι-

τική  θέση, βίαια πολεμική θα έλεγα,  απέναντι

στον  φιλόσοφο, πολιτικό και ρήτορα Μάρκο Τύλ-

λιο Κικέρωνα. Δυό χρόνια αργότερα, κατηγορεί-

ται για απρεπή συμπεριφορά, που αγγίζει  τα

όρια της ανηθικότητας, αποπέμπεται από την Σύ-

γκλητο, αλλά τον καλύπτει ο Καίσαρας με τον

οποίο στενά φιλικά συνδέεται και έτσι επιτυγχά-

νεται η απαλλαγή του. Τον επόμενο χρόνο ξεσπά

εμφύλιος μεταξύ Καίσαρα και Πομπηΐου. 

Ο Σαλλούστιος παίρνει δυναμική θέση υπέρ του

Καίσαρα  και διορίζεται  διοικητής ρωμαϊκής λε-

γεώνας (49. πΧ.). Πολιτικά  επιθετικός και ασυ-

γκράτητος στον λόγο του, στολίζει τον Πομπηΐο

σαν «άνθρωπο  με έντιμη μεν γλώσσα αλλά με

ελεεινό χαρακτήρα» («Oris  probi, animi

inverecundo». Σουητώνιος Gramm. 15). Το 47

π.Χ. εκλέγεται πραίτορας  και παίρνει μέρος ορ-

γανώνοντας την τροφοδοσία της  εκστρατείας

κατά  της  Αφρικής.  Μετά τη νικηφόρο έκβαση,

διορίζεται διοικητής της νέας  αυτής επαρχίας,

της Africa Nova.  Γρήγορα όμως επιστρέφει στη

Ρώμη για να απολογηθεί και να  αντιμετωπίσει

την κατηγορία του παράνομου πλουτισμού και

της κατάχρησης του δημοσίου. Χάνει την εύνοια

του Καίσαρα αλλά και πάλι λόγω αμφισβητήσεων

δεν καταδικάζεται. 

Στα 43 του χρόνια, εξαντλημένος και αηδιασμέ-

νος από την παρακμή των πραγμάτων της Ρώ-

μης, αποσύρεται από την πολιτική και αρχίζει την

συγγραφή της ‘’Ιστορίας’’ του. Δεν γράφει συνε-

χή, αλλά επιλεκτική “Ιστορία”.  Επειδή  έχει γεν-

νηθεί και  ζήσει σε περιόδους εμφυλίων πολέμων

και πολιτικών ανταγωνισμών, συγγράφει “Ιστο-

ρία”, η οποία  περιστρέφεται γύρω από τις δολο-

πλοκίες, δωροδοκίες και συνομωσίες, που ήταν

τόσο συνηθισμένες στην παρηκμασμένη ρωμαϊ-

κή κοινωνία (συνομωσία του Κατιλίνα και  γεγο-

νότα του πολέμου κατά του Ιουγούρθα, βασιλιά

της βορειοαφρικανικής Νουμιδίας). Δεν παραλεί-

πει να καταδικάζει την πολιτική ηθική παρακμή

της Ρώμης,  όπου η  πλεονεξία (avaritio), ακολα-

σία, τρυφή  (luxuria),  κενοδοξία (acubitio), χαρα-

κτηριστικά της εκ γενετής αριστοκρατικής τάξης

των nobiles, κατέστρεψαν την κληρονομική πα-

ράδοση.  Χωρίς  εμμονή αλλά αδιαφορία στην

χρονική αναφορά  και χωρίς την τεκμηριωμένη

καταγραφή των γεγονότων, προχωρεί με ένα

γλαφυρό, έντεχνο ρητορικό λόγο,  βραχύ και αρ-

χαϊκό που γοητεύει αλλά και  εμπνέει. Κατά τα

μετέπειτα χρόνια, μελετητές και θαυμαστές του

δημιούργησαν  ρητορικές  σχολές με βάση το έρ-

γο του. Σήμερα θεωρείται και διαβάζεται, σαν ο

κορυφαίος μετά τον Κικέρωνα, Λατίνος λογοτέ-

χνης ιστορικός, σε παγκόσμια κλίμακα.  

Οι επικριτές του και οι αναγνώστες της συγγρα-

φής του εντυπωσιάζονται  και δικαιολογημένα

διερωτώνται για την υποκρισία  του λόγου ενός,

που βρίσκεται κάτω την κατηγορία του μοιχού, κα-

ταχραστού  και απόβλητου προβάτου έστω μιας

παρηκμασμένης κοινωνίας και ο οποίος, μπορεί να

μεταβληθεί από την μια στιγμή στην άλλη  σε

υπέρμαχο και κήρυκα  της ηθικής και διατήρησης

των παραδοσιακών υγιών κανόνων ζωής και τιμη-

τή της υπάρχουσας κατάστασης. Γιατί όντως οι

σελίδες της ‘’Ιστορίας’’ του είναι γεμάτες από πα-

ραινέσεις και χρηστομάθεια, σοφές συμβουλές

και σκληρή κριτική και καταδίκη πάσης ηθικής

εκτροπής. Γι’ αυτό και πολλοί είναι εκείνοι, που

ιστορικά αναφέρουν, αλλά αμφισβητούν τις προς

αυτόν αποδιδόμενες κατηγορίες. Εμείς θα στα-

θούμε στην αμφισβήτηση, για  να μπορέσομε να

γευτούμε κάποια από τα ψήγματα των παραινέσε-

ων, συμβουλών, διαπιστώσεων και θέσεων ζωής,

που παραθέτει η ιστορική σκέψη του.  Συμφωνεί

με τον Κάτωνα ότι «οι εξέχοντες άνδρες  πρέπει

να λογοδοτούν και για τον ελεύθερο χρόνο

τους». Αυτό μας δίνει αφορμή να κρίνομε τον δη-

μόσιο άνδρα, που δεν παραλείπει να προβάλει το

δικαίωμα των  «προσωπικών  δεδομένων», για να

αποσιωπήσει τις σκοτεινές πράξεις του· δηλαδή

τις πράξεις που προφανώς έρχονται αντιμέτωπες

με το δημόσιο συμφέρον ή τουλάχιστον με ένα αί-

σθημα ευπρεπείας. Δηλαδή ο τίμιος δημόσιος άν-

δρας πρέπει να διάγει βίον διαφανή και κρυστάλ-

λινο.  Ο Σαλλούστιος προβάλει «την τιμή και τον

πατριωτισμό» σαν τον κυρίαρχο κανόνα στη ζωή

του πολίτη. Αρχές που επικρατούσαν όταν η Ρώ-

μη ανθούσε. Οι ξένες επιρροές που εισέρρευσαν,

έφεραν την απληστία, ακολασία και διαφθορά, την

κοινωνική και πολιτική παρακμή. Και όταν αποκα-

λύφθηκαν οι παράνομες δωροδοκίες και δολοπλο-

κίες του Ιουγούρθα και καταγγέλθηκαν στους συ-

γκλητικούς της Ρώμης, η Ρώμη τον απέπεμψε· αυ-

τόν, τον βασιλιά της Νουμιδίας. «Ποιοί με αποπέ-

μπουν» αυτός αναφώνησε φεύγοντας. «Αυτή η η

παρηκμασμένη και διεφθαρμένη πόλη, που στη

γύρα και στο παζάρι δεν την αγοράζει πιά κανείς;» 

Ο Σαλλούστιος ήταν ωμός και προκλητικός σε

μια εποχή που άλλοι πρόσεχαν από φόβο τα λό-

για τους: «Αποζητούμε έναν κόσμο που θα προ-

τιμούσε  να είναι παρά να φαίνεται καλός.» Δη-

μιουργεί πάντοτε φασαρίες και αναστατώνει

όταν ανατρέχει στο παρελθόν διατυπώνοντας

πως «στην εποχή της  (απόλυτης) βασιλικής

εξουσίας, οι καλοί ήταν πιο ύποπτοι από τους κα-

κούς. Για τους βασιλιάδες, η αρετή των άλλων

ήταν επικίνδυνη».  «Στην αρχή της η βασιλεία

ήταν το πολίτευμα της Ρώμης και οι βασιλιάδες

φρόντιζαν για τη διατήρηση της ελευθερίας του

πολίτη.  Γρήγορα όμως η εξουσία τους έγινε

άπληστη και  υπερφίαλη. Γι’ αυτό και το πολίτευ-

μα άλλαξε οριστικά: Ίση εξουσία δόθηκε σε δυο

ηγέτες, με ενιαύσια δικαιοδοσία περιορίζοντας

έτσι την ανθρώπινη φύση να  μη γίνει ασύδοτη

και αλαζονική».

«Βέβαια» συνεχίζει, «τώρα στο χώρο της πολιτι-

κής τελικά, αντί να επικρατεί η αιδημοσύνη, η

εγκράτεια και η αρετή, κυριάρχησε η θρασύτη-

τα, η δωροδοκία και η απληστία». Με δυό λόγια

τα ίδια και τα ίδια ως τα καθ ΄ημάς γνωστά  από

κτίσεως  ελληνικού κόσμου. 

Φυσικά και δεν μπορώ να επεκταθώ ούτε στο σύ-

νολο του  λόγου,  ούτε στη γραμμένη  σκέψη του

Σαλλούστιου, που άλλωστε και η ηθική του βίου

του, τελεί  υπό αμφισβήτηση. 

Γιατί τώρα έγραψα για τον Σαλλούστιο; Μα ο λό-

γος και η αφορμή είναι καταφανής. Απλά μου

άρεσε εκείνο το που «η Ρώμη είχε φτάσει σε τέ-

τοιο σημείο πολιτικής και κοινωνικής παρακμής

που ούτε για πούλημα δεν άξιζε». 

Η Ρώμη και η Αθήνα, ήταν  πάντοτε  κοντά ιστο-

ρικά και πολιτιστικά σε ένα, κοινό εναγκαλισμό,

στο δρόμο ζωής που πορεύτηκαν. Έτσι στο πρό-

σωπο της τότε Ρώμης, είδα την εικόνα της συμ-

βολικής Αθήνας των σημερινών Ελλήνων·  της

Αθήνας του Ελληνικού Κράτους. Και έκλαψα.

Έκλαψα πικρά!

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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3)  H. J. Rose ‘’Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας” ΜΙΕΤ 2005
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Εκδ. Κρήτης 2009

5)  Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.  

Σαλλούστιος, ένας Λατίνος ιστορικός  και λογοτέχνης

Μέρες μαρτυρίου για κάθε θρησκευόμενο χριστιανό περνάμε τούτο

τον καιρό. Μέρες μαρτυρίου όμως αρχίζουμε να βιώνουμε και όλοι οι

Ελληνες, με τα σκληρά και ανάλγητα μέτρα που επιβάλλουν οι κυ-

βερνώντες αλλά και οι Ευρωπαίοι επίτροποι στον μέσο και μικρό Ελ-

ληνα πολίτη. Μέτρα που όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι ακόμη

πιο επώδυνα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας στρατιές

ανέργων και πτωχών στην κυριολεξία.

Επιχειρήσεις απολύουν, μαγαζιά κλείνουν, εργαζόμενοι βρίσκονται

στο δρόμο.

«Χάσαμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας», είπε ο Παπανδρέου προ

μηνός, αλλά το τούνελ διαφαίνεται πολύ σκοτεινό.

Εμείς λοιπόν οι μεσαίοι και μικροί, οι άεργοι επιχειρηματίες και άνερ-

γοι εργαζόμενοι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να βοηθήσουμε

στην ανατροπή αυτής της κατάστασης.

Όχι με επανάσταση, αν και πολύ θα μου άρεσε, αλλά με τρόπους που

μπορούν να υλοποιηθούν.

Να αφήνουμε το χρήμα στον τόπο μας. Δεν προτείνω μποϋκοτάζ, αλλά

συνειδητή επιλογή ελληνικών προϊόντων. Για όλες τις κατηγορίες, ελ-

ληνικό τοματοπολτό, κηπευτικά, ρούχα, έπιπλα. Αυτό ακόμη κι αν πρό-

κειται να το πληρώσουμε κάτι παραπάνω.

Όχι σε υπεραγορές που προέρχονται αποκλειστικά από άλλες χώρες.

Είναι ίσως ένας τρόπος να σταθεί ο μικρός και ο μεσαίος, γιατί όπως κα-

λά γνωρίζουμε όλο αυτό είναι μία αλυσίδα. Ο καθένας από εμάς με το

χρήμα που θα πάρει θα ψωνίσει κάτι άλλο και έτσι θα κινηθεί το χρήμα

ανάμεσά μας, στα δικά μας χέρια. 

Τις ημέρες που ζούμε και σ’ αυτές που έρχονται, θεωρώ ότι  αυτό δεν

είναι απλά μία επιλογή, είναι, αδήριτη ανάγκη να γίνει, γιατί θα δού-

με άγρια πράγματα…

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Αναδημοσιευθήκαμε σε blog που καλεί 

όσους έχουν το θάρρος να το δημοσιεύσουν!

Από bloger λάβαμε την εξώδικη πρόσκληση που είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο, της συ-

νεργάτιδας Γεωργίας Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου, και καλεί όσους έχουν το θάρρος να το δημοσιοποι-

ήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Βέβαια δεν γίνεται μνεία πουθενά της εφημερίδας, πράγμα που πολ-

λοί “ξεχνούν” πολύ συχνά να σημειώσουν. Γράφει λοιπόν:

1.-ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
2.-ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
3.-ΠΡΟΣ ΟΣΑ Μ.Μ.Ε. [έντυπα και ηλεκτρονκά] έχουν το θάρρος της δημοσίευσης
4.-ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ [blogs] που έχουν το θάρρος να το δημοσιεύσουν

Από ανάρτηση μέλους μας της 20/3/2010 πληροφορηθήκαμε την εξώδικη διαμαρτυρία της κ. Γεωργίας Γρη-
γοροπούλου-Μουγιάκου π. Νομικού συμβούλου Δήμου Βούλας, έναντι της Βουλής των Ελλήνων για την πρό-
σληψη 232 υπεράριθμων υπαλλήλων στην Ελληνική Βουλή. 

Αποδεχόμενοι πλήρως το σκεπτικό της διαμαρτυρίας της και συνδράμοντας ενεργά, ως Έλληνες πολίτες,
στην προσπάθειά της για διαφάνεια στο δημόσιο βίο της χώρας, συνυπογράφουμε την εξώδικο επιστολή -
διαμαρτυρία της, συνενώνουμε την προσωπική μας φωνή με τη δική της και συντασσόμαστε πλήρως με την
συγγραφέα της επιστολής, απευθυνόμενοι αντιστοίχως στους αποδέκτες αυτής για μια σαφή εξήγηση της
αναγκαιότητας της επιλογής τους. 

Άλλως, επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας, τείνοντος, στον, δια της εφαρμογής των προβλε-
πομένων νομίμων κυρώσεων, εξαναγκασμόν σας σε συμμόρφωση, προς όσα ανωτέρω αναφέρονται και αι-
τούμεθα.
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Για τις ηγετικές ελίτ των κομμάτων εξουσίας το ρητορικό ερώτη-

μα του τίτλου. Αυτοί που κάναν το κακό –κατά πως λέει ο Ελύτης-

ποιούν τώρα την νήσσα, σοφά πράττοντες και ευελπιστούντες να

λησμονήσουμε τα κατορθώματά τους, ώστε εν ευθέτω χρόνω να

εμφανιστούν και πάλι στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας των Λω-

τοφάγων, αναβαπτισμένοι στην κολυμβήθρα, όχι του Σιλωάμ αλλά

της αμνησίας μας και «καθαγιασμένοι» από την νομικά κατοχυρω-

μένη ατιμωρησία τους.

Οι άλλοι, όμως, τι κάνουν; Οι άλλοι, οι εξίσου –αν όχι και περισ-

σότερο ένοχοι κατά τη γνώμη μου- που ίσως δεν έβαλαν το δά-

χτυλο στο μέλι, αλλά ανέχθηκαν τους «συντρόφους» υπουργούς

και τους λοιπούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν μα-

κροβούτια στην ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα του δημόσιου χρή-

ματος, αυτοί οι «άλλοι», λοιπόν, παρουσιάζουν σήμερα ένα κωμι-

κοτραγικό θέαμα.

Οι μεν, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αφού μας έλουσαν με τα κροκοδείλια δά-

κρυα της μουσαντένιας απολογίας ότι δεν γνώριζαν τι θα παρε-

λάμβαναν από τους προκατόχους και γι’ αυτό μας έταζαν καλύτε-

ρες μέρες, πονούν τώρα πολύ που «αναγκάζονται» να πάρουν

αντιλαϊκά μέτρα, αναγνωρίζουν μετά συντριβής ότι αυτά τα μέτρα

δεν συνάδουν με ...«την φυσιογνωμία και την ιδεολογία του Κινή-

ματος», (θου Κύριε ... μην αρχίσω πάλι), είναι σκασμένοι απ’ την

στεναχώρια τους οι καημένοι, αλλά ...για όλα φταίει η τρισκατά-

ρατη, προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. Θέλουν όμως να μας γλυ-

κάνουν όσο μπορούν τον πόνο και γι’ αυτό έδωσαν όρκο βαρύ οι

πράσινοι ιππότες της στρογγυλής τραπέζης να σκοτώσουν τον

τρομερό δράκο της διαφθοράς που κρατά φυλακισμένη την πανώ-

ρια κόρη Ελλάδα στο κάστρο του. Όθεν, θα συστήσουν μιά εξετα-

στική επιτροπή που θα ερευνήσει όλα τα εγκλήματα κατά της Πα-

τρίδας που διέπραξε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή από το

2004 ως το 2009. Πιο πριν δεν υπήρχε πολιτική διαφθορά, ούτε ελ-

λείμματα. Ω ναι! Οι δε, της Ν.Δ., είναι για να τους κλαίνε οι ρέγ-

γες. Σαν να μην έφτανε που έχασαν την εξουσία, έχουν τώρα και

τον Σαμαρά να τους απειλεί με εσωκομματική κάθαρση.

Είναι άλλωστε προϋπόθεση πολιτικής επιβίωσης για τον νέο αρ-

χηγό της Ν.Δ. και το είπε καθαρά: «Δεν χρωστάμε σε κανέναν...».

