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“Τι να κάναμε;”
Και τώρα γίνεται·

όπως έκανε η Τουρκία

«Καλά τα λες», μου λένε, καθ’ όλα καλοπροαίρετοι ανα-

γνώστες. «Ποιοι φταίνε πρώτοι», τι φταίει, «τις πταίει»,

«αλλά, τώρα, εκεί που φτάσαμε, τι να κάναμε, να πτω-
χεύαμε»;
Αρα, σωστά έπραξε ο Πρωθυπουργός και μας έβαλε σε

τριπλή επιτήρηση, βγαίνει αβίαστα – αβασάνιστα, λέω –

το συμπέρασμα.

Σωστά ελήφθησαν, έγιναν αποδεκτά ορθότερα, τα σκλη-

ρά μέτρα, για τις περικοπές των αμοιβών των εργαζο-

μένων, για τις απολύσεις, για την αύξηση της φορολο-

γίας, για το άγριο κυνήγι όσων μπορούμε ν’ αρπάξουμε,

για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό κλπ.

Σωστά, τα αποδέχεται – σύμφωνα με τις κατευθυνόμε-

νες δημοσκοπήσεις – η πλειοψηφία του τρομοκρατημέ-

νου ελληνικού λαού.

Σωστά, και αποδοτικά το πράξαμε, όπως αποδείχτηκε,

αφού κάναμε και κάνουμε επί 8 μήνες «πλύση εγκεφά-

λου», μέσω των Μαζικών Μέσων Επηρεασμού (ΜΜΕ)

της κοινής γνώμης.

Το ερώτημα, λοιπόν, που πρέπει ν’ απαντηθεί είναι:

Τι να κάναμε;

Η Δύναμη του Ανίσχυρου

Όταν το δημόσιο χρέος υπερβαίνει σήμερα τα 320 δισε-

κατομμύρια € και σε 3 χρόνια θα πλησιάζει τα 450 δις,

με Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, σύμ-

φωνα με το ΔΝΤ, 338,25 δις δολάρια, ήτοι 260,20 δις ευ-

ρώ, περίπου (το 2009), πρέπει ν’ αντιληφθούμε ότι η χώ-

ρα τελεί ουσιαστικά υπό δουλεία των «αγορών», δηλα-

δή των τοκογλύφων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού

κεφαλαίου.

Πρώτιστο μέλημα και χρέος είναι η αποτίναξη αυτού του

δυσβάστακτου βάρους (άχθους) η σεισάχθεια.

Γι’ αυτό είχα γράψει πριν δύο χρόνια, «πρόσω ολοτα-

χώς προς τον …Σόλωνα!

Για όσους με παρακολουθούν, έχω ασχοληθεί με το θέ-

μα επανειλημμένα τα τρία τελευταία χρόνια1.

Τα μέτρα που έπρεπε να λάβουμε είναι και βραχυπρόθε-

σμα και μεσο-μακρυπρόθεσμα.
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ“Τι να κάναμε;”
Και τώρα γίνεται· όπως έκανε η Τουρκία

Συνέχεια από τη σελ. 1

Για να λάβεις όμως τέτοια μέτρα –

που δεν υπαγορεύονται από κανέναν

ξένο παράγοντα, γιατί εδώ διακυβεύ-

εται η εθνική κυριαρχία και η ανεξαρ-

τησία της χώρας – πρέπει να διαθέ-

τεις ευρεία και πολυσύνθετη φιλοσο-

φική σκέψη, τόλμη και αποφασιστικό-

τητα.

Αποφασιστικότητα όχι έναντι των πο-

λιτών – υπηκόων, αλλά κυρίως έναντι

του εξωτερικού εχθρού. Γιατί περί αυ-

τού πρόκειται. Εχουμε πόλεμο! Πόλε-

μο οικονομικό.

Και στον πόλεμο, συχνά οι Ελληνες

έχουν αποδείξει ότι δεν νικά πάντα ο

δυνατότερος, αλλά εκείνος που

ενεργεί μεθοδικά. Με συλλογικό

πνεύμα, με αυτοθυσία, με τόλμη και

αποφασιστικότητα.

Αυτή είναι η δύναμη του «ανίσχυ-

ρου». Στο κάτω κάτω τι έχει να χάσει,

εκτός από την ενδοτικότητά του, που

ανοίγει την όρεξη και την απληστία

των δυναστών τους.

Αμα διογκώνεται συνέχεια το χρέος

μας κι αποστραγγίζουμε συνέχεια το

λαό μας, τις παραγωγικές μας μονάδες

και αφυδατώνουμε και απισχνάζουμε

τις καταναλωτικές μας δυνατότητες, σ’

έναν αέναο κύκλο επιδείνωσης, στο

τέλος τι θα πάρουν; Το 37% των απαι-

τήσεών τους που πήραν στην Αργεντι-

νή; Αυτό προτιμάνε; Όχι, βέβαια: 

Αυτό τους το λές τώρα.

Βραχυπρόθεσμα μέτρα

Τους λές: 

― Αναστέλλω τις πληρωμές. Επαν-

διαπραγματεύομαι τους επαχθείς και

τοκογλυφικούς τόκους στο 1%, μέχρι

2 το πολύ.

― Αναστέλλω τις δεσμεύσεις μου

από ορισμένα άρθρα της Συνθήκης

του Μάαστριχτ και της Λισσαβόνας.

Σέβομαι τους διεθνείς κανόνες, αλλά

πρώτος νόμος είναι η σωτηρία του

λαού και της πατρίδας. Salus populus

suprema lex esto, που έλεγαν οι Λατί-

νοι. Και δεν το αναφέρω τυχαία ή για

εντυπωσιασμό.

― Στο προσχέδιο του ευρωπαϊκού

Συντάγματος, αναφέρονταν στις αρ-

χές του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού

(και του χριστιανικού) ως βάση των

πολιτιστικών αρχών της Ευρώπης.

― τους ξεκαθαρίζω να ξεχάσουν τις

ορέξεις τους για τα νησιά μας και τις

παντοειδείς πλουτοπαραγωγικές μας

πηγές.

― Απαιτώ την εκπλήρωση των υποχρε-

ώσεών τους και των χρεών τους προς

την Ελλάδα (π.χ. αποπληρωμή του κα-

τοχικού δανείου της Γερμανίας).

― Τους υπενθυμίζω ότι συνυπεύθυ-

νοι για τη σημερινή οικονομική κατά-

σταση της Ελλάδας είναι κι εκείνοι

που απαιτούν και απειλούν.

― Τους επισημαίνω ότι οικονομικός

καταποντισμός ή άλλη περιπέτεια της

Ελλάδας θα συνεπιφέρει σοβαρότα-

τες επιπτώσεις αλυσιδωτές και σοβα-

ρότατο κίνδυνο διάλυσης της Ε.Ε.

― Κάποιοι μπορεί και να το επιδιώ-

κουν. Κάποιοι, οικονομικοί κυρίως, κύ-

κλοι το απεύχονται. Τρέμουν μη συμ-

βεί κάτι τέτοιο και τιναχθούν στον αέ-

ρα οι οικονομίες τους.

 ― Τι να κάνουμε; Δεν θα θυσιάσουμε

την Ελλάδα και το λαό της, για να σω-

θεί η Ευρώπη της «άκρως ανταγωνι-

στικής οικονομίας της αγοράς» (άρ-

θρο 2 παρ.1 Συνθήκη Λισσαβόνας).

Εμείς, την Ευρώπη των λαών θέλουμε.

― Αφύπνιση του πατριωτισμού των

Ελλήνων. Κάλεσμα και έμπνευση του

απόδημου ελληνισμού.

― Παράλληλα επιβάλεις λιτότητα και

εξορθολογισμό δαπανών και στη χώ-

ρα σου. Αλλά πρωτίστως με δίκαια και

ευφάνταστα μέτρα, προσμετρώντας

τις πολύπτυχες επιπτώσεις και την

αλληλουχία των δεδομένων, με γνώ-

μονα το δίκαιο και κοινωνικό κράτος.

― Δίνει πρώτη η πολιτική ηγεσία το

παράδειγμα. Τα ‘χουμε γράψει. Μείω-

ση των βουλευτικών εδρών στις 210.

Μείωση απολαυών βουλευτών και

κρατικών λειτουργών. Διοικητών,

συμβούλων κλπ. Κανένας πάνω από

5.000 ευρώ. Οποιανού του αρέσει.

Θυμηθείτε τον Καπποδίστρια «ούτε
οβολόν από τα δημόσια χρήματα […]
ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον αν-
θρώπων βυθισμένων εις την εσχάτην
αμηχανία» (Δ’ Εθνική Συνέλευση, Αρ-

γος, 4/8/1829).

― Θεσπίζεις αναπτυξιακούς νόμους,

για προοπτικές τόνωσης και ανάπτυ-

ξης της οικονομίας. Της πραγματικής

οικονομίας.

― Χτυπάς αλύπητα τη γραφειοκρα-

τία και τους αδιόρθωτους σφραγιδο-

κράτες.

― Στη διαφθορά είσαι ανελέητος. Και

στη φοροδιαφυγή, κυρίως των υψη-

λών εισοδημάτων.

― Ελαστικότητα στη φορολόγηση

των επενδύσεων, κυρίως εντάσεως

εργασίας.

― Μείωση της φορολογίας των επι-

χειρήσεων κατά κλάδους. Αύξηση

της φορολογίας, υψηλών εισοδημά-

των, φυσικών προσώπων. Αύξηση της

φορολογίας χρηματοπιστωτικών επι-

χειρήσεων.

Σταθερότητα φορολογικού συστήμα-

τος.

― Προσέλκυση επενδυτικών κεφα-

λαίων, με δελεαστικά κίνητρα, όχι για

«παιχνίδια». Ότι «μπαίνει», μένει για

όσα χρόνια το κράτος κρατά σταθε-

ρούς τους όρους φορολογίας κλπ.

(Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, απαιτείται η

αναστολή υποχρεώσεων από τις Συν-

θήκες που λέγαμε παραπάνω).

Μεσο-μικροπρόθεσμα μέτρα

Ορισμένα μεσο-μακροπρόθεσμα είναι

προέκταση όσων ανέφερα παραπάνω.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικά ακόμη:

― Αναζήτηση, μέσω διμερών δια-

πραγματεύσεων, νέων οικονομικών

και εμπορικών συμφωνιών (Κίνα, Ρω-

σία, Ινδίες, Αραβικές χώρες κ.ά. Η

Αφρική επίσης έχει μέλλον).

― Ανάπτυξη παραδοσιακών και από

τη φύση τους προσιτών και αποδοτι-

κών κλάδων, όπως ναυτιλία, ναυπηγι-

κή, τουρισμός, αγροτική βιολογική

καλλιέργεια αλλά και «πράσινων»

επιχειρήσεων, κυρίως ενεργειακών

(φωτοβολταϊκά, αιολική κ.ά.).

― Νέες τεχνολογίες

― Εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου

― Ανάπτυξη πολυεπίπεδης διπλωματίας 

― Μείωση στρατιωτικών δαπανών με

έξυπνες επιλογές εξοπλισμών

― Επαναδιαπραγμάτευση ευρωπαϊ-

κών Συνθηκών.

Θα κάνουμε καλό στην Ευρώπη. Θα

βοηθήσουμε έτσι και τους λαούς της

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μιας ένωσης

των Λαών και όχι των μονοπωλίων.

―――――――
Σχετικά άρθρα στην Εβδόμη:

21/11/08: «Ακρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς»

04/04/98: «Τι κράτος θέλουμε. Τι οικονομία θέ-

λουμε. Τι κοινωνία περιμένουμε»

17/10/09: «Είμαστε αντιεξουσιαστές»

07/11/09: «Τα δημοσιονομικά της …κυρίας Αιμιλίας»

28/11/09: «Να πληρώσουν πρώτα οι πολιτικοί»

02/01/10: «Σιχάθηκα και το “κεραμίδι” μου»

09/01/10: «Οι 300 βουλευτές να γίνουν 200»

06/02/10: «Η ΕΛΛΑΣ προ της (νέας) αλώσεως!»

27/02/10: «Πώς φτάσαμε. Ποιος θα …ματώσει»

06/03/10: «Για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω»

06/03/10: «Κοινωνική Ασφάλεια ή ασφάλιση

ανταποδοτική;»

13/03/10: «Βιώσιμη ανάπτυξη ή σταθερότητα»

13/03/10: «Επανακαθορισμός της οικονομίας»

10/04/10: «Καταστολή και παράδειγμα»

24/04/10: «Μας βάζουν να πληρώσουμε αυτά

που φάγανε»

Εικόνες που σου μένουν!

Μη μου πείτε ότι δεν του αξίζει ευρεσιτεχνία. Με ένα μο-
τοποδήλατο “Μεταφορές Γιάγκος”. Αμα σκεφτείς πού έχει
φτάσει η βενζίνη, βέβαια, αρχίζεις και το σκέφτεσαι.
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Εγκαίνια εκλογικού κέντρου και στη Βάρη

και ξέρουμε 

και μπορούμε!

“Και ξέρουμε και μπορούμε”, ήταν το σύνθημα εκκίνησης του προεκλογικού

αγώνα του συνδυασμού “ΔΑΔΑ με όραμα” του Αγγελου Αποστολάτου στη Βά-

ρη, με τα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου, την Τετάρτη 12 Μαϊου.

Ο Αγγελος Αποστολάτος, περιστοιχισμένος από τα στελέχη του συνδυασμού

του μίλησε για τον νέο Καλλικράτειο Δήμο και ανέπτυξε τις προοπτικές ανά-

πτυξης, που ο ίδιος βλέπει για τα 3Β (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη). Σε όλη του

την ομιλία ήταν σαφής η πρόθεσή του να τιμήσει και να συνεχίσει τα καλά του

παρελθόντος, ώστε να διασφαλισθεί το ιδιαίτερο κάλλος της περιοχής και η

μοναδική της ταυτότητα. Παράλληλα έδωσε τα γενικά στοιχεία της φιλοσο-

φίας που δημιουργεί το νέο όραμα τόσο για τον ενοποιημένο Δήμο όσο και για

το συνδυασμό της Δ.Α.Δ.Α.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αγγελος Αποστολάτος «σήμερα, αυτή τη μέρα
της ευλογίας και της γιορτής θέλω μόνο να γεμίσω τη ψυχή σας με αισιοδοξία. 

Γιατί εμείς και ξέρουμε και μπορούμε.
Ξέρουμε τις ανάγκες της περιοχής μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
Μπορούμε να κάνουμε πράξη όλα όσα επιθυμεί και ο τελευταίος κάτοικος. Το
πράξαμε στο παρελθόν θα το ξανακάνουμε πράξη και σήμερα. Με περισσότε-
ρη αγάπη, με περισσότερη γνώση και εμπειρία, με στελέχη πολύ ικανά.

Έχοντας εσάς δίπλα μου, τη μεγάλη μου εμπειρία των τριών τετραετιών, με κύριο

γνώμονα τα χαρακτηριστικά της Δημιουργίας, της Αποτελεσματικότητας, της Δια-
φάνειας και της Αξιοκρατίας, ΜΠΑΙΝΩ ΜΠΡΟΣΤΑ, με αίσθημα ευθύνης για σκλη-
ρή δουλειά με ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ».

Στο τέλος  κάλεσε όλους τους κατοίκους να συμπληρώσουν σε ειδικά έντυπα

τις απόψεις, τις ιδέες και τις ελπίδες τους παίρνοντας έτσι θέση στη δημιουρ-

γία του προγράμματος δράσης για την νέα πενταετία.

Φίλες και Φίλοι Συντοπίτες μου

Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας.

Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη  σας και

ακόμη περισσότερο 

για την αποδοχή της υποψηφιότητας μου, που καθη-

μερινά και με πολλούς τρόπους αποδεικνύεται.

Φίλες  και φίλοι,

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι πλέον γεγονός.

Οι Δήμοι ΒΟΥΛΑΣ- ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ενοποι-

ούνται σε έναν, με τα Τοπικά τους Συμβούλια και τον

Δήμαρχό τους.