Έλα όμως που κάποιοι που έλυναν κι έδεναν επί Κώστα Καραμαν-

λή, συμβαίνει να είναι «κολλητοί» των «στιγματισμένων», που

«σεμνά και ταπεινά» χρωστάνε στην «Ψειρού» (φυλακή). Και στρι-

φογυρνάει ο δυστυχής «κολλητός» στον ύπνο και στον ξύπνιο του

κι αναρωτιέται: «θες τώρα ο τάδε άμα του δείξει ο Σαμαράς την

έξοδο, ν’ ανοίξει το στόμα του και ν’ αρχίσει να δίνει όποιον του

κατέβει»; Γι’ αυτό και οι παρατρεχάμενοι της καραμανλικής αυλής

–για εξισορρόπηση των εντυπώσεων- έπεισαν, χωρίς να δυσκο-

λευτούν, τον Σαμαρά να ζητήσει εξεταστική για τα ελλείμματα

από το 1981. Γιατί από το 1981; Διότι τότε ήρθε για πρώτη φορά

στην εξουσία το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ως το 2009 οι κυβερνήσεις του κυ-

βέρνησαν την Ελλάδα 19 συνολικά χρόνια έναντι μόλις 8 της Ν.Δ.

Εδώ λοιπόν –και όχι μόνο- διαφαίνεται η κορυφαία υποκρισία και

των μεν και των δε, αφού αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν ενδια-

φέρονται για τον διαχρονικό -από την μεταπολίτευση ως σήμερα-

και καθαρτήρια ακριβοδίκαιο καταμερισμό των ευθυνών εκεί όπου

και όσο αναλογούν. Αντιθέτως, δείχνουν ότι ενδιαφέρονται να με-

γιστοποιήσουν όσο μπορούν τις ευθύνες των «αντιπάλων» συνε-

νόχων τους και να ελαχιστοποιήσουν τις δικές τους. Επομένως δί-

νουν το δικαίωμα στους Έλληνες πολίτες να πιστεύουν ότι οι μέ-

τοχοι των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ΄(Ε.Π.Ε), Νέας Δημο-

κρατίας και ΠΑ.ΣΟ.Κ., ουδόλως μετανόησαν για τα κακουργήματά

τους εις βάρος της Πατρίδας, αφού επιλέγουν τον πιο ακατάλλη-

λο τρόπο –αλληλομετάθεση ευθυνών- για να καθάρουν τον πολι-

τικό μας κόσμο (που δεν μας κοσμεί) από το στίγμα της  λαϊκής κα-

τακραυγής: «όλοι ίδιοι είναι». Και βέβαια δεν είναι όλοι ίδιοι, αλλ’

ίσως αυτοί που δεν «τα πιάνουν» να είναι μεγαλύτεροι εγκλημα-

τίες από τους χρυσοκάνθαρους, αφού στο δυσώνυμο όνομα της

κομματικής νομιμοφροσύνης και «ομερτά», υφαίνουν γύρω απ’

τους ελαφροχέρηδες, ως ταπεινοί μεταξοσκώληκες, το προστα-

τευτικό κουκούλι της ατιμωρησίας. Την ίδια ακριβώς κομματική

προστασία προσφέρουν οι αξιοπρεπείς πολιτικοί των δύο «μεγά-

λων» κομμάτων στους οσφυοκάμπτες, οι ικανοί στους ανίκανους,

οι ευφυείς στους βλάκες, οι πατριώτες –όσοι απέμειναν- στους

«δεν βαριέσαι αδερφέ».

Όχι, δεν μετάνοιωσαν για τίποτε, πέραν ίσως του ότι και οι μεν και

οι δε επέτρεψαν σε κάποιους μπουνταλάδες των κομμάτων τους

να μην σκεπάσουν καλά τα όζοντα κατορθώματά τους, έτσι μα-

στορικά όπως τα σκεπάζουν οι γάτες όταν τελειώσουν την «δου-

λειά» τους. Δεν μετάνοιωσαν ειλικρινά οι της Ν.Δ., διότι ζητούν

εξεταστική από το 1981 κι όχι από το 1974. Όμως οι παλαιότεροι

θυμόμαστε την έκρηξη του Αβέρωφ μέσα στην Βουλή, λίγους μή-

νες πριν τις εκλογές του ’81, όταν ρωτούσε τον Ανδρέα Παπαν-

δρέου: «Και με τι λεφτά θα τα κάνετε όλα αυτά που υπόσχεστε,

αφού τα ταμεία είναι ...άδεια»; Δεν μετάνοιωσαν ειλικρινά ούτε οι

σημερινοί κυβερνώντες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διότι ζητούν εξεταστική για

τα ελλείμματα από το 2004, εμφανίζοντες αμνησία της οκταετίας

Σημίτη, όταν η διαχείριση του δημόσιου χρήματος διέπετο από την

«εγκράτεια» βακχικών εορτών στα ειδυλλιακά τοπία των τετράκις

χρυσοπληρωμένων ολυμπιακών έργων, στα εταιρεία των «εθνι-

κών» εργολάβων και στα λουκούλεια δείπνα των εμπόρων όπλων.

Τι ωφελεί τον σκληρά δοκιμαζόμενο μη προνομιούχο Έλληνα, η

γνώση ότι ο πρωθυπουργός δεν μένει σε δικό του σπίτι, όταν πλεί-

στοι όσοι επιφανείς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. –οι ίδιοι και στην περίοδο Σημί-

τη- εμφανίζουν αναντιστοιχία περιουσιακών στοιχείων προς τα εμ-

φανή, νόμιμα έσοδά τους; Που είναι εκείνα τα επικοινωνιακά

1400άρια υπουργικά αυτοκινητάκια της ορκομωσίας και των πρώ-

των ημερών; Τα κατάπιαν οι  Mercedes, οι BMW και οι Lexus; Για-

τί ο πρωθυπουργικός «κολλητός» και ισχυρός ανήρ της «πρώτα ο

πολίτης» διακυβέρνησης έπρεπε σώνει και καλά να ταξιδέψει με

την κουστωδία του στο Ντουμπάϊ, χρησιμοποιώντας το πρωθυ-

πουργικό αεροσκάφος κι όχι ένα της γραμμής; Γιατί να μείνει η –

επαιτούσα αραβική βοήθεια- παρεούλα σε ξενοδοχείο 5 αστέρων

κι όχι σε Β΄ κατηγορίας για να δείξει έτσι στους ξένους η κυβέρ-

νηση ότι και τα στελέχη της υπόκεινται στη «ματωμένη» λιτότητα

που επιβάλλουν στους χαμηλόμισθους; Γιατί το υπερχρεωμένο

μας κράτος να χρεωθεί με 800.000 ευρώ γι’ αυτό το διήμερο ταξι-

δάκι αναψυχής, όταν η κυβέρνηση περικόπτει κι άλλο τους  μι-

σθούς πείνας όσων Ελλήνων παλεύουν να ζήσουν με 800 ευρώ

τον μήνα;

Μετάνοιωσαν, λοιπόν; Ναι αμέ! Είναι συντετριμμένοι οι δυστυχείς!

Προτείνω, λοιπόν, στον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει έναν τοίχο

του ευαγούς αυτού ιδρύματος ως ελληνικό «τείχος των δα-

κρύων», ώστε να μπορούν οι μετανοημένοι πολιτικοί των κομμά-

των εξουσίας να ξεσπούν σε οδυρμούς και να χτυπούν τα κεφάλια

τους. Το πολύ-πολύ να πέσει ο τοίχος.  

Άραγε μετάνοιωσαν; Λένε ναι, αποδεικνύουν το αντίθετο
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Ο διεθνούς φήμης οικονομικός αναλυτής, Max Keiser,

με πολλές σωστές προβλέψεις στο ενεργητικό του,

μίλησε στο Al Jazeera για την Ελληνική κρίση, σε μία

συνέντευξη – καταπέλτη.  Ηρθε στα χέρια μας συ-

ναρμολογημένο ένα video μεταφρασμένο και σε τρέ-

χον κείμενο, που αξίζει να διαβάσετε.

AL Jazeera: Στη συζήτησή μας, καλεσμένοι είναι ο κ.

Γιώργος Υφαντής, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου

Ευρωπαϊκών Μελετών, από Αθήνα επίσης, ο κ. Τζων

Σφακιανάκης, οικονομολόγος, επικεφαλής γενικός

διευθυντής της Τράπεζας Saudi Franzi, κι από το Πα-

ρίσι θα μας μιλήσει ο οικονομικός αναλυτής κ. Max

Keizer. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε!

AL Jazeera: – κ. Υφαντή, προφανέστατα, χιλιάδες Ελληνες

θύμωσαν! Πόσοι είναι άραγε; Πόσο μαζική θεωρείτε την

αντίθεση του ελληνικού λαού στα νέα μέτρα;

Υφαντης: – Εεε.. εχμ.. είναι δύσκολο να το προσδιορί-

σουμε αριθμητικά… Νομίζω όμως ότι η πλειονότητα των

Ελλήνων έχουν αντιληφθεί ότι η κατάσταση είναι σοβα-

ρή, τραγική... και όλα αυτά τα χρόνια ζούσαμε σπαταλώ-

ντας περισσότερα από τα έσοδά μας και τώρα …πρέπει

να μπει τάξη στο σπίτι μας!

AL Jazeera: – Λέτε, δηλαδή, ότι οι διαδηλώσεις δεν αντι-

προσωπεύουν τη πλειονότητα; Όμως, χιλιάδες βγήκαν

στους δρόμους! Είναι δίκαιο; Πολλοί Ελληνες λένε «Για-

τί να υποφέρουμε εμείς, αν δεν είμαστε εμείς η αιτία της

Κρίσης;»

Υφαντης: – Ε, αυτό είναι η εύκολη λύση! Ενας τρόπος

σκέψης που μας απαλλάσσει από τις δικές μας ευθύνες

για όσα συνέβαιναν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι

εμείς οι Ελληνες ποτέ δεν πληρώναμε τους φόρους μας

σωστά.. Κάναμε πρωταθλητισμό φοροδιαφυγής, ζητού-

σαμε τα πάντα από το κράτος, δαιμονοποιούσαμε τον

ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, οπότε,

πραγματικά, δεν νομίζω ότι μερικές χιλιάδες που διαδη-

λώνουν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα για μια σωστή

ερμηνεία της κατάστασης (μπλα μπλα μπλα).

AL Jazeera: – κ. Σφακιανάκη, εσείς θεωρείτε αυτές τις δια-

μαρτυρίες αντιπροσωπευτικές για την οργή του ελληνικού

λαού; ..επειδή υποχρεώνεται ο λαός να “σφίξει το ζωνάρι”

λόγω του χρέους;

Σφακιανάκης: – Καταρχήν, ευχαριστώ κι εγώ για την πρό-

σκληση. Θά’λεγα ότι οι διαδηλώσεις δεν ήταν αντιπροσω-

πευτικές, και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο καλεσμέ-

νο σας! (κ.λ.π. που συμφωνούσαν με τον προηγούμενο).

AL Jazeera: – Κύριε Max Keizer, οι άλλοι δυο κύριοι είπαν

για το ελληνικό πρόβλημα πως «Δεν υπάρχει άλλη λύση!»

Εσείς τι λέτε;

Λοιπόν, ας αφήσουμε τα… ούζα, κι ας πιάσουμε τα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Το ποσοστό του Χρέους στο ΑΕΠ (=Ακαθάριστο Εθνι-

κό Προϊόν που σακατεύει την Ελλάδα) ήταν ΙΔΙΟ, σαν

ποσοστό, το έτος 2000!

- ΓΙΑΤΙ λοιπόν δεν είχε αποκαλυφθεί;

- Διότι η Goldman Sachs, σε συνεργασία με την Ελληνική

κυβέρνηση απέκρυψε ΠΑΡΑ πολλά Δις. χρέους!

ΙΔΟΥ το πρόβλημα: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τραπεζιτών (της

Goldman Sachs και της Wall Street) με την Ελληνική κυ-

βέρνηση, για Χάλκευση Δεδομένων!

Για να διορθώσει το πρόβλημα, η Ελλ. κυβέρνηση έστειλε

πράκτορες, και έβαλε πρώην τραπεζίτη της Goldman

Sachs, σαν…. επικεφαλής στην έρευνα! 

Πιάστηκαν ΟΜΗΡΟΙ διεφθαρμένων τραπεζιτών της WALL

STREEΤ και… κατηγορούν τον εαυτό τους και αυτο-μα-

στιγώνονται για τη διαφθορά άλλων· (της WALL STREET)!

Ε, αυτή η κατάσταση, είναι εντελώς γελοία!

- ΔΥΟ Ελληνες αναλυτές μας είπαν πως “χρειάζονται κι

άλλοι φόροι”, ή “να μειωθεί η διαφθορά”… αλλά η

Goldman Sachs, που έδωσε τέτοιες συμβουλές, πλήρωσε

φόρο πέρυσι, λιγότερο από 1%! Δηλαδή για να πάρουν δω-

ράκια τα golden boys της Goldman Sachs ζητάτε από τον

Ελληνικό λαό να πληρώσει κι άλλους φόρους;

Αποζημιώνεται από τη Goldman Sachs ο λαός σας, ή μή-

πως… έχει μετοχές της;

- Αυτό είναι ΠΑΡΑΛΟΓΟ!
- Γιατί ΞΕΠΟΥΛΑΤΕ τους συμπατριώτες σας;
Είναι ΨΕΜΑ το “δεν υπάρχει άλλη λύση”! Λύση
μπορεί να είναι και η… ΕΞΕΓΕΡΣH! 
Γιατί δεν πετάτε έξω την κυβέρνησή σας; Αφού εί-
ναι… ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ!
(Αλ Τζαζίρα): Max Keizer, ξέρουμε ότι δεν θα γίνει

εξαγορά του χρέους από άλλες κυβερνήσεις της

Ε.Ε. Μήπως πρέπει να πάει η Ελλάδα στο ΔΝΤ ; -ή

θα ήταν χειρότερα, έτσι;

-ΣΙΓΑ μην πηδήξει απ’ το… τηγάνι στη φωτιά! Αφού το

ΔΝΤ… είναι η ίδια η Goldman Sachs ! Το ΔΝΤ, η Goldman

Sachs, η Wall Street, η Διεθνής Τράπεζα, ΟΛΟΙ είναι ίδια

κλίκα ! ΟΛΟΙ αυτοί έχουν στενή συνεργασία, που φάνηκε

στην αρχή της Κρίσης, πριν 2 χρόνια.

Οπως είπε κι ο Γουώρεν Μπάφετ, “Οταν φεύγει η παλίρ-

ροια, τότε βλέπεις ποιος… ΔΕΝ φορά μαγιώ”!

Τώρα, όσον αφορά την Κρίση Χρέους, στερεί τις δανειολη-

πτικές  δυνατότητες εταιρειών – ή χωρών όπως η Ελλάδα.

Αλλά το ίδιο είναι και η Ισπανία και οι άλλες χώρες των

“PIΙGS” και η Ισλανδία, που στις 6 Μαρτίου ψήφισε να

ΜΗΝ πληρώσει το χρέος της.

- Οσον αφορά Γαλλία και Γερμανία, όμως…

Η Γερμανία σε εξαγωγές είναι 2η διεθνώς! Αρα, δεν νοιά-

ζεται για “πτώση του Ευρώ”, Άρα, χρησιμοποιεί την Ελλά-

δα, σαν εξιλαστήριο θύμα της !

Λέει “Ορίστε το κακό παιδί η Ελλάδα, που έβαλε το Ευρώ

σε μπελάδες” ή “πρέπει να συνετίσουμε την Ελλάδα”, αλ-

λά οι ίδιοι ωφελούνται αφάνταστα… (αφού είναι εξαγωγι-

κές χώρες, ενώ η Ελλάδα δεν είναι…)

(Αλ Τζαζίρα): Το θέμα είναι όμως… ΠΩΣ να  δικαι-

ολογήσουν οι άλλες χώρες στους δικούς  τους λα-

ούς, να πληρώσουν αυτοί την Ελλάδα!

Ε, μπορεί να μην κάνουν τίποτα, διότι ξέρουν ότι οι κερ-

δοσκόποι έβαλαν ΣΤΟΧΟ το Ευρώ! Με λίγα λόγια, τα αρ-

νητικά στοιχήματα κατά του Ευρώ, έχουν φτάσει σε ιστο-

ρικό ΖΕΝΙΘ ! Πάρα πολλά δισεκατομμύρια έχουν παιχτεί

σαν στοίχημα, υπέρ της πτώσης του Ευρώ.

Μεγάλος κερδισμένος θα γίνει η Γερμανία -που είναι μια

τεράστια Αγορά Εξαγωγών! Ετσι -βασικά- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-

ΟΥΝ την Ελλάδα. Οι φτωχοί Έλληνες χάνουν δουλειές και

υφίστανται “μέτρα λιτότητας”.

Τα μέτρα όμως, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ καμία σχέση με ριζικές

μεταρρυθμίσεις της οικονομίας! Οι Έλληνες είναι

…λουκάνικα που ρίχνονται στο Τραπεζικό Εργοστά-

σιο της Wall Street ! Πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ ΚΑ-

ΘΕ ΜΟΡΦΗ μπίζνες της Goldman Sachs, στην Ελλά-

δα! Εσείς οι Έλληνες πρέπει να ΔΙΩΞΕΤΕ όλες τις

εταιρείες της Wall Street, από τη χώρα σας! Αν ΔΕΝ

απαλλαγείτε απ’τους Οικονομικούς ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

στη χώρα σας, θα χάνετε δουλειές, η ανεργία σας θα

ανεβαίνει και το βιοτικό επίπεδό σας συνεχώς θα πέ-

φτει!

Διότι… γίνατε ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΜΟ-

ΚΡΑΤΩΝ. Δεν τό’ χετε καταλάβει;

Συνέντευξη – καταπέλτης για την Ελληνική κρίση, στο κανάλι Al Jazeera



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο σ’ αυτή εδώ τη

στήλη, μία είδηση για γάμους ανηλίκων κοριτσιών στο

μουσουλμανικό κόσμο, η οποία “κυκλοφορεί” στο διαδί-

κτυο αλλά δημοσιεύθηκε και κατά αποκλειστικότητα

στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος.

Τα φαινόμενα μάλλον απατούν αφού τα μέλη του Συλ-

λόγου Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Ιντιφά-

ντα,  αλλά και η πρεσβεία της Παλαιστίνης έσπευσαν

να το διαψεύσουν.  

Το ίδιοι κάνουμε και εμείς ως υποχρέωσή μας στην αλή-

θεια και την επόμενη φορά θα είμαστε πιο “πονηροί”. 

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα της  σχετικής ανα-

κοίνωσης που έστειλε η Πρεσβεία για την επίσημη διά-

ψευση της είδησης. 

“Σχετικά με τα δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων
για το email που διακινείται στο Διαδίκτυο και αφορά
τον ομαδικό γάμο στη Γάζα με δήθεν ανήλικα κοριτσά-
κια, σας δηλώνουμε ότι πρόκειται για μια νοσηρή από-
πειρα αμαύρωσης της εικόνας του παλαιστινιακού λα-
ού, των εθίμων και των παραδόσεών του, με προφα-
νείς στόχους από τους εμπνευστές της”. [...]

Διαψεύδουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο του συ-
γκεκριμένου email και τις παραπλανητικές φωτογρα-
φίες που το συνοδεύουν, και διευκρινίζουμε ότι όλα
ανεξαιρέτως τα κοριτσάκια που εμφανίζονται στις φω-
τογραφίες δεν είναι οι νύφες στον ομαδικό γάμο, αλλά
τα παρανυφάκια. Τα ντυμένα παρανυφάκια είναι μια
συνηθισμένη τοπική παράδοση σε πολλούς Ισλαμικούς
γάμους, και συνήθως είναι οι μικρές αδελφές ή οι μι-
κρές ανιψιές του γαμπρού ή της νύφης. Οι νύφες πα-
ραμένουν σε ξεχωριστό χώρο κατά τη διάρκεια της
ομαδικής τελετής, και για τον λόγο αυτό δεν εμφανί-
ζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι οι ομαδικοί γάμοι δεν συνη-
θίζονται καθόλου στην Παλαιστίνη, και ο συγκεκριμέ-
νος ομαδικός γάμος διοργανώθηκε για να διευκολυν-
θούν οι νέοι και νέες της Γάζας από το οικονομικό βά-
ρος του ξεχωριστού ατομικού γάμου, λόγω της δύσκο-
λης οικονομικής κατάστασης που υποφέρει ο Παλαι-
στινιακός λαός στη Λωρίδα της Γάζας και που οφείλε-
ται στον συνεχιζόμενο παράνομο κι απάνθρωπο Ισραη-
λινό αποκλεισμό.
Τονίζουμε επίσης ότι η Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή έχει
υπογράψει όλες τις διεθνείς συνθήκες για την προστα-
σία του παιδιού και της γυναίκας, με πιο πρόσφατη τη
συνθήκη CEDAW που υπέγραψε ο Πρόεδρος Μαχμού-
ντ Αμπάς τον Μάρτιο του 2009”.

Θα γίνω πιο πονηρή...
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Έχετε δει κάτι μηχανάκια μικρά σε μερικά πολυκαταστήματα, που όταν πλησιάσεις το barcode ενός προϊό-

ντος το “διαβάζουν” και εμφανίζουν την τιμή του;

Αυτά λοιπόν, είναι ο προάγγελος μιας νέας τεχνολογίας με την οποία θα αλλάξει ο τρόπος που ψωνίζουμε!

Είσαι στο super market, ψωνίζεις. Η ώρα είναι 3 και μόλις έχεις επιλέξει όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι

οπότε τελειώνεις όπου να ναι, όταν ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου και τα 10 ταμεία “φορτωμένα” με κόσμο.

Παίρνεις σειρά και εύχεσαι να τελειώσεις γρήγορα...ή αρχίζεις και αφαιρείς προϊόντα που είχες αγοράσει

μπας και καταφέρεις και περάσεις απ’ το ταμείο express.

Έτσι είναι τα ψώνια μέχρι σήμερα. 

Οι ετικέτες τεχνολογίας RFID υπόσχονται να αλλάξουν

τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας και να ξεχάσου-

με τις ουρές στα ταμεία. 

Οι νέες ετικέτες θα είναι πάνω στη συσκευασία των

προϊόντων και θα δίνουν τη δυνατότητα στους κατανα-

λωτές να περνούν με το καρότσι τους μπροστά από έναν

scanner ο οποίος με τη σειρά του θα “διαβάζει” όλα τα

ψώνια, θα βγάζει το λογαριασμό, θα χρεώνει το λογα-

ριασμό του πελάτη και, παράλληλα, θα ενημερώνει την

αποθήκη του καταστήματος!

Οι ερευνητικές ομάδες του Rice University του Τέξας και

του Sunchon National University της Κορέας που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο συγκλίνουν στην

άποψη ότι το RFID θα αποτελέσει τη βασική τεχνολογία “αναγνώρισης” των προϊόντων, αντικαθιστώντας

πλήρως το παραδοσιακό barcode. Τα εμπόδια που μένει να επιλύσουν οι ερευνητές είναι πρώτα το μέγεθος

της RFID ετικέτας που πρέπει να το κάνουν όσο είναι σήμερα ένα barcode και ύστερα η ακτίνα εκπομπής

του scanner που θέλουν να φτάσει το 1 μέτρο ώστε να είναι λειτουργική η τεχνολογία για τα supermarkets

και τα πολυκαταστήματα. 

Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα είναι ώριμη σε πέντε χρόνια. Έξυ-

πνη και εξυπηρετική η ιδέα, το μόνο που με βάζει σε σκέψεις, είναι τι θα απογίνουν οι ταμίες.  
(στοιχεία από το www.neo2.gr)

Αγοράζω, scanαρω και φεύγω

Ευαισθητοποιημένοι οι Έλληνες και φυσικά οι Λατίνοι που ζουν στην Ελλάδα, πλαισίωσαν ζεστά την ημε-

ρίδα εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Enzzo de Cuba με την Πρεσβεία της Χιλής και σε συνεργασία με την

Unesco για τις μεγάλες κα-

ταστροφές που συνέβη-

σαν στη Χιλή από τον τε-

λευταίο σεισμό. 

Χορευτές, τραγουδιστές

και μουσικοί έδωσαν τον

καλύτερό τους εαυτό προ-

σφέροντας μια βραδιά που

μύριζε λατινική Αμερική

στο κόσμο που παρευρέ-

θηκε. 

Τα έσοδα της ημερίδας

στάλθηκαν για οικονομική

βοήθεια στην Χιλή. 

Καλλιτεχνική ημερίδα 

για βοήθεια στην Χιλή

Ο Ιωάννης Μαρωνίτης, Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων και κέντρων UN-
ESCO, με την Ηλέκτρα Βενετσάνου και τον Miler Rodriguez κατά την απονομή αναμνηστικού ευχαρι-
στηρίου διπλώματος για την προσφορά τους στην στην εκδήλωση για την Χιλή. 
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Ημερίδα για τον «Καλλικράτη» πραγ-

ματοποίησε η Νομαρχία Ανατ. Αττικής

σε συνεργασία με το Διοικητικό Επιμε-

λητήριο Ελλάδος (ΔΕΕ) την περασμέ-

νη Δευτέρα στην Παιανία.

Η ημερίδα έγινε στα πλαίσια της δια-

βούλευσης για τη νέα διοικητική με-

ταρρύθμιση που επίκειται να υλοποιή-

σει(;) η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση Α’ και Β’ βαθμού.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς

του Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή και του

προέδρου του ΔΕΕ καθηγητή Δημήτρη

Αργυριάδη. Στη συνέχεια χαιρέτισαν

εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.

Στο πάνελ στην πρώτη ενότητα που

αφορούσε «Το νέο μοντέλο θεσμικής

αρχιτεκτονικής του σύγχρονου ελληνι-

κού κράτους» προήδρευε ο πρώην

υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος.

Ομιλητές ήταν οι: 

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου επί-

κουρη καθηγήτρια με θέμα «το νέο το-

πίο της διοικητικής διάρθρωσης του

κράτους»

Νίκος Καλατζής αντιπρόεδρος Ομά-

δας ΟΟΣΑ με θέμα «Κοινωνική πολιτι-

κή και νέα αυτοδιοικητική αρχιτεκτονι-

κή. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία

αντιμετώπισης των κοινωνικών συνε-

πειών της κρίσης στο τοπικό επίπεδο»

Δημήτρης Δράκος MSc «Βιώσιμη Ανά-

πτυξη» με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση
και Πολίτες (Προβλήματα – ευκαιρίες-
προοπτικές).

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τη χω-

ροταξία – Ανάπτυξη – Αυτοδιοίκηση με

προδρεύοντα τον Γεν. Γραμματέα της

Νομαρχίας Δημήτρη Ζεγγίνη.

Μίλησαν ο αντιδήμαρχος Αθηναίων

Χρόνης Ακριτίδης με θέμα «Αυτοδιοί-

κηση – Τοπική Ανάπτυξη), η Μαρία Κα-

ραμανώφ σύμβουλος Επικρατείας, με

θέμα «Οι επιπτώσεις του “Καλλικράτη”
σε χωροταξία και πολεοδομία και η νο-
μολογία του ΣτΕ», ο Κων/νος Κουτσό-

πουλος καθηγητής Γεωγραφίας και

ανάλυσης χώρου ΕΜΠ με θέμα «Καλ-
λικράτης: ένα πρόγραμμα βελτιστοποί-
ησης, ή τι, πώς, και γιατί» και ο Αν.

Αναστασίου Διδάκτωρ Περιφερειακής

Επιστήμης με θέμα «Η Δημόσια δια-

βούλευση στη νέα διοικητική αρχιτε-

κτονική».

Στην τρίτη ενότητα με προεδρεύοντα

τον Κων/νο Παπαδημητρίου μίλησαν ο

Απ. Παπακωνσταντίνου Δρ. Συνταγ-

ματικού δικαίου, με θέμα «Νομικές εγ-
γυήσεις των μετατάξεων προσωπικού»
καθώς και ο Σπύρος Παπασπύρου πρό-

εδρος της ΑΔΕΔΥ με θέμα «ο ρόλος
του προσωπικού στη διοικητική ανα-
διάρθρωση».

Υπονόμευση 

του χωροταξικού

Το χωροταξικό που καίει την Τοπική

Αυτοδιοίκηση τράβηξε το ενδιαφέρον

του ακροατηρίου με ομιλήτρια την Μ.

Καραμανώφ, η οποία κράτησε αποστά-

σεις για την επιτυχία του «Καλλικρά-

τη». Επεσήμανε ότι ο «Καποδίστριας»

δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσμα-

τα αν και δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. 

Ο «Καλλικράτης» πάσχει όπως έπασχε

και ο «Καποδίστριας» τόνισε και θα

επηρεάσει και θα υπονομεύσει τον
Πολεοδομικό, Χωροταξικό σχεδιασμό.

Τρέχουν 400 μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ
που θα τραβηχτεί το χαλί κάτω από τα
πόδια τους, και θα πάνε από την αρχή,

τόνισε γιατί περνάει στα χέρια της κε-

ντρικής διοίκησης.

Επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχει έλλειμ-
μα συμμετοχής και αποτελεσματικής
νομικής διαδικασίας. 
Ότι οφείλει ο “Καλλικράτης” να αναμέ-
νει του σχεδιασμού και όχι να προηγη-
θεί. Δεν υπάρχει θεσμική διαβούλευση
μέσα από όργανα με απαντήσεις σε
ενστάσεις. Γιατί λοιπόν αυτή η σπου-
δή; Είναι σαν να δίνουμε ένα πολύ
δραστικό φάρμακο σε μια πανθομολο-

γούμενη παθογένεια της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης χωρίς να γνωρίζουμε πώς
θα αντιδράσει. 

Διοικητική αναδιάρθρωση και χωροτα-
ξικό είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομί-
σματος επεσήμανε ο Κ. Κουτσόπου-

λος και κατέθεσε συγκεκριμένες προ-

τάσεις όπως:

– Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προ-

σέγγισης

– Εξειδίκευση αλληλουχίας διεργα-

σιών και μετασχηματισμών

- Σαφής καθορισμός διαδικασίας βελτι-

στοποίησης

- Ουσιαστικός καθορισμός κριτηρίων

- Σωστή επιλογή της μεθόδου ορισμού

χωρικών μονάδων.

Μετά το τέλος κάθε ενότητας άνοιγε

μικρός διάλογος με το ακροατήριο,

όπου ακούστηκαν γόνιμες παρεμβά-

σεις.

Ο Δημήτρης Δαβάκης από το ακροα-

τήριο ρώτησε την Μ. Καραμανώφ: «Θα
πάει η Βούλα με τις χρήσεις γης της

Βάρης, που είναι δυσμενέστερες;»,
γιατί αυτό επεσήμανε η ομιλήτρια για

διάφορες περιοχές.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπ. Ζαγάρης

ιδιαίτερα ανήσυχος επεσήμανε ότι:

«Πληρώσαμε πάνω από 300.000 € για
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και θα
πάνε στον αέρα όλα αυτά; Τέσσερα
χρόνια κάναμε αγώνα και είμαστε στο
τέλος. Θα αποφασίζουν άλλοι για μας
από κάποια κεντρικά γραφεία;»

Σ.Σ. Όπως δείχνουν τα πράγματα, οι

δήμαρχοι τώρα άρχισαν να «ξυπνάνε»

και να αντιλαμβάνονται τι θα φέρει ο

«Καλλικράτης», γιατί προφανώς δεν

είχαν σκύψει στο σχέδιο που έχει κυ-

κλοφορήσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Ετσι οι γκρίνιες έχουν αρχίσει να

ακούγονται πιο συχνά και πιο έντονα.

Αννα Μπουζιάνη

Διοικητική Μεταρρύθμιση “Καλλικράτης”

Δυνατότητες και προοπτικές

Η Μαρία Καραμανώφ έβαλε “φωτιά” στους δη-
μάρχους με το χωροταξικό.

Παρέμβαση έκανε και ο Νομάρχης Λεωνίδας
Κουρής.

Για τις χρήσεις γης ρώτησε ο Δημήτρης Δαβά-
κης, που συμπαρασύρουν με τον Καλλικράτη
ανάλογα με τις ενώσεις.

Ο Κων/νος Κουτσόπουλος μίλησε για βελτιστο-
ποίηση, αλλά πώς και γιατί.



Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158
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Διευρυμένη συνάντηση υποψηφίων συμ-

βούλων του, του τοπικού τύπου, εκπρο-

σώπων φορέων και φίλων πραγματοποί-

ησε την περασμένη Δευτέρα, το βράδυ,

σε γνωστή ταβέρνα, ο πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Βούλας και Υποψή-

φιος Δήμαρχος Ανδρέας Κάσδαγλης.

Στην εκτενή ομιλία του, αφού έκανε μια

συνοπτική απολογιστική αναφορά στο

παρελθόν και στη 12ετή θητεία του ως

προέδρου του Δ.Σ., σ’ όλη τη δημαρχια-

κή θητεία του Γ. Μάντεση, αναφέρθηκε

στους κεντρικούς άξονες του προγράμ-

ματός του για τη Βούλα, αφού μέχρι

στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί επίση-

μα, αν θα συνενωθεί με τη Βάρη και τη

Βουλιαγμένη, στα πλαίσια του “Καλλι-

κράτη”. 

Σ’ ερώτηση του υπογράφοντος για τη θέ-

ση του πάνω στις συνενώσεις των Δή-

μων, απάντησε ότι ευθυγραμμίζεται με

την καταφατική απόφαση του Δ.Σ. όσον

αφορά τις προϋποθέσεις που προέταξε η

ΚΕΔΚΕ στο συνέδριο του Ιανουαρίου

2010.

Προγραμματικοί άξονες

Τα κυριότερα σημεία των προγραμματικών

αξόνων του συνδυασμού του «Βούλα –

Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής», είναι:

- Μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στη

διατήρηση της πόλης μας ως ΚΗΠΟΥΠΟ-

ΛΗΣ, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

κά που σηματοδοτούν την ποιότητα ζω-

ής στη Βούλα.

- ΠΑΡΑΛΙΑ Β’ ΠΛΑΖ: Διεκδικούμε με επι-

μονή και δυναμικά την παραμονή του

χώρου ως χώρου αμιγώς θαλάσσιου

αθλητισμού.

- Ο χώρος του κάμπινγκ, θα αποτελέσει

αντικείμενο αταλάντευτης διεκδίκησης

από την ΕΤΑ ΑΕ. Με σκοπό την παραχώ-

ρηση της διαχείρισης στο Δήμο.

- Ο χώρος των 124 στρεμμάτων στο Πα-

νόραμα, για τον οποίο τόσοι αγώνες

έχουν γίνει και ειδικά από τον Πέτρο Θα-

νόπουλο, θα παραμείνει δασικός πνεύ-

μονας.

Αγωνιζόμαστε, είπε, για την υλοποίηση

ανέγερσης και λειτουργίας του Γ’ Γυμνα-

σίου – Λυκείου […]. Το θέμα (όμως) είναι

αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΟΣΚ. 

(Σ.Σ. Προσοχή! Ο «Καλλικράτης» κρύβει
παγίδα, αφού μεταφέρει την αρμοδιότη-
τα από τον ΟΣΚ στους ΟΤΑ).
Αναφέρθηκε ακόμη στην επιδίωξη παρα-

χώρησης του Γηροκομείου, στη διατήρη-

ση του δημόσιου χαρακτήρα του Ασκλη-

πιείου και επιδίωξη καθημερινής εφημε-

ρίας, καθώς και στο θέμα της καθαριότη-

τας και της ανακύκλωσης με «σύγχρονα
συστήματα διαχείρισης».
«Η ασφάλεια της πόλης θα μας απασχο-
λήσει επισταμένως», είπε και συμπλήρω-

σε: «Η εμπλοκή ιδιωτικών φορέων
ασφαλείας δεν πρέπει να μας φοβίζει».
Ο πολιτισμός, η παιδεία και ο αθλητι-

σμός θα τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας. 

Θα δημιουργήσουμε Δημοτική Συγκοινω-

νία για όλες τις συνοικίες της πόλης και

θα εφαρμόσουμε λειτουργικό τοπικό δί-

κτυο με mini bus.

Διατύπωσε δε την πρόθεσή του να επι-

λύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα στη

διάρκεια της πρώτης τετραετίας, πράγμα

που, όπως είπε, αποτελεί «πολιτική μας

δέσμευση».

- «Ανεξάρτητα από πολιτικές προτιμή-
σεις, παρά τις όποιες διαφορές μας, η
Βούλα που μας ενώνει πρέπει να παρα-
δεχθούμε ότι είναι το Σημαντικότερο»,
κατέληξε. 

Τέλος, άξιο επισημάνσεως είναι ότι πα-

ρευρίσκονταν οι πρώην Δήμαρχοι Ι. Κι-

ούκης και Αντ. Φαμέλης, οι δημοτικοί

σύμβουλοι που τον πλαισιώνουν Π. Θα-

νόπουλος, Δ. Κιούκης, Ν. Ψαλλίδας,

Ευθ. Ρουσσάκης, Μαρ. Μαυραγάννη,

Παν. Σωτηρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Γ.