Συντοπίτες μου,

Η ενοποίηση των 3Β παρά τις όποιες αντιρρήσεις μου,

για μένα προσωπικά είναι ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ, μιας και ενο-

ποιεί τους Δήμους, που εγώ δε ξεχώριζα στην ψυχή

και στο μυαλό μου. Στη Βάρκιζα γεννήθηκα, εδώ πρω-

τοπερπάτησα, εδώ ανδρώθηκα και από εδώ ξεκίνησα

έναν αγώνα επιτυχιας, δημιουργίας  στον ιδιωτικό και

Δημόσιο Τομέα.

Και είναι ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ γιατί τώρα μου δίνεται η μονα-

δική αυτή ευκαιρία να υπηρετήσω την Πόλη που αγά-

πησα εγώ και όλη μου η οικογένεια· γονείς και αδέλ-

φια.

Έχοντας εσάς δίπλα μου, τη μεγάλη μου εμπειρία των

τριών τετραετιών, με κύριο γνώμονα τα χαρακτηριστι-

κά της Δημιουργίας, της Αποτελεσματικότητας, της

Διαφάνειας και της Αξιοκρατίας, μπαίνω μπροστά, με

αίσθημα ευθύνης για σκληρή δουλειά με ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΛΟΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ.

Έχοντας επίγνωση  των σοβαρών προβλημάτων  που

αντιμετωπίζει η Πόλη μας σε πολλούς τομείς θέτω την

υποψηφιότητά μου για το Τιμητικό Αξίωμα του Δη-

μάρχου.

Σήμερα δεν θα κάνω καμιά εξαγγελία χρηστής διαχεί-

ρισης και υποσχέσεων έργων του Νέου Δήμου. Άλλω-

στε έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο προκειμένου

να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα της περιοχής.

Σήμερα σας δίνω μια υπόσχεση, ότι θα διατηρήσουμε

και θα συντηρήσουμε ό,τι καλό έχει γίνει στην περιο-

χή μας, θα αγωνισθούμε για ό,τι καλύτερο για το πε-

ριβάλλον και τα παιδιά μας, έτσι ώστε η Νέα Πόλη των

3Β, με το φυσικό της κάλλος, να είναι η ομορφότερη

στην Ευρώπη.

Σήμερα, αυτή τη μέρα της ευλογίας και της γιορτής

θέλω μόνο να γεμίσω τη ψυχή σας με αισιοδοξία. Για-

τί εμείς και ξέρουμε και μπορούμε.

Ξέρουμε τις ανάγκες της περιοχής μας περισσότερο

από οποιονδήποτε άλλο.

Μπορούμε να κάνουμε πράξη όλα όσα επιθυμεί και ο

τελευταίος κάτοικος.

Το πράξαμε στο παρελθόν, θα το ξανακάνουμε πράξη

και σήμερα.

Με περισσότερη αγάπη, με περισσότερη γνώση και

εμπειρία, με στελέχη πολύ ικανά.

Και ξέρουμε και μπορούμε φίλες και φίλοι, και έχουμε

μαζί μας μια ομάδα ανθρώπων που μέρα με τη μέρα

αυξάνεται και γεμίζει τα γραφεία μας με ιδέες και λύ-

σεις που μόνο πρόοδο μπορούν να φέρουν στον τόπο

που μας γέννησε και μας ανάστησε.

Και από σήμερα περιμένουμε και τον καθένα από

εσάς. Χρειαζόμαστε τις σκέψεις σας, θέλουμε να μοι-

ραστούμε τις ανησυχίες σας. Μαζί θα  ανοίξουμε ζω-

ντανό διάλογο με την Τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να

ακούσουμε όλες τις προτάσεις, τις ιδέες, τους προ-

βληματισμούς.

Και να θυμάστε... και ξέρουμε και μπορούμε.

Η ΔΑΔΑ έχει και όραμα και Ελπίδα.

Ξέρουμε το πως θα κάνουμε μια  ρεαλιστική, αξιοποι-

ήσιμη πρόταση Δημιουργίας.

Μαζί μπορούμε να δώσουμε προοπτική με ΟΡΑΜΑ για

μια ΝΕΑ ΠΟΛΗ της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ,  της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ,

της ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ και της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Πάντα Σταθεροί στις ιδέες μας, ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΟΙ

στην υπεράσπισή τους και στην υλοποίησή τους.

Πολύ διαφορετικοί από το παρελθόν σε 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ και ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Σήμερα σας δίνεται μια νέα ευκαιρία. Σήμερα υπάρχει

προοπτική Και το ξέρετε. Και μπορείτε και εσείς να το

κάνετε πράξη. Σας θέλουμε δίπλα μας.

Για να αγωνισθούμε ΜΑΖΙ για όλα αυτά που και ξέ-

ρουμε και μπορούμε να κάνουμε για την πόλη μας.

Μαζί θα συγκρουσθούμε με αναχρονιστικές νοοτρο-

πίες. Μαζί θα αγωνισθούμε για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΟ-

ΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ώστε να παραδώσουμε μια νέα

Πόλη ΟΜΟΡΦΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ-ΚΑΘΑΡΗ και ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΙΚΗ στα παιδιά μας.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ, ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΓΙΑ ΝΙΚΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
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Σωματείο Φίλων του

Αρχαιολογικού 

Μουσείου Μαραθώνα

Ξενάγηση 
στο Μουσείο
Ακρόπολης
με ξεναγό

Το Σωματείο Φίλων του

Αρχαιολογικού Μουσεί-

ου Μαραθώνα, προ-

γραμματίζει ξενάγηση

στο Μουσείο της Ακρό-

πολης, την Πέμπτη 20

Μαΐου, στις 4.30μ.μ. που

θα γίνει από τον ανα-

πληρωτή καθηγητή αρ-

χαιολογίας του Παν/μίου

Πάτρας Μάρτιν Κρεμπ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να τηλεφωνούν

στο 6976864596 (Λαμπι-

νη Σουγια) και

6977617040,

6972717114 (Νίκη Μου-

γνάϊ). Ο μέγιστος αριθ-

μός συμμετεχόντων βά-

σει των κανονισμών του

Μουσείου της Ακρόπο-

λης είναι 35 άτομα.

«ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ»
ΤΟΥ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΚΑΣΟΝΑ

«ΘΕΣΠΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στις 14-16-17-19 Μαΐου ώρα 8:30 μ.μ το Θεατρικό

Εργαστήρι «Θέσπις» του Δήμου Κερατέας παρου-

σιάζει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του

Δήμου το έργο του Αλεσάντρο Κασόνα «Τα δέ-
ντρα πεθαίνουν όρθια» σε σκηνοθεσία Γιώργου

Πετρινόλη και μουσική Αλκιβιάδη Κωνσταντόπου-

λου.

Το έργο του Κασόνα αποτελεί ένα μοναδικό συν-

δυασμό σουρεαλισμού και ρομαντισμού, πραγματι-

κότητας και συγκίνησης. Το «ζωτικό ψεύδος» απο-

τελεί τη βάση του έργου ενός παιχνιδιού, που ο

συγγραφέας επιχειρεί ανάμεσα στη φαντασία και

την πραγματικότητα. Ο Κασόνα – τονίζει ο σκηνο-

θέτης του έργου – ανοίγει ένα παράθυρο στην αν-

θρώπινη ψυχή όπως κάνει σε όλα τα έργα του.

Στο έργο που ανεβάζει το Θεατρικό Εργαστήρι

«ΘΕΣΠΙΣ» παίζουν οι: Νάντια Πέτση, Σταυρούλα

Μεγαγιάννη, Ιάκωβος Συρίγος, Παναγιώτης Μού-

τσης (Πρωτέας), Αναστασία Σουρτζή – Καρανδι-

νού, Δημήτρης Παπασχοινόπουλος, Θέμις Μάνσο-

λας, Κώστας Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Σουρτζής,

Σία Δράκου, Λασκαρίνα Κοντογιάννη – Τσώμου,

Λουκία Μιχαηλίδη, Στράτος Σαντής.

Η κατασκευή των σκηνικών έγινε από τον Φώτη

Καρανδινό ενώ η επιμέλεια κοστουμιών από την

Αναστασία Βαλάχη και τον Γιώργο Πετρινόλη.

Το έργο θα παρουσιαστεί και στο 6ο Εαρινό Φεστι-

βάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Σπάτων, σε

μία παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Σπάτων, το Σάββατο 15 Μαΐου στις 8:30 μ.μ.

Στα πλαίσια των καθιερωμέ-

νων εβδομαδιαίων πνευμα-

τικών συναντήσεών του ο

Αττικός Πνευματικός Ομι-

λος Γλυφάδας έχει προ-

γραμματίσει μια σειρά εκδη-

λώσεων, που γίνονται στο

Ξενοδοχείο Congo Palace

(Β. Γεωργίου Α’75 & Δού-

σμανη, Γλυφάδα). Ετσι:

Πέμπτη 20/5: “Τουρκική

εισβολή στην Κύπρο”, με

τον δρ Νίκο Ιωάννου ιατρό

και συγγραφέα και την

Μαίρη Ιωάννου, φιλόλογο,

λογοτέχνη.

Πέμπτη 27/5: “Εισαγωγή

στη λατινική λογοτεχνία”

με ομιλητή τον αρθρογρά-

φο της “7ης”, ιατρό, αντι-

πρόεδρο Τμήματος Ερυ-

θρού Σταυρού Πειραιά,

Γιάννη Κορναράκη.

Πέμπτη 3/6: “Ποιητική βρα-

διά”, αναφορά στην ποίη-

ση από την πρόεδρο. Ακο-

λουθεί μουσικό πρόγραμ-

μα. 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Η ιαπωνική παράδοση είναι γεμάτη

από ιστορίες με παράξενα και τρο-

μακτικά πνεύματα ή άλλα όντα, τα

οποία είναι πολύ δημοφιλή στην ια-

πωνική ζωγραφική, στη λογοτεχνία

και το θέατρο. Μερικά από αυτά συ-

ναντούμε τόσο στις ιστορίες του

Λευκάδιου Χερν (του γεννημένου

στη Λευκάδα δημοσιογράφου, συγ-

γραφέα και καθηγητή, που έζησε

πολλά χρόνια και πέθανε στην Ια-

πωνία), όσο και του σημαντικού Ιά-

πωνα λογοτέχνη και πατέρα του

γιαπωνέζικου φανταστικού διηγή-

ματος Ριανοσούκε Ακουταγκάβα.

Αυτή η ιαπωνική κουλτούρα, τα

πνεύματα, ο τρόμος, το μυστήριο

και το ήθος τους κέντρισαν το εν-

διαφέρον της ομάδας Buzz Pro-

ductions Theater, που προετοίμασε

μετά από ένα σεμινάριο με θέμα

"την αφήγηση στο θέατρο με αφορ-

μή ιστορίες τρόμου και μυστηρίου",

μία παράσταση χρησιμοποιώντας

τα διηγήματα: Ριονοσούκε Ακουτα-

γκάβα: Ρασομόν, Σ’ ένα σύδεντρο,

Η ιστορία της Κέσα και του Μορίτο,

Η πίστη του Ουέι - Σενγκ  (Ρασομόν

και άλλα διηγήματα) και Λευκάδιου

Χέρν:  Πεθαμένης Μυστικό και

Μουζίνα, Ροκούρο Κούμπι (Καϊ-

νταν, Ιαπωνικές ιστορίες για παρά-

δοξα πράγματα).

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του

νέου Κύπριου σκηνοθέτη Φίλιππου

Φιλίππου, θα παρουσιάζεται έως 30

Mαΐου στο ίδρυμα Μ. Κακογιάννης,

Αίθουσα Black Box, από Πέμπτη

έως Κυριακή στις 21:00, ενώ θα

έχει ήδη προηγηθεί ανοικτό σεμι-

νάριο αφήγησης με το ίδιο θέμα,

όπως εκείνο που οδήγησε στη δη-

μιουργία της.

Για την παράσταση και τους στό-

χους της ομάδας λέει ο σκηνοθέ-

της Φίλιππος Φιλίππου: "Όλους

τους ρόλους, στο σύνολό τους δε-

κατέσσερις, ερμηνεύουν τρεις ηθο-

ποιοί δια μέσου μάσκας, κάτι που

χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο Ια-

πωνικό θέατρο. Επίσης, δεν μείνα-

με μόνο στον τρόμο και το μυστή-

ριο, που διαχέονται σε όλα τα κεί-

μενα, αλλά φροντίσαμε να φτάσου-

με σε δύο άκρα. Το γέλιο και τον

τρόμο. Σκοπός  μας  είναι η ανά-

πτυξη της αφηγηματικής τεχνοτρο-

πίας στο θέατρο. Με συνεχή δου-

λειά  ερευνούμε, κάτι που δεν το

συναντάμε ευκολα στον ελλαδικό

χώρο, προσπαθώντας να μπούμε

σε χώρους ανεξερεύνητους και δύ-

σκολους. Θέλουμε να πειραματι-

στούμε και να βρούμε καινούργι-

ους τρόπους και δρόμους,  που θα

οδηγήσουν το θέατρο σε μια άλλη

φόρμα με γερές βάσεις και πάνω

απ’ όλα μέθοδο". 

Εισιτήρια προπωλούνται στα τα-

μεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206,

Ταύρος)

Δευ-Παρ 11:00 - 13:00 και τα απο-

γεύματα μία ώρα πριν την παρά-

σταση

Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210

3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 13:00 και

στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

www.mcf.gr 

"Ιστορίες Τρόμου και Μυστηρίου" 

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμβά-

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

βουλευτική καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας - φω-

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

υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, παρου-

σιάζει για ένα τριήμερο την ταινία “Χαμέ-

νο Κορμί”, (Il Relitto, The Wastrel), στον

Κινηματογράφο του Ιδρύματος, την Πα-

ρασκευή 21, το Σάββατο 22, & την Κυρια-

κή 23 Μαΐου, στις 21:00. 

Το  “Χαμένο Κορμί” σε σενάριο και σκηνοθεσία

Μιχάλη Κακογιάννη γυρίστηκε το 1961, σε μία

εποχή, που όπως λέει ο Μ. Κακογιάννης τον

απασχολούσε ο τρόπος λειτουργίας της μνή-

μης. Είναι ντουμπλαρισμένη στα ιταλικά,

ασπρόμαυρη και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό

δείγμα συμπαραγωγής Ιταλίας-Ελλάδας, τη

δεκαετία του ‘60. Ο σκηνοθέτης πέρα από την

επιλογή της Ιταλίας ως χώρου γυρισμάτων,

συνεργάστηκε επίσης με τον  Σούσο Τσέκι Ντ΄

Αμίκο και ένα διεθνές καστ ηθοποιών ανάμεσα

στους οποίους ξεχωρίζουμε τον Βαν Χέφλιν,

το μεγάλο ατού της ταινίας Έλλη Λαμπέτη,

τον  Άλντο Φαμπρίτσι, τον έκτακτο μικρό συ-

μπρωταγωνιστή Μάικλ Στέλμαν.

Χαμένο  ΚορμΊ 1961
Είδος: Δράμα Παραγωγή: Λουξ Φιλμ Διάρκεια: 84΄

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μιχάλης Κακογιάννης - Φρέντερικ Ουέικ-

μαν Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης

Διεύθυνση  Φωτογραφίας: Πιέρο Πορταλούπι Σκη-

νογραφία: Φερντινάντο Ρούφο Κοστούμια: Γαία  Ρο-

μανίνι Ήχος: Έννιο Σένσι

Παίζουν οι Ηθοποιοί: 

Βαν Χέφλιν,  Έλλη Λαμπέτη,  Φράνκο Φαμπρίτζι,

Μάικλ Στέλμαν, 

Φόσκο Τζιακέτι, Τιμπέριο Μίτρι, Πωλ Μούλερ,

Κλέλια Ματάνια, Άλντο Πίνι,  Άννυ Γκορασίνι 

Περίληψη 

Ένας βαθύπλουτος, μεσήλικας Αμερικα-

νός ναυαγεί με το γιοτ του και τον γιό του

κάπου στην Καραϊβική. Εκεί, αναμένο-

ντας τη σωτηρία, βλέπει σε φλας μπακ τη

προηγούμενη ζωή του και κυρίως την εξέ-

λιξη της σχέσης του με την γυναίκα του. 

Προβολές: 21, 22, 23 Μαΐου Ώρα: 21.00

Ενιαίο εισιτήριο: 5€

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210

3418 550,  φαξ.  210 3418 570

info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

“Χαμένο Κορμί”
 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη και την Έλλη Λαμπέτη

Παρασκευή 21, το Σάββατο 22 και  Κυριακή 23 Μαΐου 2010, στις 21:00 
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη4ήμερη κρουαζιέρα
με την Τ.Ο. 

της Νέας Δημοκρατίας 

Βουλιαγμένης

11 Ιουνίου 

Η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας

οργανώνει 4ήμερη κρουαζιέρα για τις 11

Ιουνίου με επίσκεψη Μύκονο, Κουσάντασι

(Εφεσος), Πάτμος, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντο-

ρίνη.

Τιμή με όλα πληρωμένα 220€.

Τηλέφωνα: 6937524339 & 6973 551050

"YΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ 

ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ...."

Τα Σάββατα 8,15, 29 Μαΐου & 5 Ιουνίου, θα

τραγουδήσει η ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Παναγιώτης Μπούσαλης, κιθάρα, τραγούδι

Νεοκλής Νεοφυτίδης, πιάνο, τραγούδι

Σταύρος Κεκές, μπουζούκι

www.artgallerycafe.gr/program.asp    
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

“ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ”
“Η  Φαλακρή τραγουδίστρια” 

Δράμα κωμικοτραγικό ….Ηρωες που ακροβατούν

ανάμεσα στη λογική και την τρέλλα, πασχίζο-

ντας… να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλ-

λους πως η ύπαρξη τους έχει κάποιο νόημα. Χα-

μένες ζωές… Είναι εύκολο να ανάβεις φωτιές,

δύσκολο όμως να τις σβήνεις. Το ίδιο συμβαίνει

και στη ζωή μας. Λόγια θεατρικά που ταιριάζουν

απόλυτα στο πένθος που τύλιξε τη χώρα μας.

Η τέχνη όμως, ίσως να είναι η μόνη μας ελπίδα

παρηγοριάς για τα επόμενα χρόνια.

Θεατρική ομάδα Γλυκών Νερών «Πρώτος Όρο-

φος»…. Να πέσουμε από αυτόν ή να τον ανεβού-

με;

Η παραπάνω ομάδα παρουσίασε πριν μερικές μέ-

ρες το έργο του Ιονέσκο “Η  Φαλακρή τραγουδί-
στρια” με σκηνοθετική επιμέλεια της Μαρίας Αλε-

ξοπούλου, με πρωταγωνίστρια την ίδια την φαλα-

κρή τραγουδίστρια που δεν υπάρχει ως πρόσωπο

μέσα στο έργο.

Νέα και ταλαντούχα η σκηνοθέτης, με δυνατές

σπουδές και πολλή διάθεση για εργασία-δημιουρ-

γία, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό μαζί με μια

ομάδα δεμένη και αγαπημένη. Το θέατρο ήταν κα-

τάμεστο και χειροκροτούσαν όλοι. Μακάρι να εί-

χαμε πιο συχνά τέτοιες παραστάσεις μέσα στους

δήμους μας. Οργανωμένες θεατρικές ομάδες είτε

για ενήλικες είτε για παιδιά. Τυπικά υπάρχουν πά-

ρα πολλές…

Η Μαρία Αλεξοπούλου μας μίλησε για την προ-

σπάθεια αυτή, για την ωδή στη λογική, λίγο μετά

την παράσταση.

Χαρακτήρες χωρίς χαρακτήρα. Το παρελθόν αμφι-

σβητήσιμο, το μέλλον ίσως να μην έρθει ποτέ. Το

παρόν απλώς παράλογο, η γλώσσα απολιθωμένη,

ανίκανη να εκφράσει πλέον μηνύματα. Η λογι-

κή…αν κάτι τέτοιο υφίσταται τότε σίγουρα υπο-

λειτουργεί. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν ένα τα-

ξίδι δίχως αφετηρία και με σκοπό ά-σκοπο, που

όταν πια ολοκληρώθηκε δεν είχαν φτάσει πουθε-

νά. Τα λόγια της ταιριάζουν απόλυτα στην παρα-

νοϊκή κατάσταση των ημερών. Και όπως γράφει ο

Ιονέσκο «Δεν γίνεται να βρούμε λύση στο ανυπό-

φορο, και μόνο το ανυπόφορο είναι βαθιά τραγικό,

βαθιά κωμικό, και απαραίτητα.

“Ανοιχτές πόρτες”
όλα τα Οινοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους 

και ξεναγούν τους φίλους του κρασιού

Το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Μαΐου, από τις 10

το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, οι φιλοι του οίνου,

μπορούν να επισκεφθούν τα οινοποιεία της περιο-

χής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ανοιχτές Πόρ-

τες”.

Αθηναϊκό καλοκαίρι με

άρωμα νότιας Ιταλίας

Αθηναϊκό καλοκαίρι με άρωμα νότιας Ιταλίας. Τρωάδες

σε γκρίκο από το Σαλέντο και έθνικ μουσική από τη Νά-

πολι θα φιλοξενηθούν αυτό το καλοκαίρι στο Βύρωνα. 

Στις 16 Ιουνίου, το Φεστιβάλ του Βύρωνα παρουσιάζει

"Τα Πάθη των Τρωάδων", μία διαφορετική παράσταση

με ένα έργο που με βάση τις Τρωάδες του Ευριπίδη, μι-

λά για τη μοίρα των ηττημένων. Τη μοίρα των παιδιών

τους, των γυναικών, της πόλης τους.  

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

στην Κερατέα

Την Κυριακή 30 Μαΐου στις 8 το βράδυ το Πολιτιστι-

κό Κέντρο του Δήμου Κερατέας και ο Λαογραφικός

Σύλλογος «Απόλλων» διοργανώνουν εκδήλωση με

αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Πόλης (29-5-

1453). Θα γίνει παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου

«Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Το Χρονικό
του Λεονάρδου του Χίου» του συγγραφέα από την

Κερατέα Κωνσταντίνου Τσοπάνη καθώς και του

ιστορικού μυθιστορήματος «Ματωμένος Βόσπορος»
της Λιλής Πρίφτη που κατάγεται από την Παιανία. Η

παρουσίαση θα γίνει από τους συγγραφείς στο Α΄

μέρος του προγράμματος.

Στο Β΄ μέρος του προγράμματος η Χορωδία του Λα-

ογραφικού Συλλόγου «Απόλλων» θα παρουσιάσει

παραδοσιακά τραγούδια και θρήνους από την Πόλη

και την Αγιά Σοφιά με τη διεύθυνση του Χρήστου

Τσάλλου. Συμμετέχει η ορχήστρα του Θοδωρή Τα-

σούλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης
Συνεδρίαση πραγματοποίησε ο Δήμος Παλλή-

νης (12/5), με κύριο θέμα το σχέδιο Καλλικρά-

της και το χωροταξικό, όπως διαμορφώνεται

από το Υπουργείο Εσωτερικών, που συνενώνει

την Παλλήνη με Γέρακα και Ανθούσα με έδρα το

Γέρακα.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι οι τρεις ΟΤΑ που συ-

νενώνονται έχουν κοινά στοιχεία και δεν δημι-

ουργείται κανένα πρόβλημα, όσον αφορά την

ομοιομορφία του γεωφυσικού και ανθρώπινου

τοπίου.

Εκεί που διαφάνηκε μία αντίδραση, όσον αφορά

τους συμβούλους και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του

Δ.Σ. Γιάννη Σαμέλη, είναι η έδρα που την ορί-

ζουν στο Γέρακα. Αποψή τους είναι ότι η έδρα

πρέπει να είναι η Παλλήνη, η οποία λόγω του

ότι είναι πρωτεύουσα της Ανατ. Αττικής έχει

αναπτύξει από χρόνια μία  διοικητική υποδομή.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς, έκανε μία

ενημερωτική εισήγηση προς το σώμα τονίζο-

ντας ότι και οι τρεις Δήμοι που συνενώνονται εί-

ναι οργανωμένοι και πλήρεις. Τους συνδέουν

πολλά κοινά και έχουν αναπτύξει δράσεις για

την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αναφερόμενος στο σχέδιο «Καλλικράτης», τό-

νισε ότι δεν υλοποιήθηκαν αυτά που ζητούσε η

ΤΕΔΚΝΑ και ΚΕΔΚΕ με τα συνέδριά τους από

την εποχή που ήταν Υπουργός Εσωτερικών ο

Πρ. Παυλόπουλος, τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ

δηλαδή προς τους ΟΤΑ.

«Εκείνο που διεκδικούσαμε από τον Πρ. Παυλό-

πουλο ήταν 4,2 δις €. Σήμερα ενώνονται οι Δή-

μοι και αντί να παίρνουν οι ΟΤΑ τα 4,2 δις θα

κερδίσει η κρατική μηχανή και 8 δις!!», επεσή-

μανε ο Δήμαρχος. Τόνισε δε ότι «όλοι είμαστε

σε κόμματα ενταγμένοι, αλλά πάνω απ’ όλα εί-

μαστε αυτοδιοικητικοί και προέχει η Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση.

Οσο για το όνομα του νέου ΟΤΑ που προκύπτει

ο Δήμαρχος, θα ήθελε να παραμείνει Δήμος

Παλλήνης, άλλως να ονομαστεί «Αμιναίος ο

Παλληνεύς» προς τιμήν του Παλληνιώτη Αμι-

ναίου, που ήταν ο πρώτος που εμβόλισε πλοίο

στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

«Θα μειώσει το σύνολο των

χρηματοροών στους ΟΤΑ»

Ο Θ. Γκοτσόπουλος έκανε μία περιγραφή του τι

είναι Δήμος και τι Δήμοι υπάρχουν στις χώρες

της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως περιγράφονται

στο βιβλίο «Λευκή Βίβλος» που έχει εκδόσει η

Ε.Ε. και αναφέρεται στους Δήμους των 27 χω-

ρών της, όπου οι Δήμοι κατά μέσο όρο έχουν

5.500 κατοίκους!!!

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα νούμερα για την φτώ-

χεια της Ελλάδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και

την απαξίωσή της. Στην Ε.Ε.ισχύει:

Το 16% του ακαθάριστου προϊόντος στην Τ.Α.

όταν στην Ελλάδα είναι το 2,7%

Το 1/3 των δημοσίων επενδύσεων στους ΟΤΑ

Τα 2/3 των δημοσίων δαπανών επίσης

Είναι τραγικά τα νούμερα για την Ελλάδα επε-

σήμανε ο Θ. Γκοτσόπουλος και τόνισε ότι και το

σχέδιο «Καποδίστριας» και η Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση απέτυχαν, παρά το ότι ήταν σωστές

σαν ιδέες, αλλά δεν υποστηρίχθηκαν. Και τώρα

πάμε στην τρίτη μεταρρύθμιση του «Καλλικρά-

τη». ο οποίος θα έπρεπε να διαμορφώνεται σε

τρεις βαθμίδες:

― Κεντρικό κράτος

― Περιφέρειες αιρετές

― Δήμοι

Τον Επιτελικό ρόλο να παίζει το κράτος και τα

άλλα δύο να αποκτήσουν αρμοδιότητες και χρή-

ματα. Με βάση αυτές τις διεκδικήσεις το κατα-

τεθειμένο σχέδιο «Κ» είναι αρνητικό γιατί δια-

μορφώνεται σε 4 Διοικήσεις ως εξής:

― Κεντρικό κράτος

― Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κράτους

― Περιφέρεια αιρετή

― Δήμοι

Το πρώτο είναι το κράτος. Το 2ο θα είναι ένας

διορισμένος από το κράτος που θα καθορίζει

όλα τα αναπτυξιακά έργα. Η δε μεγάλη αποτυ-

χία είναι στην αιρετή περιφέρεια, η οποία θα

έχει μοναδικό μέλημα να καταγράφει τα προ-

βλήματα των ΟΤΑ και να τα μεταφέρει. Τίποτα

άλλο.

Αντίθετα στην Ε.Ε. η Περιφέρεια έχει όλες τις

αρμοδιότητες: Συγκοινωνίες, ΕΥΔΑΠ, Οργανι-

σμό Αθήνας.

Τέλος ο Θ. Γκοτσόπουλος επεσήμανε ότι  είναι

σαφές ότι θα απολυθούν όλοι οι συμβασιούχοι

και αυτές οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Μπο-

ρεί να δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα

στους Δήμους.

Το μεγάλο δεν είναι και ισχυρό

Ο Αν. Μπουντουβάς, θεωρεί ότι μ’ αυτή την κα-

τάσταση που επικρατεί σήμερα στους ΟΤΑ δεν

είμαστε ικανοποιημένοι και δεν έχουν λυθεί τα

προβλήματα, αλλά ούτε και μπορούν να λυθούν.

Κρίνει δε ότι «με μεγαλύτερους και ισχυρότε-

ρους Δήμους μπορούν να λυθούν τα προβλήμα-

τα».

Ποτέ δεν το ζητήσαμε εμείς

Ο Γ. Σμέρος, ο οποίος είναι άνθρωπος της αυ-

τοδιοίκησης, αφού έχει διατελέσει επί σειρά

ετών Δήμαρχος Παλλήνης, είναι ο μόνος που

είχε ζητήσει από τον Ιανουάριο να γίνει μία συ-

ζήτηση για το σχέδιο «Καλλικράτης» στο Δημο-

τικό Συμβούλιο για να μη βρεθούν προ τετελε-

σμένων γεγονότων, πράγμα που δεν έγινε.

Εδωσε τον ορισμό της Αυτοδιοίκησης, η οποία

ξεκινάει μέσα από το Σύνταγμα.  

Εκανε επίθεση στον Θ. Γκοτσόπουλο, για τα

όσα λέει σήμερα. Τόνισε ότι η ΚΕΔΚΕ απέτυχε

οικτρά, αφού αυτή έκανε το σχέδιο «Κ».

«Μιλάμε για την Ε.Ε. στο ακαθάριστο εθνικό

προϊόν, αλλά εκεί κάνουν προϋπολογισμο δύο

φορές το χρόνο. Στην Ευρώπη, εισπράττει η

ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποδίδει στο

κράτος. Το ζητήσαμε αυτό ποτέ εμείς; Αυτή εί-

ναι η διαφορά.

Μετά τον «Κ» θα έχουμε την πολιτική μεταρ-

ρύθμιση. Μονοεδρικές κλπ. Αμφιβάλει κανείς

ότι κάθε πολιτικός κοιτάει την πάρτι του; Κατέ-

ληξε».

Ο πρόεδρος Γ. Σαμέλης, ως νομικός, επεσήμα-

νε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι

η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ χω-

ρίς πόρους είναι παράνομη και τόνισε ότι «ο με-

γαλύτερος υπεξαιρέτης είναι το ίδιο το κράτος.

Ετσι κάθε Δήμαρχος αναγκάζεται να προβαίνει

σε αλχημείες για να τα καταφέρει”.

Πιστεύει ότι είναι αποτυχημένη μεταρρύθμιση

αφού:

― Δεν υπάρχει κανένας χρόνος προσαρμογής.

― Μεταφέρονται πολεοδομικές αρμοδιότητες

από Νομαρχίες στους Δήμους χωρίς υποδομή.

― Η ενιαία Περιφέρεια (Β’ βαθμός) θα οδηγήσει

σε μία υποβάθμιση Υποπεριφέρειας 9-10 συμ-

βούλων σε ένα συμβούλιο 100 ατόμων! 

«Η επιλογή του Δήμου Γέρακα ως Δήμο Παλλή-

νης έγινε με μικροπολιτικά κριτήρια. Δώρο και

πολιτική προίκα του κ. Ραγκούση στον Δήμαρχο

Θ. Ζούτσο», κατέληξε.

Η Πόπη Ζινέλη συμφωνεί εν πολλοίς στις επι-

φυλάξεις των προλαλησάντων, επισημαίνει ότι

η Περιφέρεια δεν ανταποκρίνεται στο σχεδια-

σμό τους, αλλά  «αυτό είναι ένα σχέδιο νόμου

που καλούμαστε να υλοποιήσουμε», συμπέρα-

νε.

Και η Μαρία Λεβαντή πιστεύει ότι οι μικροί Δήμοι

δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πολ-

λές αρμοδιότητες που θα πάρουν. «Οσον αφορά

όμως στην αποκέντρωση της Αυτοδιοίκησης, το

σχέδιο είναι ένα βήμα μπροστά», τόνισε και επε-

σήμανε ότι λείπει η απλή αναλογική.