Σταμπέλος και ο πρώην Αντιδήμαρχος

Αργ. Αποστολόπουλος, καθώς και άλλοι

παράγοντες.

Κ. Βενετσάνος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

του Ανδρέα Κάσδαγλη
υποψηφίου Δημάρχου Βούλας

Στην κατάμεστη Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σπάτων, μέσα σε μια ουράνια κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα  απόλαυσαν το ζωντάνεμα των Θείων Παθών με την συγκλονιστική ερμηνεία
του Πέτρου Γαϊτάνου, συνοδεία της Βυζαντινής Χορωδίας «Κανών».

Καρυωτάκη 5Α Βούλα � Τηλ.: 210 8995934 � Fax: 210 8951.760

� Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

� Αυτονομίες

� Θερμιδομετρήσεις

� Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Ο Πέτρος Γαϊτάνος στα Σπάτα
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ΒΟΥΛΑ – ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
«Το μέλλον είναι αυτό που διαρκώς δημιουργούμε»

Από το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Γιάννη  Σκουμπούρη, Χημικό Μηχανικό M.Sc., Περιβαλλοντολόγο

και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βουλας, κυκλοφόρησε έντυπο σε όλη τη Βούλα, το οποίο συνιστά μία πολιτική πα-
ρέμβαση  για κεντρικά ζητήματα όπως η συγκρότηση του Κράτους. Ταυτόχρονα διατυπώνει με ρητό τρόπο γνώμη για
την ανάγκη μιας ριζικά νέας αντίληψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε το κείμενο, που διατυπώνει μία ολοκληρωμένη νέα άποψη.

1. Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ

Εάν θεωρήσουμε ότι το σύγχρονο κράτος και η σύγχρονη

τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν το κεντρικό πολιτικό ζη-

τούμενο για τη χώρα μας, πρέπει αντιστοιχα να συνειδητο-

ποιήσουμε ότι η έλλειψη του σύγχρονου κράτους και ότι αυ-

τό αντιπροσωπεύει, συνιστά τη μεγαλύτερη ειδοποιό διαφο-

ρά μας από τις άλλες αναπτυγμένες χώρες. Η απαίτηση αυ-

τή αποτελεί μία καθολική, πλειοψηφική, επιτακτική  απαίτηση

της ελληνικής κοινωνίας.

Το σύγχρονο Κράτος δομείται σε τρία επίπεδα:

Κεντρικό επιτελικό κράτος, μικρό και ευέλικτο, που λει-

τουργεί αποκλειστικά για παραγωγή νόμων και κανόνων. 

Περιφερειακή αυτοδιοίκηση (Β Βαθμού), που έχει την ευθύνη

της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βασικό σκοπό έχει την

παροχή όλων των βασικών υπηρεσιών που χρειάζονται  οι

πολίτες για την εξασφάλιση των απαραίτητων τοπικών υπο-

δομών που αποτελούν προϋπόθεση της τοπικής και βιώσιμης

ανάπτυξης.

2. Το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το πρόγραμμα Καλλικράτης  συνεπάγεται μία νέα αντίληψη

στην άσκηση της εξουσίας και  αποτελεί μία υπόθεση όλων των

δυνάμεων της χώρας. Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση έχει ιστο-

ρικό χαρακτήρα και στρατηγική σημασία. Η μεταρρύθμιση αυτή

θεωρούμε ότι αποτελεί μία σημαντική προϋπόθεση για την απε-

λευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας, χωρίς την

οποία δεν μπορεί να αλλάξει το παρακμιακό μοντέλο ανάπτυξης

που βιώνουμε όλοι σήμερα.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της Δημο-

κρατίας, ο περιορισμός του ρόλου του κεντρικού κράτους, η συ-

γκρότηση της ισχυρής Περιφέρειας και η επίλυση όλων των το-

πικών υποθέσεων σε θεσμούς τοπικούς και όχι κεντρικούς, μέ-

σα από μία σύγχρονη, λειτουργική και ισχυρή τοπική αυτοδιοί-

κηση.

Με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα υπάρξει μία σημαντική με-

ταφορά αρμοδιοτήτων του κεντρικού Κράτους προς την ισχυρή

Αυτοδιοίκηση. Αυτό θα αποτελέσει και το μέτρο της επιτυχίας

της μεταρρυθμιστικής φιλοδοξίας του σχεδίου.  Το σύνολο των

θεμάτων, που αποτελούν τοπικές υποθέσεις – σύμφωνα με το

Σύνταγμα - θα πρέπει να διευθετούνται και να επιλύονται πλέον

σε τοπικό επίπεδο. 

Είναι ενδεικτικό ότι οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας

συμφωνούν με αυτή την μεταρρύθμιση, ενώ και οι μικρότερες

δεν έχουν σοβαρές αντιρρήσεις.

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2010

Οι δημοτικές εκλογές του 2010 είναι ίσως οι πιο σημαντικές για

μία πόλη που διαρκώς υποβαθμίζεται, χάνει το χαρακτήρα της

ή, στην καλύτερη περίπτωση παραμένει στάσιμη.

Οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, των τελευταίων 20

ετών, εξάντλησαν την όποια δυνατότητα είχαν να αλλάξουν

προς το καλύτερο τα πράγματα της πόλης. 

Από την άλλη πλευρά έχει διαμορφωθεί – με βάση και τις πολι-

τικές εξελίξεις σε κεντρικό επίπεδο- ένα πλατύ, προοδευτικό

κοινωνικό ρεύμα, που απαιτεί μία νέα συγκρότηση και λειτουρ-

γία όλων των θεσμών της Πολιτείας. Το ρεύμα αυτό σημαίνει

και επισημαίνει το πολιτικό τέλος των εκφραστών πελατειακών

και αδιαφανών αντιλήψεων στην άσκηση της τοπικής ή της κε-

ντρικής εξουσίας. 

Το ρεύμα αυτό οφείλει και μπορεί να εκφραστεί στο τοπικό επί-

πεδο του Δήμου μας ή του ευρύτερου Δήμου που θα προκύψει.

Μπορούμε - με βεβαιότητα - να θεωρήσουμε ότι θα εκφραστεί.

Οι ισχυρές, σύγχρονες και οικολογικές πόλεις που θέλουμε, που

απαιτούμε, που μπορούμε να έχουμε, δεν μπορούν πλέον να βα-

σιστούν σε φιλότιμες ή μη προσπάθειες, που ξεκινούν, κατανο-

ούν και αναφέρονται στο παρελθόν.

Η σύγχρονη πόλη θα πρέπει να έχει επίκεντρο τους πολίτες και

τις ανάγκες τους και όχι τη μία ή την άλλη ομάδα τοπικών συμ-

φερόντων. Η δράση πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών:

ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

� Προγραμματισμός της ανάπτυξης με βάση την αρχή της αει-

φορίας. Παραδίδουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον

και έναν κόσμο καλύτερο από ότι παραλαμβάνουμε. 

� Χωροταξία με βάση την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. 

� Απόλυτος σεβασμός και προστασία του δομημένου και του

φυσικού περιβάλλοντος

� Ο τόπος ως πολιτισμός: Οφείλουμε να ζήσουμε τον τόπο μας

ως πολιτισμό που παράγουμε και κατανοούμε.

� Δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες

� Αθλητισμός για όλους. Σύγχρονες και επαρκείς αθλητικές

υποδομές.  

� Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Οι σύγχρονοι Δήμοι οφείλουν να προστατεύουν και να αναδει-

κνύουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα και να προσαρμόζουν τη

λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση κάθε πολίτη. 

Κυρίαρχη είναι η πλήρης εφαρμογή της αρχής της ισονομίας σε

κάθε περίπτωση.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η απελευθέρωση των ακτών

των παραλιακών πόλεων, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα

που αναπνέουμε, οι φιλικές προς το περιβάλλον συγκοινωνίες,

η διαχείριση της κινητικότητας με σύγχρονο τρόπο, οι πόλεις

με περισσότερους χώρους για τους πεζούς και τα παιδιά, απο-

τελούν βασικά ζητήματα με τα οποία πρέπει να αναμετρηθεί και

να δώσει λύσεις κάθε τοπική πολιτική πρόταση. Και κυρίως

πρέπει να πείσει για την ειλικρίνειά της, για την ικανότητά της,

για την αξιοπιστία της και για τη συνέπεια των προσώπων της.

ΡΗΞΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Η εξυπηρέτηση των πολιτών, πέρα από γραφειοκρατικές και

αδιαφανείς πρακτικές, θα βασίζεται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό

Δήμο, που θα παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες που αναμένουν  οι

πολίτες, χωρίς πελατειακή διαπραγμάτευση με αυτούς. Πρέπει

να δοθεί τέλος στην υφαρπαγή ψήφων και συνειδήσεων μέσω

των εξυπηρετήσεων και των διαμεσολαβήσεων. Απόλυτα διαφα-

νείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. 

«Με γνώμονα το μέλλον των τόπων και των πόλεων μας,
με οδηγό μια προοδευτική και οικολογική αντίληψη για
την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση και την πολιτική πιστεύ-
ουμε με σταθερότητα ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα
εκφράσουν την παρουσία τους για τη δημιουργία μιας
σύγχρονης πόλης. Στην προσπάθεια αυτή καλούνται
όλοι οι συμπολίτες μας»

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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Πασχαλιάτικες αναμνήσεις

Με φέρν’ η θύμιση νοσταλγικά
μικρό παιδί, μια Πασχαλιά
όλο κέφι και χαρά
να τρέχω στη γιαγιά.

Να με προσμένει γελαστή
να δώσει της αγάπης το φιλί
κι η ανασαιμιά της να σκορπά 
Ανάστασης μοσχοβολιά.

Μαντήλα υφαντή να φέρει 
στην κορφή φιόγκο δεμένη
μ’ αυγά και με κουλούρια
κι ένα σωρό καλούδια.

Με φέρν’ η θύμιση γλυκά
τα χέρια της να φιλάω με χαρά
χέρια άξια που γνωρίζουν 
την αγάπη της καρδιάς
σε έργα να τη χτίζουν.

Σοφία Θεοδωράκη

Αγαπητή Εβδόμη,
Παλαιότερα οι περισσότεροι Ελληνες της διασποράς, νο-

σταλγούσαμε την Πατρίδα μας και ζούσαμε με το όνειρο

της επιστροφής, άλλοι για μόνιμη εγκατάσταση και πολλοί

για να περάσουμε τις διακοπές μας.

Σκεφτόμαστε την Ελλάδα σαν μια μικρή φτωχή, αλλά αξιο-

πρεπή πατρίδα, με αρχές, περήφανη για την ιστορία της, με

τους κατοίκους της πιστούς στην παράδοση, φιλότιμους και

πρώτα από όλα, Πατριώτες.

Πατριωτισμός εννοείτο η αγάπη για την Πατρίδα, όχι μόνο

για την προστασία της ακεραιότητάς της, που πολλές φο-

ρές έδωσε μαθήματα, ομοψυχίας, θάρρους και γενναιότη-

τας, αλλά, και για την προστασία των Μνημείων της, της οι-

κογένειας, της θρησκείας και τα σύμβολα που μαρτυρού-

σαν την πίστη και τα ιδανικά.

Ετσι σκεπτόμουνα την Ελλάδα όταν είχα γράψει το παρα-

κάτω ποίημα, το οποίο αν θέλεις να δημοσιεύσεις, όχι για

την επικαιρότητά του, αλλά για τη νοσταλγία του, η οποία

ίσως μας φέρει ξανά στις ρίζες μας.

Η Ξενιτιά

Στην μακρινή την ξενιτιά
η σκέψη μου σαστίζει
όταν πέφτει το σούρουπο
και ο ουρανός μαυρίζει.

Σκέφτομαι και αναπολώ
στιγμές που είχα ζήσει
που ο χρόνος και η απόσταση

δεν μπόρεσε να σβήσει.

Δεν έχει σβήσει ο καημός
που χρόνια με κρατάει
και όταν ονειρεύομαι
σε άλλη γη με πάει.

Στη λατρευτή πατρίδα μου
που θέλω να γυρίσω
στο χώμα που γεννήθηκα
ξανά να περπατήσω.

Να ανηφορίσω τις πλαγιές

θυμάρι να μυρίσω
σε Μοναστήρι γραφικό
σεμνά να προσκυνήσω.

Και ένα φλουρί στον Αγιο
γονατιστός ν’ αφήσω
που τάμα του το έκανα
αν κάποτε γυρίσω.

Να ακούσω πάλι τις φωνές
που άκουγα στις αλάνες
του Πάσχα τους χαιρετισμούς

να ακούσω τις καμπάνες.

Το βράδυ της Ανάστασης
ν’ ανάψω την λαμπάδα
Χριστός Ανέστη να ευχηθώ
σε όλη την Ελλάδα.

Σπύρος Βιδάκης

Αυστραλία 2010

Είμαι κάτοικος Αρτέμιδας και τους τελευταί-

ους μήνες η οικογένεια μου, οι γείτονες μου

και οι υπόλοιποι κάτοικοι των δήμων Αρτέμι-

δας και Σπάτων,  ζούμε μια τραγελαφική κα-

τάσταση, λόγω του χάους που έχει δημιουρ-

γηθεί απο τα ατέρμονα έργα οδοποιίας που η

Νομαρχία Ανατ. Αττικής πραγματοποιεί στην

περιοχή μας.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απο την αρ-

χή.

1. Εδώ και περίπου έξι χρόνια ξεκίνησε η

ανακατασκευή του δρόμου Σπάτων-Λούτσας

και αφού ξαφνικά διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε

το έργο χωρίς μέριμνα για τις απαλλοτριώ-

σεις, το έργο «πάγωσε». Στη συνέχεια τέθη-

κε εκτός λειτουργίας το νοτιότερο τμήμα

του δρόμου  στην Αρτέμιδα, δηλαδή  της Λε-

ωφόρου Καραμανλή με την παραλία, με την

ανάλογη ταλαιπωρία για ένα εξάμηνο και

πλέον. Πρόσφατα αποκλείσθηκε εντελώς το

ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Καραμανλή

απο τη διασταύρωση με τον Πράσινο Λόφο

μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου. Παράλληλα

έχει εκτραπεί η κίνηση απο τον Πράσινο Λό-

φο πρός τη Βραυρώνα και απο την άλλη

πλευρά μέσω της οδού Αγίας Κυριακής και

στη συνέχεια απο το Δρόμο 58 προς την οδό

Υπαπαντής και απο εκεί στο κέντρο της Αρ-

τέμιδας. Οι διαδρομές αυτές πέραν του ότι

διέρχονται από δρόμους εντελώς ακατάλλη-

λους για να διαχειριστούν τον όγκο της κί-

νησης (ακατάλληλο και στενό οδόστρωμα),

εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους, κα-

θότι η κίνηση των αυτοκινήτων και των λεω-

φορείων διέρχεται κατοικημένων περιοχών

με παιδιά, που παίζουν αμέριμνα, ενώ πα-

ράλληλα υπάρχει έντονος θόρυβος και μό-

λυνση της ατμόσφαιρας.

2. Σαν να μην έφτανε αυτός ο αποκλεισμός,

το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Σπάτων-Λού-

τσας απο τη διασταύρωση με τον Πράσινο

Λόφο μέχρι τα Σπάτα είναι σε τραγική κατά-

σταση, με συνεχείς παρακάμψεις,  ελλειπή

σήμανση, γεμάτος λακούβες και ανωμαλίες

με συνέπεια την επικινδυνότητα του οδό-

στρώματος, την φθορά λάστιχων και αμορτι-

σέρ των αυτοκινήτων μας, καθώς και τη δη-

μιουργία καθυστερήσεων στη διέλευση του

συγκεκριμένου τμήματος, αλλά κυρίως την

απειλή της σωματικής μας ακεραιότητας. 

3. Η τραγελαφική κατάσταση την οποία βιώ-

νουμε καθημερινά δεν σταματά εδώ. Πέραν

του δρόμου Σπάτων-Λούτσας, πρόσφατα ξε-

κίνησαν έργα και στο δρόμο Σπάτων-Κιάφας-

Λούτσας, σε σημείο που δεν υπήρχε πρό-

βλημα βατότητας, ούτε πλημμυρών. Ξαφνικά

λοιπόν αποκλείσθηκε ο δρόμος αυτός με

αποτέλεσμα να αποκοπεί εντελώς η Αρτέμι-

δα απο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιο-

χής. 

4. Παράλληλα έχει ήδη  κλείσει η οδός Αγίου

Δημητρίου και έχει αποκοπεί η πρόσβαση

προς τον Περιφερειακό Υμηττού μέσω του

κόμβου Ραφήνας, ενώ η μοναδική πλέον

σύνδεση με την Αττική Οδό μέσω του κόμ-

βου Σπάτων είναι άκρως προβληματική και

επικίνδυνη, λόγω έργων, παρακάμψεων,

ελειπούς σήμανσης και ανύπαρκτου φωτι-

σμού.

4. Όμως η ταλαιπωρία μας δεν τελειώνει

εδώ, γιατί πρόσφατα εκτέλεσθηκαν έργα

στον περιφερειακό των Σπάτων, στην οδό

Χρ. Μπέκα, με αποτέλεσμα στο ρεύμα καθό-

δου προς το δρόμο Σπάτων-Λούτσας να εί-

ναι  κλειστή η μία λωρίδα κίνησης και η διέ-

λευση των οχημάτων να γίνεται ξαφνικά απο

τη μία λωρίδα, ενώ στη δισταύρωση της Χρ.

Μπέκα με το δρόμο Σπάτων- Πικερμίου στο

ύψος του κέντρου υγείας Σπάτων, να υπάρ-

χει εγκάρσια τομή, που εδώ και τρείς εβδο-

μάδες παραμένει ακάλυπτη.  

Συνέπεια  των παραπάνω είναι  οι οδηγοί που

διέρχονται την Χρ. Μπέκα να αναγκάζονται να

σταματούν μόλις αντιληφθούν την τομή (δεν

υπάρχει προειδοποιητικό σήμα), με αποτέλε-

σμα την μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων.

Αλλά δυστυχώς αυτά που ανέφερα δεν είναι

τα μοναδικά προβλήματα. Πρίν λίγο καιρό

υπήρξε ανακατασκευή τμημάτων της λεωφό-

ρου Σπάτων στο 19ο χιλιόμετρο, σε σημεία

που δεν υπήρχε κανένα απολυτως πρόβλημα

στο οδόστρωμα. Μετά απο αυτές τις παρεμ-

βάσεις το οδόστρωμα υποχώρησε και δημι-

ουργήθηκαν μικρές υψομετρικές διαφορές,

με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός νέου

ανθρώπου. Μετά απο αυτό το τραγικό συμ-

βάν τοποθετήθηκε επιπλέον άσφαλτος και

τώρα το οδόστρωμα στα σημεία αυτά είναι

αρκούντως επικίνδυνο για τη διέλευση των

οχημάτων.

Η ταλαιπωρία την οποία υφιστάμεθα είναι

μεγάλη και διαρκής και αν κάποιος ήθελε

ισχυριστεί ότι η ταλαιπωρία είναι προσωρινή

χάριν των έργων που θα βελτιώσουν τις υπο-

δομές της ευρύτερης περιοχής, θα του αντέ-

τασσα, ότι μάλον η ταλαιπωρία είναι μόνιμη,

αφού τα έργα έχουν ξεκινήσει εδώ κα έξι

χρόνια (η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, κατασκευά-

στηκε σε συντομότερο χρονικό διάστημα)

και ακόμα είναι σε εξέλιξη και δυστυχώς κα-

θημερινά παρατηρούμε ότι μόνο μία μέρα

την εβδομάδα εκτελούνται εργασίες στο υπο

ανακατασκευή τμήμα του δρόμου Λούτσας -

Σπάτων.

Είναι επίσης απορίας άξιον, γιατί  αποκλεί-

στηκαν όλοι οι δρόμοι ταυτόχρονα, με απο-

τέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων,

την οικονομική αιμοραγία των καταστημάτων

της Αρτέμιδας σε ήδη χαλεπούς καιρούς,

την επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω

της άυξησης της κίνησης, τη φθορά των αυ-

τοκινήτων και τον κίνδυνο για τη σωματική

μας ακεραιότητα.

Επιτέλους κυρίες και κύριοι της Νομαρχίας,

ας μας εξηγήσετε τι επιδιώκετε.

Περιμένουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για

του πολίτες που κατοικούν στην περιοχή της

αρμοδιότητας σας, περιμένουμε συγκεκριμέ-

να χρονοδιαγράματα, περιμένουμε εξηγή-

σεις για το χάος που έχετε δημιουργήσει.

Μπούγιας Βασίλης

Κάτοικος Αρτέμιδας

Βαρέθηκα να βλέπω γύρω μου ανθρώπων δυστυχία,
φτώχεια, πολέμου πυρκαγιά, των ιδεών την απαξία,
πρόσφυγες που εξαθλιωμένοι ζούν,
γιατί δεν τούς εντάσσουνε, στην νέα κοινωνία.

Ανύπαρκτος πιά ο σεβασμός,στην ανθρώπινη ζωή,
δουλεία κατάντησε η οποιαδήποτε εργασία.
Δεν υπάρχει τώρα αλληλεγγύη κι ανθρωπιά, γιατί;:
Χέρι με χέρι προχωρούν ακρίβεια κι ανεργία,
Κράτος, θεσμοί, πολιτικοί πάντα στην απουσία! 

Και τι θα γίνει με τα  νέα τα παιδιά;
Δουλειά ψάχνουν τα δύστυχα, μα πούθε να τη βρούνε.
Τριανταρήσανε μα στους γονείς τους μένουνε  κοντά
τους κλεψαν τις προοπτικές, πώς στη ζωή να πορευθούνε!

Ξέρει κανείς, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;

Θά ‘χει η ζωή μας μέλλον και ποιό θάναι;
Ή είμαστε  μόνον των ισχυρών της γης βορά,
που έτσι ετοιμάζουνε την συνταγή για να μας φάνε!

Υπάρχει κανείς, βλέπει κανείς, μπορεί να κάνει κάτι;
Μοιάζουμε όλοι κομμάτια ξεχασμένα ενός σχισμένου χάρτη

και δύστυχοι παλεύουμε την μοίρα μας, εις μάτην,
καλά στημένη εις βάρος μας, ανίκητη, η παγκόσμια απάτη.

Κανείς! .... 

Kανείς δεν ξέρει να μου πεί, τι θα γενεί στο τέλος.
Η ανέχεια θα θρέψει  την οργή, θα φέρει καταιγίδα,
οι απελπισμένοι, θα γενούν  δικαιοσύνης βέλος, 
κι αγώνας νικητήριος, θα ξαναφέρει ελπίδα!

Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου        

Νομικός - Λογοτέχνις

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ

Αγανακτισμένη επιστολή λάβαμε από κάτοικο της Αρτέμιδας, για το χάλι των δρόμων που βιώνουν καθη-

μερινά. Χρόνιες κατασκευές, πολλαπλές, δημιουργούν λαβύρινθο, έτσι που για να βγεις, χρειάζεται μίτο

ή επί το νεότερον gps!

Την επιστολή που μας κοινοποιεί απευθύνει στο Δήμο Αρτέμιδας και στη Νομαρχία. Λόγω του μεγάλου

μήκους είμαστε υποχρεωμένοι να την παρουσιάσουμε αποσπασματικά. 

Είναι πράγματι όπως τα περιγράφει, γιατί και εμείς έχουμε βρεθεί πολλές φορές σ’ αυτούς τους δρόμους

και έχουμε δεινοπαθήσει.
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Οπως είχαμε κατ’ επανάληψη προαναγ-

γείλει, πραγματοποιήθηκε το περασμέ-

νο ΣαββατοΚύριακο (13-14 Μαρτίου), το

Συμπόσιο για τον Θεμιστοκλή τον Φρε-

άρριο, που οργάνωσε το Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου Κερατέας.

Ο Δήμος Κερατέας και η ευρύτερη πε-

ριοχή της Λαυρεωτικής θεωρείται σύμ-

φωνα με αρχαιολόγους ερευνητές, ο τό-

πος καταγωγής του Θεμιστοκλή (525-

460π.Χ.), αφού η γενέτειρά του, ο αρ-

χαίος Δήμος Φρεαρρίων τοποθετείται

στο Αρί ή κατά άλλους στο Μαρκάτι, την

ενδοχώρα δηλαδή του Δήμου Κερατέας.

Ήταν ένα πληθωρικό και πλούσιο συ-

μπόσιο με 10 ομιλητές επιστήμονες

όλων των ειδικοτήτων, εξαιρετικά αντι-

προσωπευτικό. Όλοι οι ομιλητές - ανά-

λογα με την ειδικότητά τους - και από

την σκοπιά τους χωρίς να υπάρχουν

επαναλήψεις, σκιαγράφησαν την προ-

σωπικότητα, τον βίο και την ιστορία

ενός μεγίστου πολιτικού άνδρα, πρω-

τεργάτη την Ελληνικής και παγκόσμιας

Ιστορίας· του Θεμιστοκλή.

Ο Δήμος και το Πολιτιστικό Κέντρο σαν

επιστέγασμα του Συμποσίου, την Κυρια-

κή το πρωί σε μία λιτή τελετή οργάνω-

σαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής

του Θεμιστοκλή (έργο των γλυπτών Θύ-

μιου Πανουργιά, Μάρως Μπαρτζίλη και

εκτέλεση σε μάρμαρο του Νίκου Γεωργί-

ου) στην Κεντρική πλατεία της πόλης.

Το Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου, με

το Συμπόσιο για τον Θεμιστοκλή έβαλε

για άλλη μια φορά την σφραγίδα του κι

έκανε την διαφορά, κάτι που οφείλεται

κυρίως στην συλλογικότητα και τους

εθελοντές (20 κάτοικοι Κερατέας συμ-

μετείχαν ανιδιοτελώς στην οργάνωση

του Συμποσίου κι αποτέλεσαν την Οργα-

νωτική Επιτροπή).

Το Συμπόσιο ξεκίνησε με χαιρετισμούς

από το Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή,  το

Δήμαρχο Σταύρο Ιατρού, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στην ιδέα και τους στόχους

του συμποσίου, στις ανασκαφές του Πο-

λυτεχνείου στο Αρί, όπου τοποθετείται

ο αρχαίος Δήμος Φρεαρρίων με την συ-

μπαράσταση του Δήμου, και στην προ-

σωπικότητα του Θεμιστοκλή, υπογραμ-

μίζοντας ιδιαίτερα την διορατικότητα και

πολιτική ευστροφία του.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

μίλησε επιγραμματικά για την ιστορία

του Θεμιστοκλή ο καθηγητής Πανεπι-

στημίου από την Κερατέα Αθανάσιος

Αντωνίου.

Ο πρώτος ομιλητής π. Μιχαήλ Σταθάκης

αρχαιολόγος στην ομιλία του «Ο αρχαί-

ος Αττικής Δήμος Φρεαρρίων, η πατρί-

δα του Θεμιστοκλή, Αρχαιολογική ξε-

νάγηση και σύγχρονοι προβληματι-

σμοί’’, ανέδειξε την σχέση του αρχαίου

Δήμου Φρεαρρίων με τον σύγχρονο Δή-

μο Κερατέας. Έγινε παρουσίαση όλων

των μέχρι τώρα διατυπωθεισών θεωριών

για την ακριβή τοποθεσία του αρχαίου

Δήμου Φρεαρρίων. 

Ο Παναγιώτης Τσέλεκας νομισματολό-

γος –αρχαιολόγος μίλησε με θέμα ‘‘Η

πολιτική και η προσωπικότητα του Θε-

μιστοκλή Νεοκλέους. Η νομισματική

μαρτυρία’’, αναφέρθηκε κυρίως στην αρ-

γυρή νομισματοκοπία της Αθήνας στα

τέλη της αρχαϊκής εποχής.

Ο Θόδωρος Ζησιμόπουλος συνταξιού-

χος υποστράτηγος μίλησε για τη ‘‘Ναυ-

μαχία της Σαλαμίνας και η συμβολή του

Θεμιστοκλή’’, τονίζοντας ότι η ναυμαχία

αυτή  αποτέλεσε δικαίωση για τον Θεμι-

στοκλή.

Ο Γιώργος Αναργ. Πούλιος δικηγόρος,

δημοσιογράφος με θέμα ‘‘Ο Θεμιστο-

κλής και ο νόμος του Θεμιστοκλή περί

θαλάσσιου εξοπλισμού’’, επισημαίνο-

ντας ότι με τον νόμο αυτό η Αθήνα έγι-

νε ναυτική υπερδύναμη κι έτσι άνοιξε ο

δρόμος για τον «Χρυσούν Αιώνα» του

Περικλέους.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας ο Αθανά-

σιος Γραμμένος, διεθνολόγος, μίλησε

με θέμα ‘‘Οι διεθνείς και οι διαχρονικές

συνέπειες των περσικών πολέμων’’, κα-

ταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Κλα-

σική Ελλάδα που γεννιέται με την ορι-

στική αποχώρηση των Περσών, συμβολί-

ζει το ορόσημο στη δημιουργία του Δυ-

τικού Κόσμου που αναγνωρίζουμε σήμε-

ρα.

Την Κυριακή το απόγευμα το συμπόσιο

ξεκίνησε με τον Άγγελο Ματθαίου, επι-

γραφικό, γραμματέα της Ελληνικής Επι-

γραφικής Εταιρείας με την ανακοίνωση

‘‘Θεμιστοκλής Νεοκλέους Φρεάρριος.

Επιγραφικές μαρτυρίες’’, που αναφέρο-

νταν κυρίως στη λίθινη στήλη με το χα-

ραγμένο ψήφισμα του Θεμιστοκλέους

που βρέθηκε στα τέλη της δεκαετίας

του ’50 στην Τροιζήνα και τα πάμπολλα

όστρακα με το όνομά του προερχόμενα

από την Αρχαία Αγορά και τον Κεραμει-

κό. Στη συνέχεια ο φιλόλογος Γιώργος

Ράπτης παρουσίασε το θέμα ‘‘Ο Θεμι-

στοκλής στους Παράλληλους Βίους του

Πλουτάρχου’’.

Η τρίτη ανακοίνωση της Κυριακής ήταν

του Κώστα Δημουλά, σχολικού συμβού-

λου φιλολόγων, ψυχολόγων και ήταν η

‘‘Βιοψυχογραφία του Θεμιστοκή’’. Ο

ομιλητής αναφέρθηκε στην ιδιοσυγκρα-

σία και στον χαρακτήρα του Θεμιστο-

κλή.

Ο Νίκος Κυριαζής συγγραφέας, οικονο-

μολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Οικονομι-

κού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας ανέπτυξε το θέμα ‘‘Ο ναυτικός νό-

μος του Θεμιστοκλή. Οικονομικές και

πολιτικές επιπτώσεις της άμεσης δημο-

κρατίας’’, αναλύοντας τα μέσα που χρη-

σιμοποίησε ο Θεμιστοκλής για να πείσει

τον Αθηναϊκό Δήμο να επιλέξει τον ναυ-

τικό νόμο, δηλ. την επιλογή ανάμεσα σε

κατανάλωση ή ένα δημόσιο αγαθό, την

άμυνα.

Τέλος, ο φιλόλογος από την Κερατέα

Χρίστος Ρώμας έκλεισε το συμπόσιο με

θέμα: ‘‘Η προσωπικότητα του Θεμιστο-

κλή κατά τον Ηρόδοτο’’, τονίζοντας τις

αρετές του δηλ. την διορατικότητα, την

τόλμη, την ρητορική του ικανότητα, την

απαράμιλλη στρατηγική του τέχνη αλλά

και τα μειονεκτήματα του, δηλ. την πα-

νουργία, την φιλοχρηματία, την άμετρη

φιλοδοξία του.

Στο τέλος του Συμποσίου, ο δήμαρχος

Κερατέας Σταύρος Ιατρού, συνόψισε τα

συμπεράσματα του Συμποσίου.

Παράλληλα με το Συμπόσιο, οι συμμετέ-

χοντες είχαν την ευκαιρία να επισκε-

φθούν έκθεση βιβλίου για τον Θεμιστο-

κλή, καθώς και μικρή έκθεση μαθητικών

έργων ζωγραφικής, γλυπτικής για την

ναυμαχία της Σαλαμίνας και του Θεμι-

στοκλή, αφού υπάρχει πρόθεση το Γυ-

μνάσιο Κερατέας να πάρει το όνομά

του.

Στον σύντομο και πολύ περιεκτικό λόγο

του στα αποκαλυπτήρια της προτομής ο

Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού τόνισε, ότι το

όφειλε η Κερατέα αυτό στον Θεμιστο-

κλή, γιατί εδώ είναι η γενέτειρά του· ο

αρχαίος Δήμος Φρεαρρίων.

Ο τόπος αυτός που τόσα έχει προσφέρει

στον Ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό,

αξίζει τον σεβασμό όλων – κατέληξε -

και ο Δήμος Κερατέας θα τον προασπί-

σει με κάθε τρόπο από τα σκουπίδια που

τον απειλούν.

Ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν τα

πρακτικά του Συμποσίου, τα οποία θα

κυκλοφορήσουν, όπως αναφέρθηκε.

Θεμιστοκλής ο Φρεάρριος
Βρήκε τη θέση του στη γενέτειρά του,

Κερατέα

Ο
Θεμιστοκλής γεννήθηκε μεταξύ

527 και 524 π.Χ., γιος του Νεο-

κλέους από το Δήμο Φρεαρρίων,

στην καρδιά της Κερατέας. Οι πληρο-

φορίες λένε ότι η μητέρα του καταγό-

ταν από τη Θράκη ή από την Αλικαρ-

νασσό. Δεν φοίτησε στα εκπαιδευτήρια

των γνήσιων Αθηναίων, αλλά στις Κυ-

νόσαργες, όπου ήταν γυμνάσιο για παι-

διά που δεν είχαν και τους δύο γονείς

Αθηναίους. Σε ηλικία 30 ετών έγινε άρ-

χων και στα 33 του εκλέχτηκε στρατη-

γός.

Εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή με

τους δημοκρατικούς και το 493π.Χ εξε-

λέγη άρχων. Στη συνέχεια ασχολήθηκε

με την ολοκλήρωση της πολεμικής και

ιδίως ναυτικής προετοιμασίας των Αθη-

ναίων. 

Ορόσημο η συνάντηση εκπροσώπων

όλων των ελληνικών πόλεων στον

Ισθμό, όπου αποφάσισαν κοινή άμυνα

εναντίον των Περσών.  Η νίκη της Ναυ-

μαχίας της Σαλαμίνας, θεωρείται δική

του επιτυχία.

Ο Θεμιστοκλής το 471π.Χ. εξοστρακί-

στηκε και εγκαταστάθηκε στο Αργος,

όπου και από εκεί έφυγε κυνηγημένος

στην Κέρκυρα, διωκόμενος από Σπαρτιά-

τες και Αθηναίους. Μετέπειτα πήγε στην

Ιωνία και αργότερα στη Μαγνησία.

Παρά ταύτα τιμήθηκε με μεγάλες τιμές

από όλους τους Ελληνες και έζησε ως

κυβερνήτης της Μαγησίας έως το

460π.Χ., που επαναστάτησε η Αίγυπτος

και οι Αθηναίοι έσπευσαν σε βοήθεια.

Ευφυής, δραστήριος, δημοκράτης,

αληθινός, διορατικός με σπουδαία

πνευματικά χαρίσματα. 



Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας,

Εύης Χριστοφιλοπούλου με θέμα: «Ενδο-

σχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απο-

λυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές

εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμή-

νων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ.

με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες», καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης

των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές

ανάγκες.

Οι μαθητές με  αναπηρία και ειδικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται

στο  Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) εξετάζο-

νται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτω-

ση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτη-

σής τους, οι μαθητές που αδυνατούν να

υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή: 

i) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/79

(ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας

στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι

αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην

όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον

67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με

τα άνω άκρα,

iii) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, 

iν) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσω-

ρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά

αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,  

v) Παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυ-

σκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυ-

σαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογρα-

φία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυ-

τής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε

κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται

κατά τη βαθμολόγηση.