Μετά την ομιλία των συμβούλων, ο λόγος δόθη-

κε στους δημότες.

«Θα φτάσουμε σε λίγο χρόνια να μιλάμε για

την υγεία και την παιδεία όπως μιλάμε για τα

ξενοδοχεία. Σε πόσων αστέρων πας; Σχολεία

και υγεία πολλών ταχυτήτων. Πλούσιος Δήμος

καλό σχολείο», ήταν τα λόγια του Βλασόπου-

λου από τα έδρανα των παρατηρητών.

Αννα Μπουζιάνη

Αφαιρούνται πόροι με τον

“Καλλικράτη”
Λιγότερο κράτος, λιγότερη κοινωνική δικαιοσύνη

Πουθενά στην Ε.Ε. δεν υπάρχει το σχέδιο που ετοιμάζεται

Ο Δήμαρχος έγινε

παππούς!
Ευχόματε να τους ζήσει και να ευτυ-

χούν όλοι μαζί.

«Η Παλαιά Φώκαια αποφασίζει ελεύθερα και δεν χειραγωγείται”.

Μόνο που δεν αποφάσισε τελικά

Ανοιχτή συνεδρίαση πραγματοποίησε το Κοινοτικό Συμβούλιο της

Παλαιάς Φώκαιας για να εκφραστούν οι απόψεις των συμβούλων

σε μια δημόσια εμφάνιση για το χωροταξικό όσον αφορά το σχέ-

διο «Καλλικράτης» - που ανακοίνωσε το Υπουργείο -, ανήμερα της

Αγίας Ειρήνης πολιούχου της πόλης.

Ο Πρόεδρος και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν τη γνώμη

τους η οποία όμως δεν κατάφερε να δώσει την πλειοψηφία, αφού

υπήρξαν πολλές διαφορετικές προτάσεις. Δηλαδή τρεις σύμβου-

λοι τάχθηκαν στη δημιουργία ενός Δήμου των 8 ΟΤΑ, όπως και ο

πρόεδρος,  τρεις σε Δήμο Θορικού (πρόταση Υπουργείου) και οι

υπόλοιποι είχαν άλλες δικές τους προτάσεις.

Ο Πρόεδρος Μ. Τσαλικίδης είχε ταχθεί υπέρ της δημιουργίας του

ενιαίου Δήμου των 8 ΟΤΑ του Συνδέσμου Λαυρεωτικής (Καλύβια,

Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσο, Π. Φώκαια, Σαρωνίδα, Κουβαράς Αγ.

Κωνσταντίνος) γιατί όπως έλεγε πίστευε ότι το σχήμα έχει περισ-

σότερες δυνατότητες ανάπτυξης. 

Ετσι στην εισήγησή του αφού τόνισε μεταξύ

άλλων ότι συνεδριάζει για να δώσει τη δυνατό-

τητα σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους

δημόσια, επεσήμανε ότι δεν έχει να προτείνει

κάτι διαφορετικό από «τη δημιουργία του ενιαί-
ου δήμου των 8 του Συνδέσμου Λαυρεωτικής”.

Δηλαδή εμμένει στην αρχική του θέση.
Εξηγήθηκε όμως όσον αφορά τα όσα ακούγονται λέγοντας: “Θέ-
λω να ξεκαθαρίσω προς όλους ότι δεν έχω συμφωνήσει με κανέ-
ναν και οι αποφάσεις μου δεν προκύπτουν από πολιτικές φιλοδο-
ξίες, αλλά από αρχές και αξίες για τις οποίες έχω δεσμευτεί τόσο
απέναντι στους πολίτες όσο και απέναντι στον εαυτό μου να υπη-
ρετήσω.
Θέλω επίσης να πω σε όλους ότι νιώθω αποστροφή για τα όσα
συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο παρασκήνιο των τοπικών
πολιτικών εξελίξεων»...

Αναποφάσιστη η Παλαιά Φώκαια



ΕΒΔΟΜΗ  15 ΜΑΪΟΥ  2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

οι αναγνώστες γράφουν
Η ψήφος κατά συνείδηση, οι δεσμεύσεις 

και η υφαρπαγή της εξουσίας

Δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή που μας έστειλε ο μόνιμος και αγα-

πητός αναγνώστης μας Γ. Γερίμογλου – στέλεχος, απ’ ότι γνωρίζουμε της

Τοπικής Οργάνωσης Βούλας του ΠΑΣΟΚ – και λόγω της περιορισμένης

έκτασης, που δείχνει γνώση και σεβασμό του χώρου της εφημερίδας, αλλά

και των σημαντικών επισημάνσεων που κάνει. 

«Αγαπητή Εβδόμη,
διάβασα στη σημερινή σας έκδοση τη δήλωση του κ. Βασίλη Οικονόμου (Β.Ο.),

μετά την διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς τίποτε απ’ όσα

ισχυρίζεται ο κ. Β.Ο. στην δήλωσή του δεν δικαιολογούν το ‘ΠΑΡΩΝ” του στην

συνεδρίαση της Βουλής. Ο πασοκικός λαός της Ανατ. Αττικής του έδωσε την

ψήφο του για να “βουλεύεται” και όχι για να “παρίσταται”.

Ο Β.Ο. είχε όλο τον χρόνο και το χώρο για να εκφράσει τις αντιρρήσεις
του, για τον τρόπο που η κυβέρνηση οριοθετούσε την οικονομικη σωτηρία
της χώρας, και να καταθέσει τις τεκμηριωμένες απόψεις για την δική του
θέση, στο τεράστιο πρόβλημα. Ο κ. Β.Ο. δεν το έκανε στη Βουλή, δεν το
έκανε στη σχετική σνεδρίαση της Κ.Ο. δεν το έκανε προς το λαό της Ανατ.
Αττικής, δεν μπήκε μρποστάρης στην τεράστια διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας, αλλά φώναξε ένα “ΠΑΡΩΝ” και ξεμπέρδεψε. Ετσι κι εμείς οι ψη-
φοφόροι του φωνάζουμε “ΑνΑΞΙΟΣ” και τον καλούμε να καταθέσει την βου-
λευτική έδρα, που εμείς του δώσαμε».

Γ. Γερίμογλου

Θα μας επιτρέψει ο επιστολογράφος Γ. Γερίμογλου να έχουμε ορισμένες αντιρ-

ρήσεις:

Η ουσία των αντιρρήσεων διατυπώνεται στο άρθρο του Κ. Βενετσάνου της πε-

ρασμένης εβδομάδας με τίτλο «ΛΟΧΟΣ οι Βουλευτές». Στο άρθρο εξήρετο η

στάση του Β.Ο., όπως και των άλλων τριών Βουλευτών, που ψήφισαν σύμφω-

να με τις επιταγές του Συντάγματος («Σ») (άρθρο 60), «κατά συνείδηση» και

στηλιτεύαμε τη συμπεριφορά των αρχηγών (Παπανδρέου – Σαμαρά), που αντέ-

δρασαν παρά τις επιταγές του «Σ» (άρθρο 61) και τους διέγραψαν.

Θεωρούμε ότι πάνω από τα καταστατικά των κομμάτων ίσταται το Σύνταγμα, το

οποίο οφείλουμε άπαντες να σεβόμαστε ενόσω ισχύει. 

Οι πολίτες οφείλουν ν’ απαιτούν από τους βουλευτές να εκφράζουν τη γνώμη

τους και να ψηφίζουν κατά συνείδηση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των

ίδιων και του κόμματός τους απέναντι στο λαό. 

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις μπορεί να ατονούν ή και να ανατρέπονται ακόμη,

όταν προκύπτουν απρόβλεπτα γεγονότα ή μείζονος σημασίας, πάντα όμως

σύμφωνα με το συμφέρον της χώρας και του λαού και τις αρχές και την ιδεο-

λογία του κόμματος. 

Εάν σ’ αυτά συμφωνούμε τότε εκείνοι που δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις απένα-

ντι στο λαό, αν και καλώς γνώριζαν – όπως και όφειλαν – την οικονομική κα-

τάσταση της χώρας, είναι ότι ψήφισαν «ναι» και πρωτοστάτησαν στην υπαγω-

γή της χώρας υπό την κηδεμονία του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Ε. Εκείνοι που εκχώρη-

σαν μεγάλο μέρος της εθνικής κυριαρχίας «για να κοιμούνται ήσυχοι το βρά-

δυ» (αν και πολύ αμφιβάλλω, για το τελευταίο). Κι αυτοί είναι ο Πρωθυπουρ-

γός, οι Υπουργοί, οι βουλευτές και όσοι τους στήριξαν και τους στηρίζουν πα-

ντοιοτρόπως. 

Το αν «γνώριζαν» προ των εκλογών, δεν αμφισβητείται. (κοίτα ξεκάθαρες δη-

λώσεις Προβόπουλου, Δ/τή Τ.Ε.) Επομένως εξαπάτησαν το λαό και κατέλαβαν

την εξουσία, αλλά υποσχόμενοι προεκλογικώς και τ’ αντίθετα πράττοντες με-

τά, τώρα ως εντολοδόχοι, όχι βέβαια του λαού, που επί 7 μήνες υφίστανται

«πλύση εγκεφάλου», από τα ΜΜΕ, για να αποδεχθεί, να ενδώσει και να μην

αντιδράσει.

Το «τι να κάναμε» απαντά, πιστεύουμε, το κύριο άρθρο του παρόντος φύλλου. 

Τώρα στο έλασσον, που είναι και το αντικείμενο της επιστολής που δημοσιεύ-

ουμε. Το τι έκανε ή τι δεν έκανε ο Βασ. Οικονόμου εναπόκειται στον ίδιο ν’ απα-

ντήσει. Εκείνο που προσθέτουμε εμείς είναι ότι οι Βουλευτές οφείλουν να εκ-

φράζονται πρωτίστως στη Βουλή.

Εάν όμως θέλουμε να κατηγορήσουμε κάπως τον Β. Οικονόμου, θα τον κατη-

γορήσουμε για ατολμία. Δεν υποστήριξε σθεναρά την ψήφο του. Βγήκε στα κα-

νάλια «σαν βρεγμένη γάτα». Αυτό έχουν καταφέρει τα αρχηγοκεντρικά κόμ-

ματα, ο πόθος αγκίστρωσης στο προσοδοφόρο «αξίωμα» και οι πελατειακές

σχέσεις. Να μετατρέψουν τους βουλευτές σε φοβισμένα «φανταράκια». Που

είναι οι άξιοι και ανιδιοτελείς μαχητές;

Κ. Βενετσάνος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΑΙΕΩΝ και όχι Απολλωνείς

“Δήμος Αλαιέων” προτείνει να ονομαστεί ο νέος Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και οι δημότες του

“Αλαιείς”, ο φιλόλογος Χρήστος Διονυσόπουλος*, σε εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη εκτενή αναφορά του

στο θέμα. Κλείνοντας την ανάλυσή του, που λέει: 

«Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι, επειδή το μέρος της υπό συνένωση περιοχής που ανήκε στους Αλαιείς εί-

ναι μεγαλύτερο από εκείνο που ανήκε στους Αναγυρασίους, και ως προς την έκταση και ως προς τον πλη-

θυσμό, ορθότερο είναι ο νέος δήμος να ονομαστεί δήμος Αλαιέων (δίχως τον προσδιορισμό Αιξωνικών,

που άλλωστε και οι αρχαίοι τον θεωρούσαν περιττό) και θα προτείναμε να έχει ως έμβλημά του το ναό του

Απόλλωνα Ζωστήρα, επειδή αυτός είναι το πιο χαρακτηριστικό αρχαιολογικό μνημείο της περιοχής».

Τον ευχαριστούμε και για την επιστημονική συνεισφορά του και για τη διόρθωση που κάνει στην πρόταση του

Κ. Βενετσάνου, που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο της “7ης”. Στην αρχαιότητα μάς λέει ότι οι δημό-

τες των πόλεων που έφεραν την ονομασία “Απολλωνία”, ονομάζονταν Απολλωνιάται (βλ. Ηρόδοτος κλπ.). Κα-

λοδεχούμενη η διόρθωση από έναν ειδικό.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε όμως, κατά την ταπεινή μας γνώμη, ότι η πρόταση του Χρ. Διονυσόπουλου “πά-

σχει” από επιστημοσύνη. Ο “δήμος Αλαιέων” υστερεί σε εννοιολογικό περιεχόμενο, έναντι της “Απολλωνίας”

κι επιπλέον δεν είναι εύηχος. Χαρακτηρίζεται από χασμωδία.

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος είναι φιλόλογος, ιστορικός, αρχαιολόγος, πρώην επιστημονικός συνεργάτης της

Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμος σχολικός σύμβουλος φιλολόγων.

«Σημαντική Πρόοδος, προνομιακή περιοχή. Μεγά-

λες προσπάθειες για τη βελτίωση της καθημερι-

νότητας. Βασικά έργα σε συνεχή εξέλιξη.

Η Αγία Μαρίνα παρά τις φωνές καταστροφολογίας

μερικών συναδέλφων δημοτικών συμβούλων, είναι

μια από τις πιο προνομιακές και ομορφότερες πε-

ριοχές του Κορωπίου αλλά και του  παραλιακού με-

τώπου του Σαρωνικού. Παρά τις καθυστερήσεις

της πολεοδόμησης (οι ευθύνες ας αναζητηθούν
στα γραφειοκρατικά γρανάζια του Κράτους και ιδι-
αίτερα στις υπηρεσίες ΠΕΧΩΔΕ και  σε προηγού-

μενες δημοτικές αρχές) παρά την αυθαίρετη δόμη-

ση, τα περιοδικά προβλήματα σε λακκούβες, μερι-

κά περιστατικά παράνομης εναπόθεσης αντικειμέ-

νων και άλλων απορριμμάτων από ασυνείδητους,

γίνονται σημαντικά βήματα προόδου.

...Οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο Δήμαρχος,  οι κάτοικοι

(είτε ψηφίζουν εδώ είτε αλλού) προσπαθούμε για

το καλύτερο. Έχουμε ορατά αποτελέσματα προό-

δου από το 2006 και αυτό είναι παραδεκτό από

όλους.

Λ
άβαμε από τον αγαπητό φίλο Βασίλη Σιαμέτη, επιστολή, η οποία αναφέρεται  στην “εξαφάνισή του”, την

οποία γνωρίζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θεωρήσαμε μη δεοντολογικό να την σημειώσουμε,

γιατί διαισθανθήκαμε ότι ήταν κάτι πολύ προσωπικό. 

Ο Β. Σιαμέτης, μέσα από την επιστολή του ευχαριστεί όλους όσους ανησύχησαν και ενδιαφέρθηκαν όταν έμα-

θαν ότι αναζητείτο εναγωνίως από την οικογένειά του και επισημαίνει ότι υπήρξαν και “άσπονδοι φίλοι” που

“έτρεξαν να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα τους”... 

Λόγω έλλειψης χώρου θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο.

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας,

Κώστας Λυμπουρής, απέστειλε επιστολή στο Δήμαρ-

χο Γλυκών Νερών Γιώργο Σιώκο, όπου του αποτυπώ-

νει τις ωραίες εντυπώσεις που απεκόμισε από την εκ-

δήλωση - αφιέρωμα στα 50 χρόνια της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας. Παρακολουθείστε την.

κ. Δήμαρχε,

επικοινωνώ μαζί σας, για να σας συγχαρώ και γρα-

πτώς, για την εξαιρετική εκδήλωση - αφιέρωμα στα

50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, που οργανώ-

σατε την Κυριακή 25 Απριλίου 2010.

Ηταν μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου από κάθε πλευ-

ρά και αξίζουν θερμών συγχαρητηρίων όλοι οι συντε-

λεστές.

Ιδιαιτέρως, θα παρακαλούσα να διαβιβάσετε τα θερ-

μά μου συγχαρητήρια στον κ. Ανδρέα Κούκο, τόσο

για την εμπεριστατωμένη ομιλία του όσο και για όλες

τις ενέργειές του, που συνέβαλαν στη μεγάλη επιτυ-

χία της εκδήλωσης. Η κ. Ελενα Καντάρη-Κούκου, πέ-

τυχε στον μουσικό τομέα ένα αξιοθαύμαστο αποτέ-

λεσμα. Σημαντικά συνέβαλε στην όλη επιτυχία και η

εξαιρετική απόδοση κειμένων και κυπριακών ποιημά-

των από την ηθοποιοό κ. Ναταλία Καποδίστρια. Τέ-

λος, αξίζουν της ευγνωμοσύνης μας τα παιδιά (χο-

ρωδία και μουσικοί), που με τη συμβολή του γνωστού

τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη, συγκίνησαν το ακροα-

τήριο με τις ερμηνείες τους σε κυπριακά τραγούδια.

Οπως τονίσαμε και κατά την εκδήλωση, τέτοιες δρα-

στηριότητες για την Κύπρο έχουν τεράστια σημασία

για την υπόθεσή της, αφού συμβάλλουν ουσιαστικά

στην ευαισθητοποίηση - προ πάντων νέων ανθρώπων

- γύρω από την κυπριακή τραγωδία και ως εκ τούτου

στην αναπτέρωση των ελπίδων για αίσιο πέρας στο

πρόβλημά της.

Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε και πάλιν.

50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Από τη δημοτική σύμβουλο Κορωπίου Γεωργία Γιανίτσα-Κόγκα, λάβαμε επιστολή στην οποία επι-
σημαίνει ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου και στη συνέχεια κάνει
έναν απολογισμό έργου για την περιοχή, τον οποίο λόγω έλλειψης χώρου δεν παρουσιάζουμε, αλ-
λά και γιατί κατά καιρούς, ό,τι καλό γίνεται το αναδεικνύουμε.
Γράφει μεταξύ άλλων:
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«Ουκ εσταί σκεύη ανδρός επί γυναικί»

(Ιερά Γραφή - Δευτερονόμιον)

Ο   Πολωνός Martinus Oppaviensis,  μονα-

χός στο δομινικανό  μοναστήρι της Πρά-

γας, παπικός λειτουργός και εξομολογη-

τής, συνέγραψε γύρω στα 1280,  το ‘’Χρο-

νικό των Παπών και Αυτοκρατόρων’’

(Chronica Pontificum et Imperatorum). Μέσα

σ’ αυτό  εμφανίζεται μια γυναίκα από την

Μαγεντία, αγγλικής καταγωγής, να κατα-

λαμβάνει τον παπικό θρόνο. 

Άς παρακολουθήσομε λοιπόν μαζί, το χρο-

νικό όπως μας το  περιγράφει. 

«Μετά τον Πάπα Λέοντα τον Δ’, ο Ιωάννης

ο Η’, Άγγλος την εθνικότητα, καταγόμενος

από την Μαγεντία, παρέμεινε στον παπικό

θρόνο δυό χρόνια, επτά μήνες  και τέσσε-

ρεις ημέρες. Πέθανε στη Ρώμη  και ο παπι-

κός θρόνος χήρεψε για  ένα μήνα. Λέγεται

όμως, ότι στην πραγματικότητα ήταν γυ-

ναίκα. Όταν ήταν νέα,  είχε επισκεφθεί την

Αθήνα, ντυμένη άνδρας, προφανώς για να

έχει ευκολότερη μετακίνηση  μαζί με τον

εραστή της, με σκοπό να συμπληρώσει τις

σπουδές της. 

Η επιμέλεια και η πρόοδος που επέδειξε

ήταν τέτοια, που  εξέπληξε τους δασκά-

λους της. Αριστούχος στις σπουδές της,

γυρίζει στη Ρώμη πάντα ντυμένη άνδρας

και διδάσκει το trivium (γραμματική, ρητο-

ρική, λογική), έχοντας μάλιστα μεταξύ των

μαθητών  υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Οι ανωτέρου  επιπέδου γνώσεις της, αλλά

και η αρίστη κοινωνική συμπεριφορά της,

την οδηγούν, μετά από ομόφωνη απόφα-

ση, (αποκρυπτομένου βεβαίως του γυναι-

κείου της φύλου), στην κατάκτηση του

θρόνου του Πάπα.  Κατά την διάρκεια όμως

της παπικής της θητείας, ο σύντροφος της

την καθιστά έγκυο· και έρχεται η απροσδό-

κητη αποκάλυψη. Μόλις είχε βγει από την

εκκλησία του Αγίου Πέτρου και προχωρού-

σε προς  τα ανάκτορα του Λατερανού  (της

κατοικίας των παπών κατά τον Μεσαίωνα),

και βρισκόταν μεταξύ Κολοσσαίου και εκ-

κλησίας του Αγίου Κλήμεντος, την  έπια-

σαν οι πόνοι τοκετού, γέννησε και πέθανε·

εκεί ακριβώς την έθαψαν. 

Και επειδή από τότε, ο εκάστοτε μετέπειτα

Πάπας, παρακάμπτει στο δρομολόγιο του,

αποφεύγοντας οσάκις πλησιάζει  το εν λό-

γω μέρος, πιστεύεται ότι αυτό το κάνει σε

ένδειξη απέχθειας προς το γεγονός. Να

σημειωθεί δε, ότι στον κατάλογο με τους

μεγάλους Ποντίφηκες, το όνομα  του Πάπα

Ιωάννη του Η’ εσκεμμένα και για άγνωστο

λόγο απουσιάζει».  Από την άλλη μεριά,

ένας άλλος δομινικανός μοναχός  ο Tol-

lomeo de Lucca μαθητής του Θωμά του Ακι-

νάτη, κατατάσσει την πάπισσα ως Ιωάννη

τον Η’ και την αριθμεί σαν τον 107ο Πάπα. 

Φαίνεται όμως ότι στην πραγματικότητα

αυτή η πάπισσα είναι μια φανταστική ιστο-

ρία. Ίσως ενσαρκώνει τον καταγεγραμμένο

φόβο από την εκκλησία για την γυναίκα και

κυρίως το φόβο και την αποτροπή μιας γυ-

ναικείας διείσδυσης στην ιεραρχία της. Κα-

τά τον Ροϊδη βέβαια, εκφράζεται η εύλο-

γος απορία πως «η εις τον θρόνον του Αγί-

ου Πέτρου, ανάβασις γυναικός επί επτά

ολόκληρους αιώνας, εθεωρείτο ως γεγο-

νός ιστορικόν και ως τοιούτον εν τοις χρο-

νικοίς τοις παπικής ιστορίας υπό των δοκι-

μωτάτων χρονογράφων  και αίφνης αρχο-

μένου του 16ου αιώνος, ιστορικοί τινές

ευλαβέστεροι φαίνεται αυτών των καλογή-

ρων του Μεσαίωνος,  απεπειράθησαν την

γυναίκα ταύτην, ως ρύπον δήθεν και κηλί-

δα να εξαλείψωσιν εκ της σειράς των Πα-

πών, μύθου ανυπαρκτότερα τα κατ΄αυτήν

παριστώντες». Εν συμπεράσματι, βλέπομε

πως η παποσύνη, που δεν παύει να διαδη-

λώνει την παντοδυναμία της,  δεν παραλεί-

πει να αμφισβητεί την εικόνα της Πάπισας

Ιωάννας. Ίσως γιατί θέλει να τονίσει για μια

άλλη φορά,  την άρνηση και την παραδοχή

της ισότιμης αξίας  του άλλου φύλου. Πά-

ντως το βέβαιο είναι ότι την Πάπισσα Ιω-

άννα την επέβαλε ο 13ος αιώνας με τους

συγγραφείς του. 

Η Ιωάννα η  Πάπισσα, εμφανίζεται αρχικά

στο  έργο  του εγκυκλοπαιδιστή δομινικα-

νού  Jean de Mailly- 1293,  στο “Καθρέφτης

της Ιστορίας” (Speculum historiale),   έργο

του επίσης δομινικανο Vincent de Beavais,

και στο  “Χρονικό Παπών και Αυτοκρατό-

ρων” του προαναφερθέντος επίσης δομινι-

κανού μοναχού,  Μαρτίνου του Πολωνού.   

Πάντως η Εκκλησία, ίσως και για παρόμοιο

λόγο, απηγόρευσε  τελεσίδικα τη συμμετο-

χή στις γυναίκες στη  θεσμική ιεραρχία της

και στην τέλεση μυστηρίων. Βέβαια προς

επίρρωση  υπάρχει και το διάταγμα του

Γρατιανού (1140) με το οποίο βάσει του

Κανονικού πλέον Δικαίου οι γυναίκες απο-

μακρύνονται από την Εκκλησία. Μάλιστα

στα τέλη του 13ου αιώνα στο “Προφητείες

και Οράματα” (Liber visionuum και  Liber

Sermonum Dei ) του Robbert d’ Uzes  και

στο “Χρυσό Θρύλο” (Aurea Legenda)  του

Jacopo de Voragine, αναφέρονται στα κακά

της “φρικώδους μόλυνσης της εκκλησίας”

από γυναίκες του τύπου της Ιωάννας. 

Από την άλλη μεριά η εικόνα της Πάπισ-

σας, ιστορική και σκανδαλώδης, εμφανίζε-

ται σε μινιατούρες και επικεντρώνεται στη

σκηνή της γέννας. Η δυτική εκκλησία προς

αποφυγήν του αμαρτωλού παρελθόντος,

παίρνει μέτρα ώστε στη στέψη, ο Πάπας να

πρέπει να εξετάζεται “δια αγγίγματος” στο

επίμαχο σημείο προς επιβεβαίωση  του αν-

δρικού  του φύλου. 

Το επεισόδιο της Ιωάννας, πραγματικό ή

μη, επέσυρε μια ευρεία συγγραφική δημο-

τικότητα σαν αξιοπερίεργο της Δυτικής Ευ-

ρώπης.  Σ’ εμάς ο Εμμ. Ροΐδης, το 1866 δη-

μοσίευσε την “Πάπισσά” του. Το μυθιστό-

ρημά του μεταφράστηκε σε πολλές ευρω-

παϊκές γλώσσες με εξαιρετική επιτυχία. Ο

κινηματογράφος δεν υστέρησε και εκμε-

ταλλεύτηκε δεόντως το σκανδαλιστικό  γε-

γονός.  Πάντως όσο η γυναίκα παραμένει

μακρυά από τους θεσμούς της εκκλησίας,

τόσο οι φήμες για την Πάπισσα Ιωάννα θα

επιζούν και θα θεριεύουν.  
γιάννης κορναράκης του μάνθου

―――――――――
Βοηθήματα 

1) Εγκ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

2) Εμμ. Ροΐδης: “Πάπισσα Ιωάννα” εκδ. Πάπυρος

3) Ζακ Λε Γκοφφ: “Ηρωες και Θαυμαστά του Μεσαίω-

να”, εκδ. Κέδρος          

Παπίσσης Ιωάννας Γένεσις

Για τις κουρτίνες...

Ο Πρόεδρος της Βουλής στη συζήτηση για την επι-

βολή των μέτρων, μίλησε με επαινετικά λόγια για τη

νεολαία που βρισκόταν στα κατάμεσα θεωρεία της,

και παρακολουθούσε. 

Αραγε τι εντυπώσεις αποκόμισαν αυτά τα παιδιά,

που με την απόφαση της Βουλής, αλλάζει άρδην το

μέλλον τους και η μετέπειτα ζωή τους!

Μεθύστε με κορωπιώτικο κρασί...

“Βγάζουμε καλό κρασί, να μεθύσουμε και να τους
περιμένουμε. Γιατί ο τρελός είδε το μεθυσμένο και
φοβήθηκε”, είπε ένας ενεργός πολίτης, όπως αυτο-

προσδιορίστηκε, στην ημερίδα για τις ζώνες προ-

στασίας του Υμηττού την περασμένη Κυριακή στο

Κορωπί.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Είδατε πώς “καθαρίζουν” μερικοί

- μερικοί. 

Εξαφανίστηκαν, λέει, τα αρχεία

με τις δαπάνες που πραγματο-

ποίησαν οι διοικούντες το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων από το 2004

έως το 2009.

Ετσι σε έγγραφο που απέστειλε

ο Υφυπουργός Μ. Καχριμάκης

στον Γενικό Γραμματέα του

Υπουργείου Γ. Κανελλόπουλο,

του ζητάει να γίνουν όλες οι νό-

μιμες ενέργειες για την υπεξαί-

ρεση αυτή, η οποία μπορεί να

υποκρύπτει πολλά και ιδιαίτερα

ενδιαφέροντα...

Διαβάστε ακριβές αντίγραφο 

δίπλα

Εξαφανίστηκαν τα αρχεία δαπανών των δημοσίων σχέσεων  στο

Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων
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Τα καμπανάκια χτυπούσαν εδώ και καιρό. Από τότε που μαι-

νόταν ο πόλεμος για την διαδοχή ηγεσίας στη Ν.Δ. Εύλογο

το ενδιαφέρον όλων των άλλων κομμάτων για το αποτέλε-

σμα των εσωκομματικών εκλογών στην αξιωματική –πλέον-

αντιπολίτευση. Μόνο ένα κόμμα όμως έδειξε σαφώς –ως μη

όφειλε– την προτίμησή του στο πρόσωπο του ενός εκ των

δύο βασικών διεκδικητών. Ο ΛΑ.Ο.Σ του Γ. Καρατζαφέρη,

που με έντεχνες δηλώσεις κατά του Αντ. Σαμαρά, τόσο του

προέδρου του κόμματος, όσο και πολλών στελεχών, αλλά

και σχόλια στην κομματική εφημερίδα Α1, έριχνε νερό στον

μύλο της Ντόρας Μπακογιάννη.

Αυτό που εισέπραξαν τότε, όσοι ασχολούνται με τα καμώ-

ματα των πολιτικών μας, ήταν μιά πολιτικάντικη επιλογή από

εκείνες που θέτουν το μικροκομματικό όφελος πάνω από

οτιδήποτε άλλο. Εάν η κ. Μπακογιάννη, με τις γνωστές εκ-

φρασμένες απόψεις της στα εθνικά μας θέματα εξελέγετο

αρχηγός της Ν.Δ., η ηγεσία του ΛΑ.Ο.Σ. μπορούσε εύκολα

να αναμένει ότι θα συνεχιζόταν και θα εντεινόταν η προ-

σχώρηση πατριωτών νεοδημοκρατών στο κόμμα που έχει

σημαία του την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων. Ουδό-

λως φάνηκε να απασχόλησε τον κ. Καρατζαφέρη η πολυε-

πίπεδη εθνική βλάβη που θα επέρχετο νομοτελειακά με τις

ακραιφνώς φιλο-αμερικανικές ηγεσίες και στα δύο κόμματα

εξουσίας. Όμως τα βαθύτερα αίτια της συγκεκριμμένης προ-

τίμησης έχουν πιθανότατα κοινή ρίζα με την στήριξη που πα-

ρείχε ο ΛΑ.Ο.Σ. στο σχέδιο υπαγωγής της Ελλάδας στην κη-

δεμονία του αμερικανοκίνητου Δ.Ν.Τ., επιλογή του Γ. Πα-

πανδρέου που ψευδέστατα παρουσιάστηκε από τον πρωθυ-

πουργό και τον Γ. Καρατζαφέρη ότι ήταν η μοναδική σωτη-

ρία από το εκτελεστικό απόσπασμα των «αγορών».

Η πρεμούρα του ΛΑ.Ο.Σ. να συνδράμει με κάθε κόστος την

αναρρίχηση της Ν. Μπακογιάννη στην ηγεσία της Ν.Δ., κα-

τέστη εμφανέστερη αμέσως μετά την εκλογή Σαμαρά,

όταν ο Γ. Καρατζαφέρης άφησε εμβρόντητο το πανελλή-

νιο, προτείνοντας στον νέο πρόεδρο της Ν.Δ. να συνερ-

γαστούν για να ρίξουν την νεοεκλεγείσα κυβέρνηση

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με «εργαλείο» την προεδρική εκλογή του

Μαρτίου, να προκαλέσουν νέες εκλογές. Ο Αντ. Σαμαράς,

βεβαίως, δεν είναι χθεσινός και δεν έπεσε στην παγίδα. Αν

έπεφτε, θα προκαλούσε την οργή σημαντικού μέρους του

εκλογικού σώματος, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν από

τους πολίτες όσοι θα τους είχαν εξαναγκάσει σε δύο

εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε έξη μήνες. Ο Γ. Παπαν-

δρέου με την δυναμική του πρόσφατου νικητή, πιθανότα-

τα θα ξεπερνούσε το 48% και μέσα από τα ερείπια της νέ-

ας εκλογικής συντριβής της Ν.Δ. η Ντόρα Μπακογιάννη θα

ανεδύετο ως η αδιαφιλονίκητη αρχηγός και σωτήρας του

κόμματος. Μακιαβελικό το σχεδιάκι του Καρατζαφέρη –αν

ήταν δικό του– αλλά δεν του βγήκε.