β) Οι μαθητές με φάσμα αυτισμού εξετά-

ζονται γραπτά ή προφορικά 

γ) Εξετάζονται γραπτά  οι μαθητές που

έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα

ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67%

και πάνω και  όσοι παρουσιάζουν προβλή-

ματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυ-

λισμός) καθώς και προβλήματα  επιληψίας

Διευκρινίσεις στην ιστοσελίδα του Υπουρ-

γείου στη διεύθυνση www.ypepth.gr   

Η κατάργηση των εισπρακτόρων στα λεωφορεία πριν

τριάντα χρόνια συνδυάστηκε με ανεπαρκή έλεγχο των επι-

βατών με αποτέλεσμα την αύξηση των ελλειμμάτων στις

αστικές συγκοινωνίες. Σήμερα ολοένα και λιγότεροι χρησι-

μοποιούν τα ακυρωτικά μηχανήματα των οχημάτων, χωρίς

να είναι καθόλου βέβαιο ότι οι υπόλοιποι διαθέτουν μηνιαία

κάρτα. Οι σπάνιοι έλεγχοι ελάχιστα αποφέρουν, δεδομένου

ότι η συντριπτική πλειονότητα των παραβατών δηλώνει ότι

αδυνατεί να πληρώσει, οπότε η μόνη ουσιαστική κύρωση

καταντά να είναι η λήψη των προσωπικών τους στοιχείων.

Το έργο μάλιστα των ελεγκτών γίνεται ακόμη δυσκολότε-

ρο, αφού σε κάθε εντοπισμό παραπτώματος ξεφυτρώνουν

αυτόκλητοι υπερασπιστές των παρανομούντων, που κα-

λούν τον ελεγκτή να συλλάβει μεγαλοκαρχαρίες και όχι μι-

κροπαραβάτες. Έτσι, το σύνθημα «χρησιμοποιείτε αστικές

συγκοινωνίες και όχι ΙΧ» δεν έχει νόημα, αφού κανείς δεν

εγκαταλείπει το αυτοκίνητό του για να επιβιβασθεί σε όχη-

μα του οποίου όλες οι θέσεις είναι φυσικό να είναι κατει-

λημμένες από άτομα, που ταξιδεύουν δωρεάν.

Τα ελλείμματα των αστικών συγκοινωνιών αυξάνονταν,

επειδή οι κυβερνήσεις έβλεπαν πλούσιο πεδίο ψηφοθηρίας

και ενδιαφέρονταν να αυξήσουν την εκλογική τους πελα-

τεία και όχι να περιορίσουν το κόστος μεταφοράς. Οι έλεγ-

χοι καταβολής εισιτηρίου συνεχώς αραίωναν, όχι μόνο για

να μην ενοχλείται το επιβατικό κοινό, αλλά και επειδή η

ελεγκτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τους

ίδιους τους ελεγκτές. Στους λογικά σκεπτόμενους, που ρω-

τούσαν πώς θα καλυφθούν τα ελλείμματα, δινόταν η στε-

ρεότυπη απάντηση ότι «θα τα πάρει το κράτος»: το κράτος

πραγματικά ανέλαβε τα ελλείμματα αυτά και αυτός είναι

ένας από τους λόγους που φτάσαμε στη σημερινή γενικευ-

μένη οικονομική αθλιότητα. Καθώς μάλιστα τα τελευταία

χρόνια η χώρα κατακλύσθηκε από κύματα μεταναστών και

λαθρομεταναστών που χρησιμοποιούν αστικές συγκοινω-

νίες, οι κυβερνώντες διέβλεψαν νέο πεδίο άγρας εκλογικής

πελατείας, την οποία δεν έπρεπε να στενοχωρήσουν, με

αποτέλεσμα τα ελλείμματα να σημειώσουν περαιτέρω αύ-

ξηση.

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα και ανέξοδα, με

τον τρόπο πού λύθηκε στις ΗΠΑ, όπου σε κάθε λεωφορείο

υπάρχει ένα μόνο ακυρωτικό μηχάνημα δίπλα στον οδηγό

στη μπροστινή πόρτα, από την οποία και μόνο μπορεί να

μπει κάποιος στο λεωφορείο: με τον τρόπο αυτό ο οδηγός

επιτρέπει την επιβίβαση μόνο σε όσους χρησιμοποιούν το

ακυρωτικό μηχάνημα ή διαθέτουν μηνιαία κάρτα, ενώ οι

υπόλοιπες πόρτες προορίζονται αποκλειστικά για την έξο-

δο των επιβατών. Η ευθύνη για την απώλεια πόρων και την

αύξηση των ελλειμμάτων βαρύνει τις διορισμένες διοική-

σεις των αστικών συγκοινωνιών και τους επιτελείς του

Υπουργείου Μεταφορών: αν δεν έχουν τη ικανότητα να εκ-

πονήσουν δικές τους λύσεις, ας ανοίξουν τουλάχιστον τα

μάτια τους, για να δουν τι γίνεται στο εξωτερικό. Η οργή

της κοινωνίας των πολιτών μπροστά στο όργιο της ανικα-

νότητας, της ανευθυνότητας και της κομματικής εκμετάλ-

λευσης είναι σε θέση να ταρακουνήσει τις καρέκλες ακόμη

και των πιο παχύδερμων διευθυντικών στελεχών. Το δημο-

κρατικό πολίτευμα με ανάξιους δημόσιους λειτουργούς το-

ποθετημένους σε καίριες θέσεις δεν είναι δημοκρατία: λέ-

γεται αναξιοκρατία. 

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Αστικές συγκοινωνίες:

πηγή αδικαιολόγητων

ελλειμμάτων
Μαθήματα Ελληνικών με μεγάλη απήχηση

πραγματοποιούνται εδώ και έναν χρόνο

στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωτοβουλία

ανήκει στον γενικό πρόξενο Βασίλη Μπορ-

νόβα και τα μαθήματα γίνονται στο Σισμα-

νόγλειο Μέγαρο, στην ιστορική γειτονιά

του Πέραν, στην καρδιά της Κωνσταντινού-

πολης. Μια πρωτοβουλία που δεν έχει δει

την ανάλογη στήριξη από την πλευρά της

Αθήνας, τη στιγμή που τα αγγλικά διδάσκο-

νται στην Τουρκία εδώ και 50 χρόνια, τα κι-

νεζικά από το 1997, ενώ οι τελευταίες

γλώσσες που πήραν έγκριση είναι τα

εβραϊκά και τα ολλανδικά. 

Πριν από έναν χρόνο, όταν ξεκίνησε το

πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής

γλώσσας, κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρ-

ξει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Το Προξε-

νείο πίστευε ότι θα κάλυπτε τις ανάγκες κυ-

ρίως των ομογενών και των μουσουλμάνων

που κατάγονται από τη Δυτική Θράκη. Τα

μαθήματα ξεκίνησαν αρχικά με 40 μαθητές,

όλοι Ελληνες, σήμερα έχουν φτάσει τους

200 και καθημερινά αυξάνονται. 

«Ξεκινήσαμε με μία τάξη. Σιγά σιγά το εν-

διαφέρον μεγάλωσε. Και σήμερα έχουμε

φτάσει στους 200 μαθητές, με δύο τμήματα

στα οποία φοιτούν Ελληνες, Τούρκοι αρμε-

νικής και αραβικής καταγωγής και μου-

σουλμάνοι με καταγωγή από τη Θράκη. 

Εχουμε έναν σκληρό πυρήνα που αποτελεί-

ται από 30 μαθητές, Ελληνόπουλα. Πρόκει-

ται για παιδιά μεικτών οικογενειών, τα

οποία φοιτούν σε τουρκικά ιδιωτικά σχο-

λεία αλλά και σε γαλλικά ή γερμανικά σχο-

λεία και έρχονται εδώ για να μάθουν την

ελληνική γλώσσα», θα μας πει ο γενικός

πρόξενος. 

Διδάσκουν εθελοντικά

«Οι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι από

την Ελλάδα, οι οποίοι εργάζονται στα ελ-

ληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

και έρχονται εδώ στο Σισμανόγλειο να δι-

δάξουν, εθελοντικά, εκτός ωραρίου σχολεί-

ου». Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας

δίνει επαγγελματική διέξοδο σε πολλούς

Τούρκους απόφοιτους ελληνικών σπουδών

από τουρκικά πανεπιστήμια. 

Τα προβλήματα

Ελλείψεις σε δασκάλους και βιβλία 

Η πρωτοβουλία του Προξενείου συνάντησε

πολλά προβλήματα στο ξεκίνημά της.

Υπάρχουν ελλείψεις σε δασκάλους, βιβλία,

οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό αλλά

και σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η διδασκα-

λία θα μπορούσε να ενισχυθεί από το ελλη-

νικό κράτος εάν άνοιγαν φροντιστήρια από

Ελληνες μετακλητούς εκπαιδευτικούς του

υπουργείου Παιδείας. Σήμερα στην Κων-

σταντινούπολη υπάρχουν 16 μετακλητοί

εκπαιδευτικοί.

Εμπόδια από την Τουρκία

«Υπάρχουν νομοθετικά κενά σε σχέση με

τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

στην Τουρκία. Την ίδια ώρα που στην Ελλά-

δα υπάρχουν φροντιστήρια εκμάθησης

τουρκικών, εδώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα

ιδιωτικά φροντιστήρια εκμάθησης ελληνι-

κών. Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία των ελ-

ληνικών. Ολα αυτά πρέπει να οργανωθούν

σιγά σιγά. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει

πείρα πάνω σε αυτό το θέμα, όχι μόνο εδώ,

αλλά σε καμία χώρα», τονίζει ο Β. Μπορνό-

βας. 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παι-

δείας, στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από

100 φροντιστήρια τουρκικής γλώσσας,

ενώ, με βάση έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

για την πολυγλωσσία, ποσοστό περίπου 3%

δήλωσε ότι μαθαίνει τουρκικά.

ΜATINA ΔΕΜΕΛΗ 

mdemeli@pegasus.gr 

Μαθήματα Ελληνικών στην

καρδιά της Πόλης 
Βρήκαν τεράστια απήχηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΛΕ 

ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΤΟΥ 

ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ

Επτά χρόνια έχουν περάσει απ’ όταν το

ιστορικό λαογραφικό μουσείο αρχικά,

αλλά και το μουσείο άρτου Βαρνάβα με-

τέπειτα, πραγματοποιούν τα προγράμμα-

τα λαϊκής επιμόρφωσης  ΝΕΛΕ της ΝΑ-

ΑΑ στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.

Στα προγράμματα αυτά δόθηκαν και δί-

νονται οι ευκαιρίες στους πολίτες να δια-

τηρήσουν τις παραδοσιακές τεχνικές

από την μια ενώ από την άλλη να τις ανα-

βαθμίσουν, να τις εκσυγχρονίσουν αλλά

και να εισάγουν νέες σύμφωνα με της

επιταγές της σημερινής εποχής. Παρα-

δοσιακές και λαογραφικές τεχνικές

όπως ο αργαλειός και το κεντημένο ψω-

μί προκάλεσαν το ενδιαφέρον ευρύτερα

έτσι ώστε να επιμορφώνονται και πολί-

τες εκτός των συνόρων της νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής. Φέτος λοιπόν πραγ-

ματοποιούνται από τους δύο φορείς

επτά προγράμματα όπου το ενδιαφέρον

είναι ιδιαίτερα αυξημένο αφού οι νέοι

χώροι των μουσείων προσφέρουν άνεση

και λειτουργικότητα απαραίτητες προϋ-

ποθέσεις  συνεργασίας για εκπαιδευτές

και εκπαιδευόμενους. 
Πώς εξετάζονται σε ενδοσχολικές

εξετάσεις άτομα με αναπηρία

16 ΣΕΛΙΔΑ - 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

Διαμαρτυρία μελών

Σωματείου 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Λάβαμε επιστολή πέντε μελών

του Εξωραϊστικού εκπολιτιστι-

κού Σωματείου Πανοράματος

Βούλας, προ το Δ.Σ. του Σωμα-

τείου, με το οποίο τους καλούν

να σεβαστούν το καταστατικό

και να προκυρήξουν αρχαιρε-

σίες μέχρι 31/3 σύμφωνα με το

καταστατικό. 

Τα μέλη:

Θεόφιλος Σκουλιανός, Νικόλα-

ος Μαλλίρης, Τηλέμαχος Ντιώ-

νιας, Δημήτριος Ντουνιαδάκης,

Δημήτριος Κριοκούκης
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Με ερώτησή τους προς τον Υπουργό: Πολιτισμού και Τουρισμού, οι

βουλευτές Δ. Παπαδημούλης και Θ. Λεβέντης προτείνουν την πα-

ραχώρηση 38 στρεμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε. που  βρίσκονται στο Δήμο

Γέρακα να παραχωρηθούν στο Δήμο. Κάτι που διεκδικεί εδώ και

χρόνια η τοπική κοινωνία.

Το 1959 η τότε ΥΕΝΕΔ, σήμερα ΕΡΤ Α.Ε., απόκτησε με απαλλο-

τρίωση έκταση 38 στρεμμάτων στο Δήμο Γέρακα, η οποία σήμερα

είναι γνωστή ως λόφος Κεραία στην περιοχή Σταυρός. 

Προ πολλού όμως έχει πάψει να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους

οποίους απαλλοτριώθηκε και ο Δήμος Γέρακα εδώ και πολλά χρό-

νια την διεκδικεί προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θετική εξέλιξη στο αίτημα του Δήμου

και των κατοίκων.

Ο αρμόδιος υπουργός Παύλος Γερουλάνος απαντώντας στην ερώ-

τηση των βουλευτών, ότι:  «Σύμφωνα με τα καταστατικά κείμενα,

δεν επιτρέπεται στην ΕΡΤ ΑΕ να εκποιήσει ή να παραχωρήσει την

κυριότητα ακίνητης περιουσίας της σε τρίτους. Περαιτέρω δε, με

βάση και σχετικές κατευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών, επι-

βάλλεται η αξιοποίηση της, στο πλαίσιο των καταστατικών αυτών

κειμένων και με γνώμονα αφενός τις λειτουργικές ανάγκες για την
εξυπηρέτηση του σκοπού της ΕΡΤ και αφετέρου το δημόσιο συμ-

φέρον.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται δραστήρια η Εταιρεία, παρά τις

ιδιομορφίες που οφείλονται κυρίως στις χρήσεις γης των ακινήτων

της και τους όρους δόμησης αυτών.

Η νέα Διοίκηση της ΕΡΤ θα ασχοληθεί με την αξιοποίηση της ση-
μαντικής ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ με στόχο τη δημιουρ-
γία πρόσθετων πόρων για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση». 

Σ.Σ.: Τι εννοεί αξιοποίηση ο κ. Υπουργός; Και τι δημόσιο συμφέρον;

Γιατί μη ξεχνάμε πώς αποκτήθηκαν από την ΕΡΤ τα στρέμματα αυ-

τά και τι ήταν η ΕΡΤ τότε. Τότε η ΕΡΤ ήταν εθνικό ιδρυμα ραδιο-

φωνίας και σήμερα είναι Ανώνυμη Εταιρία. Και δεν τα αγόρασε αλ-

λά τα απολλοτρίωσε! Επομένως η μόνη αξιοποίηση που μπορεί να

γίνει, είναι να δοθούν στην τοπική κοινωνία για ελεύθερους χώ-

ρους, που συνεχώς περιορίζονται.

Διεκδίκηση προτείνει 

η Κίνηση Πολιτών Γέρακα
Η Κίνηση Πολιτών Γέρακα με επικεφαλής τον Γιώργο Μπουλμπασάκο

έθεσε το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου, προτείνοντας

στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκδόσει ψήφισμα που να ζητά να επιστραφεί

ο Λόφος της Κεραίας στους κατοίκους της πόλης καθώς και την συγκρό-

τηση επιτροπής – συμμετοχή και των φορέων του Δήμου- η οποία θα

διεκδικήσει τον χώρο. 

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος αν και αναγνώρισε ότι είναι δίκαιο το αί-

τημα είπε ότι «δεν είναι ακόμη ο κατάλληλος χρόνος για να προχωρήσει

σε τέτοιες ενέργειες».

ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ YORK ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού με

χορηγία του «The John S Fafalios Foundation» προκηρύσ-

σει διαγωνισμό για δύο υποτροφίες, μία για αρχαιολόγο

και μία για αρχιτέκτονα μηχανικό, για μεταπτυχιακές

σπουδές διάρκειας ενός έτους για το ακαδημαϊκό έτος

2010-2011 στο Center for Conservation Studies του Πανεπι-

στημίου York (Αγγλία) σε θέματα αναστήλωσης, αποκατά-

στασης και διαχείρισης μνημείων. 

Οι υποτροφίες καλύπτουν το κόστος σπουδών και μέρος

του κόστους διαβίωσης.

Οι θέσεις προκηρύσσονται καταρχήν για Έλληνες, Ελληνο-

κυπρίους και ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονες μηχανι-

κούς και αρχαιολόγους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άρι-

στη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, στην περίπτωση που

είναι υπάλληλοι (Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, ΝΠΔΔ ή ιδιωτικοί), να μπορούν να εξασφαλίσουν

άδεια απουσίας ή εκπαιδευτική άδεια ενός πλήρους έτους, η

οποία να αρχίζει την 1.9.2010. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία

των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν λάβει το βασικό πτυχίο

τους (αρχαιολόγου ή αρχιτέκτονα μηχανικού).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοι-

χεία του αιτούντος (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.). Η αίτηση

θα συνοδεύεται από συνοπτικό αλλά πλήρες βιογραφικό

σημείωμα (σπουδές, ομιλούμενες γλώσσες, ενδεχόμενη

προγενέστερη πείρα σε θέματα αναστήλωσης, αποκατά-

στασης, διαχείρισης, δημοσιεύματα κ.λπ. με όλα τα σχετι-

κά αποδεικτικά).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στο γρα-

φείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28, 10558

Αθήνα (Πλάκα), καθημερινά, 10.00-17.00, εκτός Σαββάτου

και Κυριακής, τηλ. 2103225245, 2103226693, να σταλούν

με fax (2103225240) ή να σταλούν ταχυδρομικώς (στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22

Απριλίου 2010
Πληρ.: 210-3225245 εσ. 3, sak@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr)

Παραχώρηση έκτασης 38 στρεμ. της ΕΡΤ Α.Ε. 

προς όφελος των κατοίκων του Δήμου Γέρακα 

ερώτηση των βουλευτώνΔ. Παπαδημούλη & Θ. Λεβέντη

Με ερώτησή του ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, απευθύνεται

στον Υπουργό, προκειμένου να γίνει η προμήθεια πυρομαχικών

για τα Leopard 2. Γράφει μεταξύ άλλων: 

Έχουν περάσει έξι χρόνια από την έναρξη των διαδικασιών πα-

ραλαβής των 170 τανκ τύπου Leopard 2 και δρομολογείται η πα-

ραγγελία πυρομαχικών που θα τα καταστήσουν επιτέλους ετοι-

μοπόλεμα. Για την αγορά αυτών των πυρομαχικών απαιτείται διε-

θνής διαγωνισμός καθώς είναι πολλές οι εταιρίες και από διαφο-

ρετικές χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προμηθεύ-

σουν την χώρα μας με αυτού του είδους τα πυρομαχικά. Πρόκει-

ται για μια αγορά που πρέπει να γίνει, παρά τα μεγάλα οικονομι-

κά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας καθώς η δυνατό-

τητα χρήσης των Leopard 2 κρίνεται απαραίτητη για την εξασφά-

λιση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια πιθανή σύ-

γκρουση. 