Και φτάσαμε στην κρίσιμη ψηφοφορία για την κύρωση της

συμφωνίας στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Ο Μέγας Σκη-

νοθέτης του Παγκόσμιου Θεάτρου Σκιών –όπως και να τον

πείτε, Η.Π.Α., Μπίλντερμπεργκ, μέσα είστε– έχοντας εξα-

σφαλίσει τους «καλούς» ήρωες του έργου, έχει συχνά ανά-

γκη και από έναν «κακό». Ο οποίος «κακός» θα καταγγέλει

στους θεατές τους καλούς και υπάκουους ήρωες και θα γίνε-

ται αγαπητός σε όσους δεν γουστάρουν ούτε τον πασά, ούτε

τον Χατζηαβάτη. Κι όπως συμβαίνει  στα παρασκήνια των θε-

άτρων, ακούγεται κάποια στιγμή η ενημέρωση των ηθοποιών

ότι πρέπει να βγούν στη σκηνή: «Κωστάκη βγαίνεις, Γιωργά-

κη βγαίνεις, ...Γιώργαρε βγαίνεις. Και βγήκε ο Γιώργαρος στη

Βουλή ντυμένος Γιωργάκης. Θαύμα...θαύμα!!! 

Τόσο προεκλογικά, όσο και μετεκλογικά, ο Γ. Καρατζαφέ-

ρης υποσχόταν ότι με τους 15 βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. θα

επέβαλλε –βάσει του κανονισμού της Βουλής– ονομαστι-

κές ψηφοφορίες σε όλα τα κρίσιμα και εθνικής σημασίας

νομοσχέδια που θα έφερνε προς ψήφιση η κυβέρνηση.

Στο νομοσχέδιο, όμως, για την κύρωση της συμφωνίας

υπαγωγής της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης - και

αφαίμαξης -, την ονομαστική ψηφοφορία επέβαλλε η κοι-

νοβουλευτική ομάδα του Κ.Κ.Ε.  Ο ΛΑ.Ο.Σ. και ο πρόεδρός

του, θεώρησαν ότι το ρητορικό και ψευδέστατο δίλημμα

Καρατζαφέρη προς τους βουλευτές –«αν πιστεύει κάποι-
ος ότι υπήρχε άλλη λύση, ας την πει»– ήταν επαρκές φύλ-

λο συκής της οφειλόμενης αιδούς για την αναντιστοιχία

μεταξύ διακηρύξεων και πράξεων. Δεν υπήρχε απλώς

«άλλη λύση», υπήρχαν –και υπάρχουν– άλλες, τις οποίες

ο ευφυέστατος και πάντοτε καλά πληροφορημένος Καρα-

τζαφέρης γνώριζε από τις προτάσεις που είχαν υποβάλ-

λει στην κυβέρνηση η Κίνα, η Ρώσία, τα Εμιράτα και ο

πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού Η.Π.Α,

Θεόδωρος Σπυρόπουλος.

Ζητώ συγνώμη από όλους όσους έπεισα να ψηφίσουν

ΛΑ.Ο.Σ. ως μία δύναμη και φωνή αντιστάσεως στα ελλα-

δικά κόμματα-πρακτορεία της Παγκόσμιας Δικτατορίας.

Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε ότι απομείναμε μόνοι,

έχοντας ο ένας τον άλλο ως μόνο, αληθινό στήριγμα, τό-

σο το καλύτερο για την Ελλάδα και τους εαυτούς μας.

Σε όλους εμάς που αγαπάμε την πατρίδα μας, εναπόκει-

ται να αποδείξουμε ότι η τωρινή πενία της Ελλάδας σε

εθνικούς ηγέτες δεν οφείλεται σε έλλειμμα Ελλήνων.

Ένας-ένας αποκαλύπτονται
Δ.Ν.Τ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. και λοιποί εταίροι

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν ραγδαία και εί-

ναι αδύνατον να προβλεφθούν, εκ των προτέ-

ρων,ούτως ώστε να περιληφθούν εγκαίρως

στα κατά καιρούς άρθρά μου,που αποστέλλο-

νται στην εφημερίδα «Εβδόμη», στις αρχές

κάθε εβδομάδος. Ετσι στο ακριβώς προηγού-

μενο κείμενό μου, αναφερόμουν στα μέσα

αντιμετώπισης που διαθέτει ο λαός μας, κατά

του ΔΝΤ και των λοιπών, ξένων και εγχώριων

συστημάτων κατοχής, που εγκαθίστανται

σταδιακά σ’ αυτήν την χώρα, για να την κατα-

δυναστεύσουν. Αναφερόμουν ειδικότερον,

στη λαΪκή αντίσταση, είτε με πορείες, είτε με

μποϋκοτάζ ξενόφερτων προϊόντων και πρό-

τεινα την υιοθέτησή τους, από όλους μας,

που μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε τα τεκταινό-

μενα, τηρώντας αδιάφορη και παθητική στά-

ση! Που να το φανταζόμουν, λοιπόν, ότι στα

μέσα της τότε διανυόμενης εβδομάδος, με

την εξαγγελθείσα από τα συνδικάτα γενική

απεργία, θα έπαιρνε την μορφή και την έντα-

ση χιονοστιβάδας, η επί μήνες συσσωρευθεί-

σα οργή των συμπατριωτών μου, οι οποίοι

έχοντας ξεπεράσει τις 200.000, κατέβηκαν

στο κέντρο για να διαδηλώσουν ειρηνικά την

αντίθεσή τους.

Ξαφνιάσθηκαν, αιφνιδιάσθηκαν με τα μέτρα

και κατάλαβαν επιτέλους ότι κινδυνεύει και η

ίδια η επιβίωσή τους. Και έτσι προχώρησαν σε

δράση! Και είναι προς τιμήν τους και προς τι-

μήν μας!

Όμως κάθε δράση γεννά και αντίδραση! Οι

εξουσιαστές μας (γιατί μόνον περί αυτού πρό-

κειται, αφού κανείς τους δεν διαθέτει την

στόφα ικανού και φιλοπάτριδος ηγέτη), δεν

έμειναν με σταυρωμένα χέρια! Πάλι χρησιμο-

ποίησαν τους προβοκάτορες του παρακρά-

τους τους. Τους από χρόνια γνωστούς-άγνω-

στους, που όλοι τους ξέρουν και όλοι τους α-

φήνουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, εν-

σπείροντας τον τρόμο και τον πανικό, με τις

κουκούλες και τις βόμβες μολότωφ τους. Αυ-

τοί λοιπόν και πάλι οι εγκληματίες, κατ’εντο-

λήν των αφεντικών τους, αιματοκύλησαν για

μια ακόμη φορά, την Αθήνα, σκοτώνοντας χω-

ρίς ενδοιασμό, αθώα παιδιά, αγωνιστές του

μεροκάματου. Εν ψυχρώ και ανενδοίαστα!

Πού ήταν η αστυνομία του Χρυσοχοίδη, πού

ήταν η περιφρούρηση της πορείας, πού ήταν

η διασφάλιση της ζωής των συμμετεχόντων

πολιτών! Τα πάντα χύμα· χωρίς οργάνωση,

χωρίς σχέδιο, και πάντα σε βάρος της περιου-

σίας ή της ζωής ανυποψίαστων ανθρώπων!

Και βέβαια, είναι προφανής ο σκοπός τους!

Αφού δεν περνά πια, η προπαγάνδα του τύ-

που και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που

πλέον έχουν  απαξιωθεί, εντελώς, στη συνεί-

δηση του λαού μας, αφού δεν βρίσκει πιά πε-

δίον εφαρμογής ο ψυχολογικός πόλεμος και

ο οικονομικός μας εκβιασμός, η εξουσία επι-

στρατεύει το παρακράτος, για να μας φοβίσει.

Δεν θέλουν να  διαδηλώνουμε την αντίδρασή

μας σε πορείες και σιωπηλές διαμαρτυρίες.

Μας θέλουν τιθασευμένους, πειθήνια όργανά

τους, διότι όποιος σιωπά, εικάζεται ότι συμ-

φωνεί! Ομως η σιωπή είναι και συνενοχή και

εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να σιω-

πήσουμε, ούτε να συμφωνήσουμε, ούτε να

συνενοχήσομε! Έφθασε πιά ο κόμπος στο

χτένι, ή αν προτιμάτε, έφθασε το μαχαίρι στο

κόκκαλο! Παρά τις στο εξής κλιμακούμενες

πιέσεις των κυβερνώντων, παρά τους όποιους

και όσους εκφοβισμούς τους, παρά τις δολο-

φονίες αθώων πολιτών, παρά τις δήθεν, βα-

πτιζόμενες ως αυτοκτονίες, κάποιων άλλων,

γιατί μάλλον θα το δούμε κι αυτό! Έφθασε και

για μας η ώρα του Κόνδορα, αυτής της  από-

βασης και επιχείρησης παρακρατικών, που

ενώ για την Αργεντινή, ήταν εισαγόμενοι από

την Παραγουάη, εδώ δυστυχώς τους έχουμε

σε αφθονία. Όπως σε αφθονία έχουμε μπου-

κάλια μπύρας, βενζίνη και αναπτήρες!

Παρ’ όλα αυτά, όταν ο λαός είναι ενωμένος,

τίποτε δεν μπορεί να τον φοβίσει! Ούτε η βία,

ούτε ο τρόμος! Και προχθές ήταν ενωμένος,

παρά την διείσδυση των προβοκατόρων! Δεν

υπήρχαν κομματικές σημαίες, μόνο μια λαο-

θάλασσα τρικυμισμένη και ανήσυχη για το

εφιαλτικό παρόν και το ακόμη εφιαλτικότερο,

όπως διαγράφεται, μέλλον!

Υπήρχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, νέοι, εργαζό-

μενοι και άνεργοι, ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι,

μητέρες με τα παιδιά στην αγκαλιά, έφηβοι....

Και οι τέσσερις ψυχές (μαζί με το κυοφορού-

μενον έμβρυο), που θυσιάσθηκαν αναίτια στο

βωμό της άλογης βίας από συνειδητούς και

κατ’ επάγγελμα εγκληματίες, ήταν κι αυτές

εκεί, επισφραγίζοντας με τον θάνατό τους

τον θρίαμβο της ζωής. Αυτόν που αποτυπώ-

θηκε  στη συνείδηση των Ελλήνων, με τη συλ-

λογική, ενιαία αντίδραση των συμμετασχό-

ντων στην πορεία για ένα καλύτερο σήμερα

και ένα αισιόδοξο αύριο!

Και παγιώθηκε με την δημοκρατική «αποστα-

σία», τριών κυβερνητικών βουλευτών, των κ.κ.

Οικονόμου Βασίλη, Γιάννη Δημαρά και Σοφίας

Σακοράφα, που αρνήθηκαν, προς τιμήν τους

να υπερψηφίσουν τον μηχανισμό της δήθεν

στήριξης, σε βάρος των ασθενεστέρων κοινω-

νικών τάξεων, παρά την περί του αντιθέτου

επιβληθείσα κομματική πειθαρχία.

Η φυλή μας γέννησε Κενταύρους κι έφτιαξε

Παρθενώνες. Κανείς επίβουλος εισβολέας, μα

ούτε και εγχώριος μειοδότης μπορεί να κάμ-

ψει, πιά, το φρόνημα του λαού μας, ούτε να

μας λυγίσει! Ο Κόνδορας και τα αυγά του

έχουν καεί για πάντα, εκεί στη χώρα που γεν-

νήθηκαν! Δεν μας τρομάζουν! Όμως, σε πεί-

σμα των καιρών, τα δικά μας πουλιά, τα χελι-

δόνια, θα φέρουν όπου νάναι, ξανά την Άνοιξη! 

Γιατί η Ελλάδα, ξέρει πάντα να αναγεννιέται

από την στάχτη της! Και δεν πεθαίνει ποτέ!!   

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΝΔΟΡΑ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

«χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη»

Ο ΛΑ.Ο.Σ., τον Λαό δεν συμφέρει
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Προσπάθειες συμμόρφωσης των πολιτικών από το Λαό!

Με τα οικονομικά μέτρα όλο να σκληραίνουν και τον

πολιτικό κόσμο να μην επιβαρύνεται καθόλου, ο λα-

ός έχει εξαγριωθεί.

Ο όγκος των διαδηλώσεων και τα επακόλουθα τους

έχουν γίνει γνωστά σε όλόκληρο τον κόσμο κι ας

προσπαθούν κάποια Μ.Μ.Ε. να ρίξουν αλλού το βά-

ρος των ειδήσεων.

Στον κόσμο που φωνάζει, συμμετέχει κι αυτή η

«καημένη» νέα γενιά για την οποία λένε ότι δεν

συμμετέχει στα κοινά, ότι δεν την ενδιαφέρει η πο-

λιτική και πολύ περισσότερο οι πολιτικοί κι ότι ζει σ’

έναν παραπλανητικό ηλεκτρονικό κόσμο. 

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο όμως έχουν βρει τον τρό-

πο και εκφράζονται, διαμαρτύρονται, επαναστα-

τούν.

Η πλέον γνωστή κοινωνία του facebook με εκατομ-

μύρια χρήστες ανά τον κόσμο είναι ένας απ’ τους

τρόπους που χρησιμοποιούν. 

Τον τελευταίο μήνα με τα γεγονότα που τρέχουν,

κάθε μέρα δημιουργούνται καινούργιες ομάδες στο

facebook. Ομάδες όπου γράφονται μέλη τα οποία

υποστηρίζουν το σκοπό τους. 

Η πιο πρόσφατη είναι αυτή σε σχέση με τον τραγι-

κό θάνατο 3 ανθρώπων στη τράπεζα Marfin. Ο τίτ-

λος της ομάδας είναι «καταδικάζουμε την συνενοχή
της Marfin στον θάνατο 3 εργαζομένων και 1 εμ-
βρύου» και αριθμεί 23.340 μέλη. 

Υπάρχουν πολλές άλλες όπως «απαιτούμε φυλάκι-

ση και κατάσχεση περιουσιών πολιτικών που φταί-
νε» ή «δε γουστάρω να πληρώνω άλλο, όλους τους

φόρους», με πιο διαδεδομένη απ’ όλες, την παρα-

κάτω: 

«1 εκατομμύριο υπογραφές για αγωγές στους

υπουργούς που φέσωσαν την Ελλάδα». Σ’ αυτήν

συμμετέχουν 142.279 άνθρωποι, - μέχρι την ώρα

που γράφω το παρόν κείμενο - αριθμός που δείχνει

ξεκάθαρα την αγανάκτηση του κόσμου γι’ αυτούς

που κυβερνάνε. 

Τώρα αν αυτός ο τρόπος είναι αποτελεσματικός δεν

έχει φανεί ακόμα. Αυτό που σίγουρα φαίνεται είναι

ότι ο κόσμος, είναι παρών, έχει άποψη, την εκφρά-

ζει με τον δημοκρατικότερο τρόπο και περιμένει κά-

ποιον να την ακούσει. Ακούει κανείς…;  

Διαδικτυακή διαδήλωση
ο νέος δυναμικός τρόπος διαμαρτυρίας

Το αυτονόητο ζητάνε για άλλη μια φορά οι πολίτες - ειδι-

κά αυτήν την δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας -

και αυτό δεν είναι άλλο απ’ την άρση της Βουλευτικής

Ασυλίας. Δεν είναι άλλο από την ισόνομη αντιμετώπιση

των πολιτών βάση του Συντάγματος, που τόσο σοφά συ-

νέγραψαν κάποτε, και τόσο αλόγιστα σήμερα, καταπα-

τούν κατ’ εξακολούθηση οι πολιτικοί. 

Το παρακάτω κείμενο είναι αυτό που ζητούμαστε να υπο-

γράψουμε στον ιστοχώρο http://www.gopetition.com/on-

line/36021/sign.html#se, προκειμένου να δείξουμε έμπρα-

κτα και επώνυμα την απαίτησή μας. Αναρτήθηκε στις 7

Μαΐου και ήδη έχουν υπογράψει 15.696 πολίτες. 

“Εγώ, ως Ελληνας/Ελληνίδα πολίτης, γνωρίζοντας πως το
πολίτευμα της χώρας μου είναι η Προεδρευομένη Κοινο-
βουλευτική Δημοκρατία και επειδή θεμέλιο του πολιτεύ-
ματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία και η ισότητα όλων των πο-
λιτών έναντι των νόμων και του Συντάγματος, έχω την εύ-
λογη και δίκαιη απαίτηση να αρθεί μέσω της συνταγματι-
κής προβλεπόμενης διαδικασίας η βουλευτική ασυλία με
αποκλειστικό σκοπό την ισόνομη εφαρμογή του νόμου και
κατά Ελλήνων Βουλευτών που τυχόν αντισυνταγματικά
και παράνομα πλουτίζουν σε βάρος της περιουσίας του
Ελληνικού Κράτους και των Ελλήνων πολιτών.

Δεν έχω πρόθεση να προσβάλω κανέναν, απλά επιθυμώ να

προστατεύσω το Ελληνικό Δημόσιο απο μελλοντικές ή υφι-

στάμενες παράνομες ενέργειες που μόνο στόχο έχουν τον

παράνομο πλουτισμό των ολίγων με αποτέλεσμα τη σταδια-

κή πτώχευση του Ελληνικού Κράτους. Όποιος - ακόμα και

βουλευτής - έχει αφαιρέσει παράνομα, άμεσα ή έμμεσα

εμπλεκόμενος, από τη περιουσία του Ελληνικού Κράτους θα

πρέπει να παραπέμπεται προς έλεγχο των πράξεών του ενώ-

πιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης όπως προβλέπει το Σύνταγ-

μά μας, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη θέση του, ακόμα και

κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εκπρόσωπος του Λαού.

Τετοια πράξη διαπιστούμενη από την Δικαιοσύνη συνιστά το

αδίκημα της εσχάτης προδοσίας.

Απαιτώ εύλογα και δίκαια αυτοί που ψηφίζω να είναι ίσοι
απέναντί μου και να μη μπαινουν στο απυρόβλητο αμέσως
μετά την είσοδό τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ψηφιζω υπερ της νομικής δέσμευσης των περιουσιακων
στοιχειων των βουλευτων, προς εξασφάλιση της εξόφλη-
σης του χρέους που αποδεδειγμενα δημιούργησαν οι ίδι-
οι, εφευρισκοντες... τη βουλευτική ασυλία την οποία ου-
δέποτε εγω προσωπικα υποστήριξα.

Να ελεγxθούν δικαστικά όλοι οι διατελέσαντες από το
έτος 1981 μέχρι και σήμερα βουλευτές, για ολα τα ποινι-
κά αδικήμτα που έχουν τελέσει κατά της περιουσίας του
Ελληνικού Δημοσίου, ακόμα δε και για εκείνα που έχουν
παραγραφεί, προς αποκατάσταση της αλήθειας και της
ιστορίας μας.
Παρακαλώ δεχθείτε το αίτημά μου αυτό, περί άμεσης άρ-
σης της βουλευτικής ασυλίας ως ενεργού πολίτη αυτής
της ελεύθερης χώρας που γέννησε και δίδαξε τη Δημο-
κρατία”.

Απαιτείστε την άρση 

της Βουλευτικής Ασυλίας

Για να γελάσουμε λίγο

Σε μια συνάντηση του Παπανδρέ-

ου με τον πρωθυπουργό της Ελβε-

τίας, ο Παπαν-

δρέου συστήνει

τους υπουργούς

του: 

― Ο υπουργός

Δικαιοσύνης, Ερ-

γασίας, Υγείας,

Παιδείας, Οικονο-

μίας κλπ.

Έρχεται η σειρά του Ελβετού που συ-

στήνει αντίστοιχα: 

― Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας,

Υγείας, Ναυτιλίας. 

Κρυφογελάει ο Παπανδρέου. 

Γιατί γελάτε, του λέει ο Ελβετός . 

-Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας ενώ δεν

έχετε θάλασσα; 

― Όταν μου παρουσίασες τους

υπουργούς Δικαιοσύνης, Υγείας,

Παιδείας και Οικονομίας,... εγώ

γέλασα;

1 1 2, ο Πανευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτου ανάγκης (ενιαίος για Αστυνομία,

Ασθενοφόρο ή Πυροσβεστική). Αντικαθιστά όλους τους αριθμούς που χρησι-

μοποιούσαμε μέχρι σήμερα.

Η κλήση είναι δωρεάν από κινητό και σταθερό. Το σημαντικότερο όλων: εντο-

πίζει τη θέση του καλούντος για όσους ταξιδεύουν και δεν γνωρίζουν την

ακριβή θέση του ατυχήματος. (σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, μόνο το 4%

των Ελλήνων το γνωρίζει και μόνο το 1% το έχει χρησιμοποιήσει)

112·το ξέρατε;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτι-

κής για την Πολυγλωσσία και τη Δια

Βίου Μάθηση, την 3η Σεπτεμβρίου

2009, υπογράφθηκε η απόφαση για

την ένταξη της Ισπανικής γλώσσας

στο πρόγραμμα σπουδών της Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος

105957/Γ2 για το Γυμνάσιο και

105959/Γ2 για το Λύκειο). Ύστερα

από επιτυχές τριετές πιλοτικό πρό-

γραμμα στο Γυμνάσιο, η Ισπανική

γλώσσα απέκτησε επίσημα πλέον μία

θέση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

από το σχολικό έτος 2009-2010.

Έτσι, οι μαθητές Γυμνασίου έχουν δι-

καίωμα να επιλέξουν την ισπανική ως

δεύτερη ξένη γλώσσα (εάν σχηματι-

στεί τμήμα με 12 μαθητές στα μεγά-

λα αστικά κέντρα ή με 8 σε απομονω-

μένες περιοχές), ενώ οι μαθητές Λυ-

κείου ως μάθημα επιλογής (αν σχη-

ματιστεί τμήμα με 8 μαθητές).

Η Ισπανική γλώσσα στα σχολεία
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Από τον Φεβρουάριο είχαν αρχίσει να

δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, στον ξέ-

νο Τύπο και σε μικρής κυκλοφορίας και

εμβέλειας ελληνικές εφημερίδες και

κανάλια οι προτάσεις που είχαν υπο-

βληθεί στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέ-

ου από ξένες κυβερνήσεις –κι όχι μό-

νο- για έξοδο της Ελλάδας από την

κρίση. Προϊόντος του χρόνου κι όσο

καθίστατο εμφανέστερη η υλοποίηση

της υπαγωγής μας στον γνωστό μηχα-

νισμό στήριξης και αφαίμαξης, κύκλοι

προσκείμενοι στον Σ.Ε.Β. και στην

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών άρχισαν

να «κελαϊδούν» σε δημοσιογράφους

για τις εναλλακτικές λύσεις που υπήρ-

χαν και απέρριψε αβλεπτί ο Γ. Παπαν-

δρέου. Όπως κελάϊδησαν κι εξακολου-

θούν να κελαϊδούν και οι διπλωμάτες

στο ΥΠ.ΕΞ., οι παραγκωνισμένοι εδώ

και έντεκα χρόνια από τα αμερικανάκια

του Γιώργου και της Ντόρας. «Ποιός
διαβάζει στην Ελλάδα ρωσικές,  κινέζι-
κες και αραβικές εφημερίδες»; σκέ-

φθηκε ο «ηγέτης». Πόσοι να βλέπουν

«Αλ Τζαζίρα», ή την εκπομπή του Σπύ-

ρου Χαντζάρα στο μικρής εμβέλειας,

αλλά εγκυρότατο Blue Sky; Πόσοι να

γνωρίζουν ότι ο Σπύρος Χαντζάρας,

έχοντας παλαιότερα υπηρετήσει στο

Γραφείο Τύπου της ελληνικής πρεσβεί-

ας στη Μόσχα, έχει καλές ρωσικές

«πηγές» και έγκυρη πληροφόρηση;

«Πόσοι θα μας πάρουν χαμπάρι για την
παγίδα που διαταχθήκαμε να οδηγή-
σουμε την Ελλάδα»; Πάρα πολλοί, ευ-

τυχώς.

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχουμε και λέμε, λοιπόν:

Η κινεζική ηγεσία πρότεινε στον 

Γ. Παπανδρέου:

― Να αναλάβει την πληρωμή του συνό-

λου του ελληνικού δημόσιου χρέους,

όπως παλαιότερα είχε αναλάβει το με-

γαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους

των Η.Π.Α. Στην ουσία, δηλαδή, η Κίνα

εξοφλώντας τους πιστωτές μας, θα δά-

νειζε την Ελλάδα με το εκ 350 περίπου

δις ισόποσο του δημόσιου χρέους μας,

αλλά με χαμηλό επιτόκιο και μακρόχρο-

νη διάρκεια τμηματικής αποπληρωμής.

- Να μας δανείσει, με το ευνοϊκότατο

επιτόκιο του 1%, για το αναγκαιούν στις

λειτουργικές ανάγκες της Ελλάδας πο-

σό έως το καλοκαίρι του 2010 (έναντι

του 6,7 των Γερμανών).

- Να μας στέλνει κάθε καλοκαίρι όσους

Κινέζους τουρίστες μπορούν να φιλοξε-

νήσουν οι ξενοδοχειακές υποδομές μας.

Το οποίον σημαίνει ελληνική ξενοδοχει-

ακή πληρότητα 100% σε εποχή παγκό-

σμιας τουριστικής κρίσης.

Έναντι αυτών των διευκολύνσεων η κι-

νεζική κυβέρνηση ζήτησε την μακρόχρο-

νη μίσθωση και των υπολοίπων μεγάλων

ελληνικών λιμένων με την άμεση εί-

σπραξη από μέρους του ελληνικού κρά-

τους ενός «σκασμού» από δις. Και το

ερώτημα που προκύπτει είναι: Όταν για

την απόσβεση του ολοένα αυξανόμενου

χρέους μας, μέσω της γνωστής συντα-

γής του Δ.Ν.Τ., αναμένεται να βγούνε

στο σφυρί όλα τα «φιλέτα της δημόσιας

ακίνητης περιουσίας και των κερδοφό-

ρων δημόσιων επιχειρήσεων, είναι άρα-

γε εθνικά επαχθέστερη η μακρόχρονη

εκχώρηση εκμετάλλευσης τεσσάρων, ας

πούμε, λιμένων στα κέρδη των οποίων

θα συμμετείχε το ελληνικό κράτος με

σημαντικότατο ποσοστό;

Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση πρότεινε

στην ελληνική την από κοινού μελέτη και

ανταλλαγή προτάσεων για κινεζικές

επενδύσεις στην Ελλάδα, καθιστώντας

σαφές ότι εννοεί επενδύσεις εκ του μη-

δενός κι όχι εξαγορά ήδη υφισταμένων

επιχειρήσεων.

Ο Γ. Παπανδρέου απέρριψε τις κινεζι-

κές προτάσεις.

ΡΩΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η ρωσική ηγεσία πρότεινε στον 

Γ. Παπανδρέου:

― Κάλυψη των δανειακών μας αναγκών

για το 2010 και το 2011 με προοπτική πε-

ραιτέρω βοήθειας και με επιτόκιο 2%.

― Κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων

μας Δυνάμεων με υπερσύγχρονα ρωσικά

όπλα, σε τιμές κατά πολύ συμφερότερες

από εκείνες που αγοράζουμε τις αμερι-

κανικές και γερμανικές μπακατέλες, με

επίσης δελεαστικούς όρους αποπληρω-

μής.

― Ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Έναντι αυτών, η ρωσική κυβέρνηση ζήτη-

σε από τον Γ. Παπανδρέου την ενεργο-

ποίηση της συμφωνίας για τον ρωσικό

ενεργειακό αγωγό και την δυνατότητα

επισκευής ρωσικών πολεμικών πλοίων –

επί πληρωμή φυσικά- στα ναυπηγεία της

Σύρου, όπως γινόταν παλαιότερα με τα

ρωσικά εμπορικά πλοία. Ο καθένας μπο-

ρεί να αντιληφθεί πόσο θα κοβόταν ο βή-

χας των Τούρκων στο Αιγαίο, με την πα-

ρουσία σε αυτό ρωσικών πολεμικών

πλοίων.

Ο Γ. Παπανδρέου απέρριψε τις ρωσικές

προτάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΙΡΑΤΩΝ

Τα Εμιράτα πρότειναν στον Γ. Παπαν-

δρέου:

(Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στους

υπουργούς Κατσέλη και Παμπούκη κατά

το διήμερο ταξιδάκι αναψυχής στο Ντου-

μπάϊ μετά του πρωθυπουργικού αδελ-

φού Νίκου. Ως γνωστόν το ταξιδάκι αυτό

κόστισε στους Έλληνες πολίτες 800.000

ευρώ και απέφερε το απόλυτο τίποτε,

αφού οι υπουργάρες ζήτησαν απλώς δα-

νεικά από τους εμίρηδες, απορρίπτοντας

τις αντισταθμιστικές και δελεαστικότα-

τες προτάσεις τους).

―  Κάλυψη των δανειακών μας ανα-

γκών με επιτόκιο κάτω του 2% γιά όλο

το 2010 με δυνατότητα επέκτασης και

στο 2011 και με τις ακόλουθες προϋπο-

θέσεις:

― Ενοικίαση, έναντι παχυλότατου ενοι-

κίου, του ανενεργού αεροδρομίου του

Ελληνικού με την προοπτική να το εκ-

συγχρονίσουν πλήρως ώστε να δέχεται

τα lear jet των εμίρηδων.

―  Ενοικίαση μέρους της παραλίας κάτω

από το αεροδρόμιο για να κατασκευά-

σουν μαρίνα για τις θαλαμηγούς τους και

να αναχωρούν από εκεί για κρουαζιέρες

στα ελληνικά νησιά, όπου και θα άφηναν

τα δολλαριάκια τους.

― Μακρόχρονη μίσθωση ή εξαγορά της

ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Πε-

ράματος (η οποία σήμερα είναι σχεδόν

ανενεργή και μαστίζεται από μακροχρό-

νια ανεργία) προκειμένου να κατασκευά-

σουν υπερσύγχρονα ναυπηγεία, όπου θα

ναυπηγούν τις δικές τους θαλαμηγούς,

αλλά και θα δέχονται παραγγελίες ναυ-

πήγησης θαλαμηγών και από άλλους

κροίσους. Φαντασθείτε μόνο πόσες θέ-

σεις εργασίας θα δημιουργούνταν για το

άριστα εκπαιδευμένο εργατικό, ναυπηγι-

κό δυναμικό μας και πόσο θα ανέβαινε

κατακόρυφα το εισόδημα των σχετιζόμε-

νων με την ναυπήγηση ελληνικών επιχει-

ρήσεων συν τα συμπαρομαρτούντα των

νέων θέσεων εργασίας, των κρατικών

εσόδων από Φ.Π.Α κλπ ...κλπ ...κλπ.

-   Παραχώρηση αγκυροβολίου στο Π.

Φάληρο γιά την πρόσδεση υπερπολυτε-

λούς πλωτού καζίνο, όπου εκτός του

ενοικίου, το ελληνικό κράτος θα εισέ-

πραττε σημαντικότατο ποσοστό από τα

κέρδη.

Τα Εμιράτα ακόμα περιμένουν την απά-

ντηση της κυβέρνησης Παπανδρέου και

ο φάκελος με τις χρυσοφόρες προτάσεις

τους βρίσκεται καλά κλειδωμένος σε κά-

ποιο συρτάρι της Λούκας Κατσέλη.

Όπως ήταν φυσικό, οι δημοσιογράφοι

που συνόδευσαν την χαρούμενη κυβερ-

νητική παρέα στο Ντουμπάϊ, ρώτησαν

και έμαθαν γι’ αυτές τις προτάσεις από

τους ντόπιους κυβερνητικούς και δημο-

σιογράφους. (Οπως ακριβώς συνέβη στο

Πεκίνο και την Μόσχα, ασχέτως αν εδώ

τα «μεγκάλα» Μέσα Μαζικής Εξαπάτη-

σης έδειχναν μόνο τον Πούτιν να λέει

στον Παπανδρέου «τράβα στο Δ.Ν.Τ.»,

αφού πρώτα η ρωσική ηγεσία είχε ει-

σπράξει την πλήρη άρνηση του πρωθυ-

πουργού μας στις προτάσεις της). Στο

επίμονο αίτημα Ελλήνων δημοσιογρά-

φων προς την Λούκα Κατσέλη, μετά την

επιστροφή της από το Ντουμπάϊ, για δη-

μοσιοποίηση του φακέλου με τις προτά-

σεις των εμίρηδων, η υπουργός απα-

ντούσε με μισόλογα και υπεκφυγές του

τύπου «δεν πρόκειται για κάτι αξιόλο-

γο».