Είναι κοινός τόπος η ανάγκη για  την άμεση διενέργεια ανοικτού

διεθνούς διαγωνισμού ώστε να αποκτήσει ο ελληνικός στρατός

τα απαραίτητα πυρομαχικά και να μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον

σύγχρονο εξοπλισμό τα συγκεκριμένα τε-

θωρακισμένα. 

Ερωτά δε ο βουλευτής:

1. Σε ποιο χρονικό διάστημα υπολογίζεται

ότι θα προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνι-

σμός για την προμήθεια πυρομαχικών για

τα Leopard 2;

2. Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι μπορούν

τα ΕΑΣ να συμμετέχουν στην παραγωγή

των αναγκαίων αυτών πυρομαχικών και

αν έχετε την πολιτική βούληση για συμ-

μετοχή τους στο συγκεκριμένο εξοπλιστι-

κό πρόγραμμα;

...Ασφαιρα τα Leopard 2
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Οι τιμές χονδρικής έπεσαν 60% 
αλλά στο ρεύμα παραμένει ίδια!!

"Στην Ελλάδα οι τιμές χονδρικής σημείωσαν σημαντική μείωση κα-

τά 60% εν συγκρίσει με τις μέσες τιμές των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, η εν λόγω πτώση δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές λιανι-

κής οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες". Αυτό δήλωσε ο αρμόδιος

Επίτροπος για θέματα Ενέργειας κύριος Oettinger σε ερώτηση του

Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.  Θ. Σκυλακάκη με θέμα τη διαφύλαξη του

ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς

όφελος των καταναλωτών.

"Σχεδόν όλοι οι καταναλωτές εξαρτώνται από έναν μόνο προμη-

θευτή αφού η ΔΕΗ καλύπτει το 98% της αγοράς, είπε ο  Επίτρο-

πος  και το γεγονός ότι η μείωση των τιμών χονδρικής δεν πέρα-

σε στον καταναλωτή μπορεί να οφείλεται στην "έλλειψη ανταγω-

νισμού στη λιανική αγορά".

Τέλος, επισημαίνεται στην απάντηση ότι τα κράτη μέλη έχουν δι-

καίωμα να προστατεύουν τους ευάλωτους πολίτες με μέτρα όπως

τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής

δημόσιας υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠαλλήνη 26/3/10

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

διακηρύσσεσι ότι την 6η Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 θα

διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοβολταϊκού

συστήματος Δημαρχείου (πιλοτικό πρόγραμμα) προϋπολογιζόμενης δα-

πάνης 45.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικο κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας, 1ος ορ.) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 2.250,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερι-

νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη - Β. Πα-

παϊωάννου τηλ. 210 6600.711).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠαλλήνη 26/3/10

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

διακηρύσσεσι ότι την 6η Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 θα διε-

ξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικών οικονομι-

κής κατανάλωσης (πιλοτικό πρόγραμμα) προϋπολογιζόμενης δαπάνης

45.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικο κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας, 1ος ορ.) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 2.250,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερι-

νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη - Β. Πα-

παϊωάννου τηλ. 210 6600.711).
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ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμ-

βάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμ-

βουλευτική καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας -

φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική

υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης,

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου

και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση

σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.        

Τηλέφωνο: 6989427922

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΩΠΙ: Βίλα 1000τ.μ. πολυτελής με πολλά έξτρα,

με πισίνα σε 10.000τ.μ. οικόπεδο, θέα θάλασσα, απεριόρι-

στη. Ετερη 500τ.μ. σε 1500τ.μ. οικόπεδο με πισίνα πολυ-

τελές. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 6945.876499, 210

8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μονοκατοικία 450τ.μ. πολυτελής,

θέα θάλασσα σε οικόπεδο 440.τμ. 1.300.000€. Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ: Μεζονέα 200τ.μ. νεόκτιστη 4 υπνο-

δωμάτια, 3 μπάνια με play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, μεγάλες βεράντες BBQ, θέα 530.000€ Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ Μεζονέτα 220τ.μ., 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, με

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη σε οικόπεδο 500τ.μ.,

θέα θάλασσα απεριόριστη. Σαρωνικός, 650.000€, Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΩΠΙ, Μεζονέτα 270τ.μ. γωνιακή νεόκτιστη, 4

υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ασανσέρ, play room, πολυτελής,

πισίνα 650.000€. Ετερη 300τ.μ. σε 400τμ. Οικόπεδο στα

μπετά 550.00€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ Σ.Δ. 0,3 195τ.μ. 200.000€, 380τ.μ. Γω-

νιακό 390.000, 800τ.μ. 710.000€, 1740τ.μ. 1.600.000€,

4.600τ.μ. 4.600.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ, ΣΔ. 0,6 225τ.μ. Γωνιακό, 350τ.μ.,

700τ.μ., 830τ.μ., 910τ.μ., 3.900τ.μ. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ  Τριπτολέμου 17 Βάρη, 210 8973.060.

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ, Σ.Δ. 0,4, 440τ.μ. 470.000€,

900τ.μ. 930.000€, 4000τ.μ. + 7000τ.μ. εκτός σχεδίου οικο-

δομήσιμα. Σοβαρές προτάσεις Βάρη (κέντρο) Σ.Δ.1

590τ.μ., 800τ.μ. Σ.Δ.0,6 με άδεια. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, 230τ.μ. 320.000€, 500τ.μ. με

άδεια 630τ.μ. θέα θάλασσα, 4.300τ.μ. και 11.000τ.μ. εκτός

σχεδίου οικοδομήσιμα. Βάρκιζα (κέντρο) 490τ.μ. Σ.Δ. 0,8

1.000.000€, 700τ.μ. Σ.Δ. 0,8, 1.500.000€, Φλέμιγκ

3.100τ.μ. 3.000.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη (έναντι κέντρου Υγείας)

Τηλ. – fax: ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

Άμεσα κύριος-α άνω των 18 ετών ζητείται για ανεξάρ-

τητη συνεργασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Μερική ή πλήρης απασχόληση. Δυνατότητες προσωπι-

κής ανάπτυξης. Τηλ. 2241051812. www.work-4all.com

Ζητείται barman/barwoman για εστιατόριο στην Ανατο-

λική Αττική. Δυνατότητα 12μηνης απασχόλησης. Τηλ.

Επικοινωνίας 210 3602.202.

Ζητούνται Μπουφετζής, Σερβιτόρος/α ή βοηθός, υπεύ-

θυνος καταστήματος. Τηλ. Επικοινωνίας 210 3602.202.

Ζητούνται 6 άτομα από επιχείρηση για την οργάνωση.

Μερική – πλήρης απασχόληση ανεξάρτητης συνεργα-

σίας. 1000€ - 10.000€ / μήνα. Τηλ. 2102801185,

www.multi-millionaires.biz

Ζητούνται  άτομα από επιχείρηση για μερική – πλήρη

απασχόληση. Εργασία μέσω Η/Υ στο χώρο σας. Ανε-

ξάρτητη, συνεργασία. Κέρδη 1000€ - 3.000€ / μήνα.

Τηλ. 2118001004, www.multi-millionaires.biz

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 5431

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι: 23/3/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα τ.κ. 15234 Χαλάνδρι

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ-

γου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡ-

ΤΩΝ» Α.Μ. 2/2010, με προϋπολογισμό 100.000,00 με ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: με προϋπολογισμό 49.544,09€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ

& ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 17.591,13€ (δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ με προϋπολογισμό 15.509,41€ (δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-

γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 8/4/2010.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή

μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν

οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική

τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, fax επικοινωνίας 210-

6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος

Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/4/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους πο-

σοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμέ-

νοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κα-

τηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.652.89€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12)

μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή. 

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος 

Και με εντολή

Ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW TOUAREG 3,2, ασημί μεταλλικό, αε-

ρανάρτηση, 20’’ ζάντες alutec, nav, full extra. Δεκτός

έλεγχος. Ιδιώτης τηλ. 6974027375.

Επιδοτούμενα (αμειβόμενα)

σεμινάρια επιμόρφωσης 

εργαζομένων

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με

την ERGOWAY Εκπαιδευτική, θα υλοποιήσει επιδοτού-

μενα (αμειβόμενα) σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομέ-

νων για τις επιχειρήσεις μέλη του, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ.

Σε αυτά τα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν επι-

χειρήσεις μέλη του ΒΕΑ, που απασχολούν με οποιαδή-

ποτε μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) από 1-

25 εργαζόμενους. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρα-

κολουθήσει μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης και αμείβε-

ται για τις ώρες συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Δεν

υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την συμμετο-

χή στο πρόγραμμα, ούτε για τους συμμετέχοντες, ούτε

για τους εργοδότες. 

Μερικά από τα σεμινάρια που μπορείτε να επιλέξετε να

παρακολουθήσετε είναι τα παρακάτω: 

– Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (δυνατότητα πιστοποί-

ησης)

– Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (ύλη ΕΦΕΤ)

– Οργάνωση και διοίκηση ΜΜΕ – αρχές Marketing

– Εξειδικευμένη ξενόγλωσση ορολογία – Αγγλικά

– Διάφορα θέματα εμπορικών επιχειρήσεων

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-

6147001 (τμήμα ΛΑΕΚ), στο fax: 210-6147004, ή στο e-

mail laek@ergoway.gr.



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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
Specialist 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

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BOYΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 29/03,  8μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 28, TETAΡΤΗ 31/3 & ΣΑΒΒΑΤΟ 3/4

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

29 Μαρτίου στις 8 μ.μ. με 18 θέματα. Επιλέγουμε:

1. Εγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.

5. Αποδοχή διάθεσης ποσού 17.211,56 € που αφορά δό-

ση του 2009 για τα σχολεία.

6. Εγκριση προϋπολογισμού ΠΕΒ.

7. Εγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΒ.

9. Ορισμός Ελεγκτών ΔΗ.Κ.ΕΒ. για τον τακτικό διαχειρι-

στικό έλεγχο.

12. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής

της ανάπλασης πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.

13. Αντιπλημμυρική προστασία Κόδρου και Θεσσαλίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ&Π - ΤΜΗΜΑ: Μελετών & Έργων

Λ. Καραμανλή 18 τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Ζωή Δράμη, Τηλ.: 213-2020056, fax: 213-2020049

e-mail: zdrami@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές με το σύστημα «Σύστημα προσφοράς ενιαίου πο-

σοστού έκπτωσης» σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το

έργο:

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΑΔΑ

Α/2010», Προϋπολογισμού 70.909,09€ και ΦΠΑ 14.890,91€

Συνολικής δαπάνης 85.800,00€

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου Βούλας.

Πίστωση έτους 2010, 25.000,00€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες.

Κάθε προβλεπόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνι-

σμό για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφο-

ρών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13η Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και

ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. στο Δήμο Βούλας.

(Λ. Καραμανλή 18 – Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ. 213-2020000. Σε πε-

ρίπτωση που ο διαγωνισμός δεν γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα θα

διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της, η Προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα.

Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βούλας αντί του

ποσού των 15€, μέχρι την Πέμπτη 8-4-2010 και ώρες (9.00 – 13.00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα-

ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕ-

ΕΠ Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνα με τον

Ν. 3669/08 όπως ισχύει.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού δηλαδή

1.418,18€. 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 23-03-2010

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 6η Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ.μ. θα

διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών

μηχανογράφησης και εκτυπώσεων προϋπολογιζόμενης δαπάνης

5.800,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 290,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερι-

νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Πα-

παϊωάννου τηλ.: 210-6600711).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς 

ΠΑΛΛΗΝΗ 19/3/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3483

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών» αξίας ευρώ 44.990,34€ συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 6 Απριλίου

2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (τα-

χυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δή-

μου μέχρι και την 06/04/2010 ημέρα Τρίτη (εγγυητική επιστολή

2249,52€).

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρε-

σίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Πασχαλινός). 

Ο Δήμαρχος

Σ. Κωνσταντάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 10/3/2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Παπάγου 23 τ.κ. 166 73 Αριθ. εσωτ. Πρωτ. 105

Πληροφορίες: Α. Τζανέτου Τηλ./fax: 210-8953756

e-mail: atzanetou@voula.gov.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008

1. ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 378.516,86

ΕΚΤΑΚΤΑ 1.337,51

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & Τρίτων 87.730,83

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 211,23
–––––––––––

Χρηματικό υπόλοιπο 105.130,31

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 579.926,74

2. ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 432.814,37

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 140.112,37
–––––––––––

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 572.926,74

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή της παρ.6 του άρ-

θρου 163 του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 και της αριθ. 2/28783/30-08-2005 ΚΥΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. Πρωτ.: 5432

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 23/3/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα τ.κ. 15234 Χαλάνδρι

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική, Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» Α.Μ. 4/2010, με προϋπολογισμό

300.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες

εργασιών:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: με προϋπολογισμό 37.716,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και

απρόβλεπτα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: με προϋπολογισμό 62.565,84€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και

απρόβλεπτα)

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: με προϋπολογισμό 42.894,77€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: με προϋπολογισμό 88.218,57€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ): προϋπ. 16.538,24€ (συμπεριλαμβανομέ-

νου ΓΕ & ΟΕ 18%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-

γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 8/4/2010.

Η παραλαβή των τευχών  δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή

μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν

οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική

τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, fax επικοινωνίας 210-

6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος

Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/4/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους πο-

σοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή

σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και

τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 4.958,67€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες

και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή. 

Ο Δήμαρχος Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος 

Και με εντολή

Ο Δ/ντης τεχν. Υπηρεσιών  Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θρακ/νες: 23/3/2010 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1322/2010

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Αρ. Μελέτης: 52/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. Έτους 2010:

Κ.Α. 10.6641, 10.6643, 20.6641, 35.6641, 35.6644, 70.6641 και 70.6644

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κρι-

τήριο κατακύρωσης: α) Το οικονομικά συμφερότερο ποσοστό έκπτωσης

επί τοις εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλη-

σης του είδους που ανακοινώνει το τμήμα αγορανομικού ελέγχου –

εμπορίου της δ/νσης προστασίας καταναλωτή – εμπορίου της Νομαρχια-

κής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνη-

σης, 

Β) Την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για το φωτιστικό πετρέλαιο

(κιροζίνη) και τα λιπαντικά,

για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λι-

παντικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.564,00€ συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους

και Πρωταγόρα 1) στις 19 Απριλίου τους έτους 2010, ενώπιον της επι-

τροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην

επιτροπή ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών

από την επιτροπή η 11:00π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποι-

νή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που

ορίζεται στο ποσό των (3.028,20€) τρεις χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και

είκοσι λεπτά και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να έχει

ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς

που ζητά η διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93

(ΕΚΠΟΤΑ).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρ-

μόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κωνσταντίνος τηλ. 2132140323 και fax:

2132140330.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι τρεις (3) εργά-

σιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία

του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Οικονόμου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Καλύβια 12/03/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3132/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010 Καλύβια

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, Τηλ.: 22993-20348 fax: 22990-48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Α) Της παρ.9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την παρ.

13 του άρθρου 20 Ν.3731/08.

Β) Του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80

Γ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 20-6233.002

Δ) Την 40/10 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής.

Ε) Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπη-

ρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο

κατακύρωσης της χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με

τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» συνολικής προ-

ϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 40.000,00 ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την ΔΕΥΤΕΡΑ 29

Μαρτίου 2010 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επι-

τροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-

σμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιο-

λογητικά.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζό-

μενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαμβάνει τις υπέρ

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό

διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ

ΦΕΡΑΙΟΥ ταχ. Κωδ. 190 10) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται απευ-

θείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που ορί-

ζεται στο παρόν.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλό-

τερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά

του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση δημάρχου.

Ο Δήμαρχος

α.α. Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» ΒΟΥΛΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου μας στην Ετήσια

Γενική Τακτική Συνέλευση, στην οποία θα διεξαχθούν και Αρχαιρεσίες,

για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Δ.Σ. και της 3μελούς ελεγκτικής επι-

τροπής, για την προσεχή διετία.

Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Απριλίου 2010 και ώρα 11 στην αί-

θουσα Εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου (Πλατεία Αλσους, Πα-

νόραμα Βούλας).

Καλούμε όσους φίλους Πανοραμίτες, δεν είναι μέλη του Σωματείου μας,

να εγγραφούν έγκαιρα. Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Υποψηφιότητες για Δ.Σ. και Ε.Ε. καθώς και προτάσεις για αναγραφή και

συζήτηση θα γίνονται δεκτές με΄χρι την 6η εσπερινής της Τετάρτης 7ης

Απριλίου 2010 εγγράφως στο εντευκτήριο του Σωματείου μας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στον ίδιο

χώρο και τόπο, την επομένη Κυριακή.

Το Δ.Σ.
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3η Διαδημοτική συνάντηση κολύμβησης

Εγιναν την Κυριακή 21/3/09

οι Ατομικοί αγώνες ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΤΩΝ στην Επιτρα-

πέζια Αντισφαίριση  που

διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ.

Στους αγώνες  έλαβαν μέ-

ρος 110 Ανεξάρτητοι αθλη-

τές άνδρες και γυναίκες

από διάφορες περιοχές της

Ελλάδας όπως Θεσ/νίκη -

Βόλο - Ζάκυνθο και Αθήνα.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε

5 κατηγορίες ανδρών και

μια γυναικών, ενώ για πρώ-

τη φορά έγινε και τουρνουά

παρηγοριάς για όσους απο-

κλείστηκαν από την πρώτη

φάση των ομίλων. 

Η μεγάλη συμμετοχή του

κόσμου έδειξε  την ανάγκη

που έχει το άθλημα για εξά-

πλωση και μαζικότητα σε

όλη την Ελλάδα και σε όλα

τα επίπεδα. 

ANAΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡ 18-40 ΕΤΩΝ

1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ

2. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΣΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ.

ΚΑΤΗΓΟΡ 40-50 ΕΤΩΝ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ.

2. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

3. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.

ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓ.

ΚΑΤΗΓΟΡ 50-60 ΕΤΩΝ

1. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣ.

2. ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ.

ΚΑΤΗΓΟΡ 60-70 ΕΤΩΝ

1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.

2. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ.

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

4. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

5. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡ 70 +

1. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.

3. ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΑ

2. ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ

3. ΜΗΤΣΟΥ ΒΑΝΙΑ

4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ

Επιτυχία στους αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

πινγκ-πονγκ του ΠΟΦΕΠΑ

Σύλλογος Βετεράνων 

Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας

Πρόσφατα, μια παρέα βετεράνων καλαθοσφαιριστών

ανέλαβε την πρωτοβουλία να επανασυνδέ-

σει μεγάλο αριθμό παλαίμαχων αθλη-

τών του ελληνικού μπάσκετ, με σκο-

πό τη σύσταση ενός οργανωμένου

συλλόγου, που θα δώσει την ευκαι-

ρία να ζήσουν όμορφες στιγμές και

πάλι, μέσω του αθλήματος της καλα-

θοσφαίρισης. Ετσι ιδρύθηκε ο Σύλλο-

γος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας. 

Παρά τη μικρή διάρκεια ζωής του (δύο μήνες), ο Σύλλο-

γος  έχει να επιδείξει πλούσιο έργο  στο ενεργητικό

του:

Ηδη έχουν δοθεί φιλικοί αγώνες  ανάμεσα σε βετερά-

νους καλαθοσφαιριστές, στα Γιάννενα και στην Πάτρα,

ενώ στη διάρκεια του αγώνα βραβεύτηκε για την προ-

σφορά του στο άθλημα ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Αύριο  29 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί αγώνας στο

γήπεδο του Πανιωνίου και οι Βετεράνοι θα βραβεύσουν

μία μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ, τον Φάνη Χρι-

στοδούλου.

Σε όλες τις εκδηλώσεις,  η συμμετοχή του κόσμου ήταν

αξιοθαύμαστη  και κάθε συνάντηση των Βετεράνων

αποτελεί μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ, που δίνει

τη δυνατότητα στη νέα γενιά να γνωρίσει όλα τα μεγά-

λα ταλέντα της καλαθοσφαίρισης που δόξασαν την Ελ-

λάδα σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΣΑΝΑ

Η επόμενη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α΄, Β΄,

και Γ1 κατηγορίας θα διεξαχθεί το Σαββατοκύρια-

κο 10-11/04/2010. Δεν θα διεξαχθεί η 12η αγωνι-

στική του Γ2 ομίλου και ορίζεται για το Σαββατο-

κύριακο 17/18-04/2010.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α (22/03/2010)

Ο τελικός αγώνας Νέων μεταξύ των ομάδων ΑΟ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ θα διεξαχθεί

την Κυριακή 28/03/2010 και ώρα 11.00 στο γήπεδο

Παιανίας.

Η 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ Γ2 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕ-

ΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 27/28-03-2010

7ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ.ΑΝΑ 

Νικητής ο ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα διεξήχθη (17/3/2010) στο δη-

μοτικό γήπεδο ΠΑΛΛΗΝΗΣ ο 7ος Τελικός Κυπέλλου

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Σε έναν αγώνα με πολύ αδρεναλίνη, που

έληξε στην κανονική διάρκεια 1-1 και στην παράταση

Κυπελλούχος για την περίοδο 2009-2010 αναδείχθηκε η

ομάδα ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ με σκορ 2-1 . ...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Πραγματοποιήθηκε και φέτος

το Σάββατο 20 Μαρτίου η 3η

Διαδημοτική Συνάντηση Κο-

λύμβησης, εκδήλωση που έχει

γίνει πλέον θεσμός, με οργα-

νωτή τον Αθλητικό Οργανισμό

του Δήμου Σπάτων, στο κο-

λυμβητήριο των Εκπαιδευτη-

ρίων "Νέας Γενιάς Ζηρίδη" στα

Σπάτα.

Στους αγώνες συμμετείχαν

εκτός από τον Δήμο Σπάτων οι

παρακάτω τέσσερις Δήμοι, Αρ-

γυρούπολης, Λαυρίου, Ραφή-

νας και Χαϊδαρίου. Στο κατά-

μεστο κολυμβητήριο, σε μια

όμορφη ατμόσφαιρα, με πολύ

κέφι και με πρωταγωνιστές

τους μικρούς κολυμβητές, δια-

κρίθηκαν πρώτος ο Δήμος του

Χαϊδαρίου με 38 μετάλλια

δεύτερος ο Δήμος Αργυρού-

πολης 23 μετάλλια, τρίτος ο

Δήμος Σπάτων με 22 μετάλ-

λια, τέταρτος ο Δήμος Ραφή-

νας με 20 μετάλλια και πέ-

μπτος ο Δήμος Λαυρίου. 

Οι αθλητές του Δήμου Σπάτων

κατέκτησαν 9 χρυσά μετάλλια

οι: Κάραλη Αγγελική, Ράντζου

Έφη, Παρασκευά Σοφία, Μπέ-

κας Κωνσταντίνος, Παππά Μι-

χαέλα, Ιατρού Ηλέκτρα, Κα-

πνοπούλου Κωνσταντίνα , Πε-

ρίδη Μαριαλένα, και Καζαντζί-

δου Σοφία, 5 Αργυρά μετάλλια

οι: Οικονόμου Δέσποινα, Κά-

ραλης Εμμανουήλ, Περίδης

Φίλλιπος, Καζατζίδου Σοφία

και Ιατρού Οδυσσέας, και 7

χάλκινα οι: Καλνόπουλος Χρή-

στος, Περίδης Φίλλιπος, Κου-

κουράκης Μιχάλης, Κάραλης

Εμμανουήλ, Καπνοπούλου

Κωνσταντίνα, Ράντζος Δημή-

τρης, Παρασκευά Σοφία, Μπέ-

κας Κωνσταντίνος, Μαργέτης

Άγγελος, Κατσίκης Δημήτρης

και Ιατρού Οδυσσέας.

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια των

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

και των προπονητών του

Αθλητικού Οργανισμού του

Δήμου Σπάτων για την διεξα-

γωγή των αγώνων, των δύο

αθλητών των ακαδημιών ποδο-

σφαίρου, Κανδίτη Μίλτο και Ελ

Γκαμάλ Δημήτρη, καθώς και

της Γιατρού του Αθλητικού Ορ-

γανισμού.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

Τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες πέ-

τυχαν οι ομάδες της Θέτιδας,  σε γυναίκες

με αντίπαλο το Κορωπί εκτός έδρας με 3-

2 σετ, σε παίδες με αντίπαλο τη Σχολή Χα-

τζηβέη με 3-2 σετ στη Βούλα και τέλος, σε

κορασίδες και πανκορασίδες με Πακ. Χα-

λανδρι και Βουλιαγμένη αντίστοιχα επίσης

στη Βούλα με 3-0. 

Αναλυτικότερα:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μεγάλη νίκη μέσα στο Κορωπί για την

ομάδα των γυναικών, οι οποίες κατάφεραν

να κερδίσουν σε μία έδρα όπου λίγοι τα

καταφέραν. Έτσι, με πολύ δυνατό ξεκίνη-

μα η ομάδα κατέκτησε τα 2 πρώτα σετ με

20-25 και 19-25. Στη συνέχεια όμως, το

Κορωπί αντέδρασε και κατέκτησε τα δύο

επόμενα με 26-24 και 25-22. 

Τελικά στο 5ο  και καθοριστικό σετ, η γυ-

ναικεία ομάδα δεν άφησε περιθώρια στην

αντίπαλό της και το κατέκτησε με 7-15,

όπως κατέκτησε επίσης τη 12η νίκη της

για φέτος,  μια νίκη που τη φέρνει μακριά

από την όποια πιθανότατα να κινδυνεύσει

στο τέλος και κοντά στην 1η εξάδα της Α'

ΕΣΠΑΑΑ. 

Ακολουθεί ο τελευταίος αγώνας για τη γυ-

ναικεία ομάδα για φέτος, που θα γίνει τη

Μ.Δευτέρα 29/3 με αντίπαλο το Βύρωνα

στη Βούλα. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι

διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού ο Βύρω-

νας έχει κατακτήσει την 1η θέση της κα-

νονικής περιόδου και η Θέτιδα πολύ δύ-

σκολα θα χάσει την 6η θέση.

ΠΑΙΔΕΣ

Ανατροπή και για τους παίδες, οι οποίοι

κατάφεραν να κερδίσουν την ομάδα της

Σχολής Χατζηβέη με 3-2 σετ (22-25, 23-

25, 25-22, 17-15), ενώ έχαναν με 0-2. Αυ-

τό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για την ομά-

δα των παίδων για φέτος, οι οποίοι διέ-

γραψαν μια άκρως ικανοποιητική πορεία,

εν μέσω πολλών προβλημάτων, τραυματι-

σμών και παρ' όλ' αυτά κατέκτησαν την

έβδομη θέση σε όλη την Αττική, μεταξύ 36

ομάδων που έλαβαν μέρος. 

Ρωτώντας τον προπονητή κ.Ιωάννου, μας

είπε το εξής: «Αυτό το διάστημα είναι για
τους προπονητές το σπουδαιότερο, γιατί
έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν και
να βελτιώσουν την ομάδα, μη έχοντας
αγωνιστικές υποχρεώσεις και να προσδο-
κούν σε μια πολύ καλύτερη ομάδα στην
επόμενη περίοδο». 
Η ομάδα των παίδων αποτελείται από τους

παίχτες: Χατζηεμμανουήλ Εμμανουήλ

(πασαδόρος), Χρυσοχόος Γιάννης, Πα-

σπαράκης Γιώργος, Κυριακόπουλος Δη-

μήτρης (κεντρικοί), Χάσα Άλεξ, Κωνστα-

ντιλίερης Άγγελος και Ρίγκελς Ντουκάτι

(ακραίοι) και ο Κουτσούκος Παναγιώτης

(λίμπερο).  

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Νικούν συνέχεια και οι πανκορασίδες, κά-

νοντας το 6 στα 6 και το 18-0 στο σετ,

αφού κέρδισαν τη Βουλιαγμένη με 3-0 στη

Βούλα (25-8, 25-12, 25-22). Νίκη και για τις

Κορασίδες, που αντιμετώπισαν την ομάδα

του ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ στη Βούλα με 3-0

(25-22, 25-28, 27-25). 

Μια νίκη πολύ δύσκολη με μια πραγματικά

καλή ομάδα, πράγμα που δείχνει πως εί-

μαστε σε καλό δρόμο και μπορούμε να πε-

ριμένουμε ακόμη καλύτερη συνέχεια. 

Ακολουθεί αγώνας για τις μεν Κορασίδες

το Σάββατο 17/3 στο Βύρωνα με την Ένω-

ση και για τις Πανκορασίδες την Κυριακή

28/3 στο Κορωπί.

Οριστικοποιήθηκε η τετράδα στην Α2 

Μπορεί να απομένουν 3 ακόμη αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος στο

πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών, ωστόσο η νέα ήττα του Φοίβου ουσιαστικά σηματοδότησε

την «παραίτηση» της ομάδας των Συκεών από τη διεκδίκηση θέσης στην τετράδα εν όψει

των πλέι όφ. 

Το Κορωπί που επικράτησε στις Σέρρες του Πανσερραικού θα είναι οριστικά στα πλέι οφ

μαζί με τους Ποσειδώνα Λουτρακίου, Ιωνικό Ν.Φ και την πρωτοπόρο ΧΑΝΘ. 

Όλοι αυτοί (κέρδισαν και οι τέσσερις) σχηματίζουν και την τετράδα όπου θα διεκδική-

σουν τα δύο προνομιούχα εισιτήρια της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία. 

Στην ζώνη του υποβιβασμού η «μάχη» καλά κρατεί και το φινάλε αναμένεται με ξεχωρι-

στό ενδιαφέρον. Οι Ελπίδες Πατρών έχουν υποβιβαστεί, ωστόσο για το δεύτερο εισιτή-

ριο θα παλέψουν να το αποφύγουν οι Φαίακας Κέρκυρας, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νί-

καιας και Αλέξανδρος Αξιούπολης. Από αυτούς μόνο οι Κερκυραίοι χαμογέλασαν· ωστό-

σο τίποτα δεν έχει κριθεί στην υπόθεση παραμονής. 

ΣΤH TETΡΑΔΑ ΤΩΝ PLAY-OFF 

Ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Φοίβος Σ-Παράδεισος Αμ 22-27, 

Πανσερραικός-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 29-32, 

ΧΑΝΘ-Αναγέννηση Β 32-24, 

Ελπίδες Π-Φαίακας Κ 24-33, 

Ιωνικός Ν.Φ-Αλέξανδρος αξ 45-27, 

Ποσειδώνας Λ-Άρης Ν 23-20 

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες) 

Ομάδα Γκολ Βαθμ. 

1. ΧΑΝΘ 33 

2. Ιωνικός ΝΦ 30 

3. Ποσειδών Λουτρακίου 27 

4. ΓΣ. Κορωπί 26 

5. Φοίβος Συκεών 21 

6. Παράδεισος Αμαρουσίου 19 

7. Πανσερραϊκός 16 

8. Φαίακας Κέρκυρας 14 

9. Αναγέννηση Βύρωνα 13 

10. Άρης Νίκαιας 12 

11. Αλέξανδρος Αξιούπολης 12 

12. Ελπίδες Πάτρας 1 

* Οι Ελπίδες Πάτρας έχουν ένα μηδενισμό

και –1 βαθμό.

Προγράμματα σε συνεργασία

με Aquadome Sports

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ενημερώνει ότι

συνεργάζεται με το Aquadome Sports & country club εξασφαλί-

ζοντας καλύτερες τιμές για τους δημότες Βάρης κι εξασφαλί-

ζοντας, επίσης, ότι δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα ποσό εγ-

γραφής. Προτείνει, λοιπόν, στους δημότες που ενδιαφέρονται

να γυμναστούν, τα εξής:

1. Τμήματα εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά του Δήμου, ηλι-

κίας 4 έως 12 ετών. Η λειτουργία του προγράμματος θα είναι με

την ευθύνη και καθοδήγηση εξειδικευμένων γι’ αυτές τις ηλι-

κίες προπονητών του Aquadome. Τα προτεινόμενα ωράρια λει-

τουργίας του προγράμματος είναι τα κάτωθι: 

Τρίτη – Πέμπτη 16:20 -17:10 – 19:40, Σάββατο 9:00 – 12:20

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 14:45 (ξεκινάει με το λιγότε-

ρο 10 παιδιά) Η συμμετοχή είναι σε 130,00€ ανά τρίμηνο για 3

φορές την εβδομάδα.

2. Πρόγραμμα ελεύθερης κολύμβησης για τους Δημότες.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 14:00.

Το κόστος συμμετοχής προτείνεται σε 40,00€ το μήνα χωρίς

περιορισμό επισκέψεων ή 5,00€ ανά επίσκεψη.

3. Πρόγραμμα AQUA AEROBIC για τους Δημότες.

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 9:30 - 10:30

Δευτέρα έως και Πέμπτη  20:00 - 21:00

Το κόστος συμμετοχής προτείνεται σε 50,00 ευρώ ανά μήνα για

τρεις φορές ανά εβδομάδα ή 5,00 ευρώ ανά επίσκεψη.

Αποτελέσματα 19ης αγωνιστικής: 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ OPEN

ΤΟΥΡΝΟΥΑ SQUASH

Από 13 εως και 16 Μαΐου θα διεξαχθή στο AQUADOME

Sports & country club  το ετήσιο Εαρινό Open Πανελλήνιο

τουρνουά squash για το 2010.

Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε την γραμμα-

τεία του AQUADOME  στο τηλ. 210-8975222

Εμεινε πίσω ο

Αρης Βούλας

στην 

Επιτραπέζια

αντισφαίριση

Στην τελική φάση του Πα-

νελληνίου Πρωταθλήματος

Νέων Ανδρών – Νέων Γυ-

ναικών, στην οποία είχαν

προκριθεί 14 ομάδες απ’

όλη την Ελλάδα, η γυναι-

κεία ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ έχασε, πολύ δύ-

σκολα, με 3-2 από την ομά-

δα «ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΩΝ»

και 3-1 από τον «Δ.Α.Ο.

ΤΑΥΡΟΥ» και έτσι δεν κα-

τάφερε να διεκδικήσει στη

συνέχεια κάποιο μετάλλιο. 

Στα ατομικά αγωνίσματα,

η Εμίρη Φιλία, Νίνου Χαρά

και Σταθουλόπουλος Δη-

μήτριος, έχοντας ν’ αντι-

μετωπίσουν ισχυρούς

αντιπάλους αποκλείστη-

καν από τον πρώτο τους

αγώνα. Πρέπει όμως να

σημειώσουμε ότι στην τε-

λική φάση του πρωταθλή-

ματος αυτού έχουν να

προκριθούν αθλητές και

αθλήτριες του ΑΡΗ από

την αθλητική περίοδο

2005 – 2006 και μετά.

Νικητες 3ου ενωσιακου 

πρωταθληματος τενις ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ
Οι νικητές του 3ου Ενωσιακού πρωταθλήματος τένις της ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ

για αγόρια και κοορίτσια 12 και 16 ετών  που διεξήχθη με μεγάλη συμ-

μετοχή

στίς εγκαταστάσεις του ΟΑ ΓΟΥΔΙΟΥ στις 13-15/3/2010, είχε ανέδειξε τους παρακάτω

νικητές:

Α12       1ος         ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ       ΣΤΕΦΑΝΟΣ                   Ο.Α.    ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2ος         ΒΟΙΝΕΑ           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ             Ο.Α.    ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κ12      1η           ΠΕΤΡΙΔΟΥ       ΗΛΕΚΤΡΑ                     Α.Ο.Α ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2η          ΛΑΘΟΥΡΗ       ΙΩΑΝΝΑ                        Ο.Α     ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α16      1ος        ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ             Ο.Α    ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2ος        ΘΕΟΔΩΡΟΥ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ            Ο.Α    ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κ16      1η          ΝΤΟΥΛΙΑ           ΘΕΟΔΩΡΑ                  Ο.Α    ΠΑΠΑΓΟΥ

2η         ΧΕΙΛΑΡΗ             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ              Ο.Α.   ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4 ΣΤΑ 4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΔΑΣ
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Ενημέρωση για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών  στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων της
Βάρης πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την
εταιρεία ανακύκλωσης.  Οι μαθητές,  έφεραν μικρές ηλεκτρικές συσκευές,  που μεταφέρθηκαν
στον κάδο Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών στο Εργοτάξιο του Δήμου Βάρης.