Την ίδια ακριβώς τύχη με όλες τις παρα-

πάνω προτάσεις είχαν και οι υποδείξεις

κορυφαίων Ελλήνων οικονομολόγων και

επιχειρηματιών προς την κυβέρνηση για

κατάργηση συγκεκριμμένης διάρκειας

του «πόθεν έσχες» και του «Τειρεσία»,

πλήρη κρατικοποίηση όλων των καζίνων

και άλλες λύσεις που αν υιοθετούνταν

από την κυβέρνηση θα πλημμύριζαν την

Ελλάδα με χρήμα.

Απάντηση της κυβέρνησης: 

ΣΕ ΟΛΑ ΟΧΙ!

Συμπεράσματα: Κατά την κρίση σας

Υστερόγραφο: Ο οιοσδήποτε θα επιθυ-

μούσε να επιχειρήσει την διάψευση των

ως άνω γραφομένων, παρακαλείται να

το πράξει μέσω της φιλόξενης σε κάθε

άποψη «Εβδόμης».για να γελάσει ο κάθε

πικραμένος. Ο κάθε ηρωϊκός, πιθανός

εθελοντής θα προσέφερε στο κοινωνικό

σύνολο το τόσο δυσεύρετο στις μέρες

μας αγαθό του γέλιου. Αν υπάρξουν τέ-

τοιοι «γενναίοι» θα τους ανταμείψουμε

με σταδιακή δημοσίευση των σχετικών

πληροφοριών. Άλλωστε το πιάτο των

αποκαλύψεων είναι σαν εκείνο της εκδί-

κησης. Τρώγεται κρύο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΧΑΝ και ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προτάσεις εξόδου από την κρίση

που απέρριψε και απέκρυψε ο Γ. Παπανδρέου

Ερευνα: Γρηγόρης Ρώντας
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Πονοκέφαλο έχουν προκαλέσει οι ζώνες Υμηττού που αφήνουν έξω ζωτικά κομ-

μάτια των πόλεων Βάρης, Κορωπίου και Παιανίας κυρίως. Ετσι τέσσερις Δήμοι

(Βάρη, Κορωπί, Παιανία, Γλυκά Νερά) πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση πα-

ρουσίασης των προβλημάτων που προκύπτουν από τη Β’ ζώνη, αφού αφήνει

ολόκληρους οικισμούς στη ζώνη πρασίνου, χωρίς δικαίωμα οργανωμένης συνοι-

κιας. 

Με την εφαρμογή των ζωνών όπως προτείνονται,  Χέρωμα, Κίτσι, Σκάρπιζα,

Προσήλιο δεν θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν και να λειτουργήσουν άρτια ως

οικισμοί πόλεων, αν δεν αποκατασταθεί αυτή η “κόκκινη” γραμμή.

Στο πάνελ παρευρίσκοντο: ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βάρης Θωμάς Δεληγιάννης, ο

πρόεδρος Παιανίας Κ. Μπουλμέτης και ο Δήμαρχος Παιανίας Δημήτρης Δάβα-

ρης ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κορωπίου Αντώνης Ντούνης ο οποίος εισηγήθηκε και

το θέμα, ο δήμαρχος Κορωπίου Θεόδ. Αθανασόπουλος και τέλος ο δήμαρχος

Γλυκών Νερών Γ. Σιώκος.

Ολοι μίλησαν για την αδικία χωρίς

επί της ουσίας να γίνεται για την

προστασία του Υμηττού, αφού

άλλα σημεία που δεν είναι χτι-

σμένα και είναι ορεινά μένουν

εκτός ...πρασίνου.

Ενα πανοραμικό φωτογραφικό με

σχηματισμένες τις ζώνες, που

ετοίμασε ο Δήμος Κορωπίου με

τις υπηρεσίες του και ήταν αναρ-

τημένο, προσέφερε μεγάλη βοή-

θεια στο να καταλάβει κανείς πού

βρίσκονται οι ζώνες.

Η αίθουσα κατάμεστη και πάρα

πολλοί όρθιοι. Οι περισσότεροι

παριστάμενοι Κορωπιώτες, από

τους οικισμούς κυρίως.

Δεν είναι όμως οι χτισμένες συνοι-

κίες που χαράζονται στη β’ ζώνη,

αλλά και πολλές χιλιάδες στρέμ-

ματα γεωργικής γης, όπως επεσή-

μανε ο Δήμαρχος Κορωπίου. 

Μίλησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι

στο πάνελ και στη συνέχεια οι

βουλευτές, Γ. Βλάχος, Β. Οικονό-

μου, Νίκος Καντερές, οι νομαρ-

χιακοί σύμβουλοι Θ. Γρίβας και Θ.

Αυγερινός, εκπρόσωποι οργανώ-

σεων και τέλος οι πολίτες.

Ό Δήμαρχος Παιανίας Δ. Δάβα-

ρης μίλησε για “μόρφωμα”. “Ζητά-
με κάτι πολύ δίκαιο και λογικό και
μας παρουσιάζουν ένα πάρα πολύ
άδικο και πάρα πολύ παράλογο”,
τόνισε και συνέχισε:

Οταν σου λέει ότι εκεί έχεις δό-
μηση μηδέν, κινδυνεύεις να γεμί-
σει αυθαίρετα και δεν σε αφήνει
να οργανώσεις την πόλη σου.
Οταν του λές να έρθουν να δουν
το τοπίο, αρνούνται. Γιατί; 
...Εκεί καλώς - κακώς έχουν χτι-

στεί κάποια σπίτια. Θα μείνουν
όλη τους τη ζωή γκέτο; Η απά-
ντηση που δίνουν είναι οτι θα κα-
τεδαφιστούν όλα.
Να καθοριστούν οι δασικοί χάρ-
τες και να μας αφήνουν να τους
διαχειριστούμε εμείς.
― Την παλιά χωματερή θέλουμε
να κάνουμε πάρκο με φωτοβολ-
ταϊκά για ενέργεια, αλλά δεν
μπορούμε να συννενοηθούμε. 
― Το Νταμάρι που θέλουμε να
κάνουμε θέατρο δεν μας αφή-
νουν.
Με τους βουλευτές της περιοχής
πήγαμε  σ’ όλα τα Υπουργεία· αρ-
νούνται.

Ο Δήμος Γλυκών Νερών, όπως

εξήγησε ο Δήμαρχος Γ. Σιώκος,

δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα με

τις ζώνες, αλλά μετά τη συνένω-

ση, ιδιαίτερα, το πρόβλημα που

έχει η Παιανία, έχουν και τα Γλυ-

κά Νερά.

“Κάποιοι στο γραφείο τους σχε-
δίασαν το μέλλον της Περιφέρει-
ας Αττικής”, επεσήμανε και συνέ-

χισε:

Κανείς εδώ μέσα δεν λέει ότι δεν
θέλει το δάσος, αλλά όχι να χα-
ρακτηριστούν δασικές, εκτάσεις
που κατοικούνται εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Δεν είναι καταπα-
τημένες εκτάσεις όπως λέγονται

ψευδώς. Είναι εκτάσεις από τους
παπούδες μας, που εκαλλιεργού-
ντο και κατοικήθηκαν. 
Ω γέγονε, γέγονε· φτιάχνουμε
ένα σύνορο συγκεκριμένο και από
εδώ και πάνω τέρμα», κατέληξε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βάρης Θω-

μάς Δεληγιάννης αναρωτήθηκε

αν υπήρξε κάποια επιστημονική

μελέτη που να βεβαιώνει ότι χρει-

αζόταν τροποποιήσεις το σχέδιο

του Υμηττού. Επεσήμανε δε ότι

το πρόβλημα άρχισε όταν πολιτι-

κό πρόσωπο έχτισε στη Β’ ζώνη

Υμηττού.

Πριν 30 χρόνια κάποιοι άλλο χέρι

τράβηξε μια γραμμή Β’ ζώνη και

άφησε απέξω 300 σπίτια, το Χέ-

ρωμα με μικρές κατοικίες, με αν-

θρώπους του μόχθου, νόμιμους

που έχουν πληρώσει από το 1980

και μένουν εκτός σχεδίου.

Το Χέρωμα αποτελείται από πα-

λιά κληροτεμάχια που διανεμήθη-

καν από το ΥΠ. Γεωργίας το 1929

(3005/ΦΕΚ τεύχος 2ο

108/30.8.33).

Με τον 1003/22.10.86 γίνεται ενι-

αία πολεοδομική ενότητα. Και σή-

μερα βρίσκονται στην πράσινη

ζώνη. 

Απαγορεύει δε στο Δήμο, όπως

είπε ο Πρόεδρος, να αποκαταστή-

σουν το παλιό Λατομείο για να γί-

νει υπαίθριο δημοτικό θέατρο.

Πολιτικό το θέμα

«Πολιτικό και όχι γεωγραφικό θέ-
μα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με
τον Μαγγίνα που έχτισε. 50.000
στρέμματα έχουν εγκριθεί για 30
Πολιτιστικά κέντρα. Γι’ αυτό τόση
πρεμούρα. Πολιτικά είναι τα
πράγματα σ’ αυτή τη χώρα», ήταν

τα λόγια του Δημάρχου Κρωπίας

Θ. Αθανασόπουλου, που χρησι-

μοποίησε, καυστική γλώσσα, για

το τι συμβαίνει στον Υμηττό με

συγκεκριμένα παραδείγματα.

Εξήρε το έργο που επιτελεί ο Κυ-

νηγετικός Σύλλογος Κορωπίου,

λέγοντας ότι:
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος συμβάλ-

λει αποφασιστικά στη δασοπυρο-

προστασία συγκροτώντας κάθε

χρόνο ομάδα εθελοντικής δασοπυ-

ρόσβεσης με 24ωρη παρουσία στον

Υμηττό, στον εμπλουτισμό της πα-

νίδας και της χλωρίδας με ορθολο-

γικές απελευθερώσεις θηραμάτων

βελτιώνοντας τους βιότοπους, την

πανίδα και την πτηνοπανίδα, σπέρ-

νοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες

εγκαταλελειμμένα στρέμματα γης,

με παροχή νερού και μεγάλο αριθ-

μό ποτιστρών όχι μόνο στα θηρεύ-

σιμα είδη, αλλά και στα προστατευ-

όμενα που διαβιούν στον Υμηττό.

Ακόμη είναι το άγρυπνο μάτι στην

αποτροπή των καταπατήσεων των

δασικών εκτάσεων και άλλων πα-

ράνομων δραστηριοτήτων σε συ-

νεργασία με τους αρμόδιους φο-

ρείς του κράτους και της αυτοδιοί-

κησης. Η εξορία των κυνηγών από

τον Υμηττό, δίνει το πράσινο φως

στους επίδοξους καταπατητές ή

παράνομους να δραστηριοποιη-

θούν ανενόχλητοι. 

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις

για τις ζώνες Υμηττού
Διαδημοτική Διαβούλευση των Δήμων Βάρης-Κορωπίου-Παιανίας-Γλυκών Νερών

Στο πάνελ από αριστερά, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βάρης Θωμάς Δεληγιάννης, ο πρόεδρος Παιανίας Κ. Μπουλμέτης και ο Δήμαρχος Παια-
νίας Δημήτρης Δάβαρης ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κορωπίου Αντώνης Ντούνης ο οποίος εισηγήθηκε και το θέμα, ο δήμαρχος Κορωπίου Θε-
όδ. Αθανασόπουλος και τέλος ο δήμαρχος Γλυκών Νερών Γ. Σιώκος.
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Άμεσες Ενέργειες

Τέλος συμφώνησαν με ψήφισμα τα παρακάτω:

―  Επιστολή και συνάντηση με Πρωθυπουργό, βουλευ-

τές Αττικής και την  Υπουργό Περιβάλλοντος Τ.

Μπιρμπίλη πριν την λήξη της διαβούλευσης.

―  Κοινή Συνέντευξη Τύπου των Δημάρχων Βάρης, Κο-

ρωπίου, Παιανίας, Γλυκών Νερών και του ΣΠΑΥ.

― Διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων  της ηγεσίας του

ΥΠΕΚΑ και των μελών της ΕΕ του ΟΡΣΑ στο Υμηττό

και στις ζώνες προστασίας  Α και Β με τη συνοδεία

μέσων μαζικής ενημέρωσης 

―  Συγκέντρωση στην έδρα του Οργανισμού Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αθήνας την ημέρα της τελικής συνεδρίασής της

―  Σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων, νομικές ενέρ-

γειες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δυναμικές

μορφές αγώνα. 
Αννα Μπουζιάνη

Οι κυνηγοί, με πρωτοβουλία του δυναμικού και δραστήριου

συλλόγου τους στο Κορωπί, συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 10

Μαΐου στην αίθουσα του Δημαρχείου, η οποία δεν κατέστη

δυνατόν να τους χωρέσει και ξεχείλισε μέχρι την πλατεία, σε

Γενική Συνέλευση για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους

στην αποστέρηση της αγάπης τους στο κυνήγι.

Διαφωνούν με την πρόταση απαγόρευσης του κυνηγιού

στον Υμηττό, που επιχειρείται με το Προεδρικό Διάταγμα

που οδεύει προς υπογραφή και το οποίο βρίσκεται σε δια-

βούλευση με τίτλο “Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού”.

Οι κυνηγοί αντιτείνουν στις αιτιάσεις του Υπουργείου και

των διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) το-

νίζουν ότι «παραγνωρίζεται και απαξιώνεται συστηματικά
το τεράστιο έργο των Κυνηγετικών  Οργανώσεων στην πε-
ριοχή του Υμηττού και ιδιαιτέρως του Κυνηγετικού Συλλό-
γου Κορωπίου (σπορές, ποτίστρες, θηροφύλαξη, απελευθε-
ρώσεις, πυρασφάλεια), το οποίο έργο προέρχεται αποκλει-
στικά με ιδίους πόρους και με εθελοντική εργασία, χωρίς
κρατική συνδρομή ούτε ενός ευρώ, στους τομείς βελτίωσης
του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεσματικής  θηροφύ-
λαξης της περιοχής».
Επισημαίνουν ότι παραγνωρίζεται το αναγνωρισμένο έρ-

γο τους πάνω από 40 χρόνια στην προστασία του Υμηττού

με δικά τους πάντα έξοδα, σε αντίθεση με τις Μ.Κ.Ο., που

χρηματοδοτούνται αδρά  από ευρωπαϊκά και εθνικά κον-

δύλια και έχουν αναγορευτεί ως οι μοναδικοί συνομιλητές

του  Υπουργείου!

Εκτός από τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου,

που πλημμύρισαν την αίθουσα παρευρέθηκαν μέλη γειτο-

νικών συλλόγων και πολίτες της περιοχής. Επίσης εκπρό-

σωποι κυνηγετικών συλλόγων και της Κυνηγετικής Συνο-

μοσπονδίας Ελλάδας. 

Παρόντες και βουλευτές της περιοχής, όπως ο Γ. Βλάχος,

ο Παντ. Ασπραδάκης, ο Ν. Καντερές, ο δήμαρχος Θ. Αθα-

νασόπουλος, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Θαν. Αυγερινός

και Θεόδωρος Γρίβας που είναι και κυνηγός, ο Περιφερει-

άρχης Πυροσβεστικού Σώματος Μ. Μαθιουδάκης, ο Υπο-

διοικητής Πυροσβεστικής Κορωπίου Σοφ. Ανδρικοπουλος.

Η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την ανησυχία της για: 

Α) τη διαφαινόμενη προσπάθεια περιθωριοποίησης του κυ-

νηγίου που το τελευταίο διάστημα φαίνεται να λαμβάνει

τεράστιες διαστάσεις και η οποία ξεκινά από τον Υμηττό,

για να κλιμακωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. 

Β) τις δύσκολες περιόδους που βιώνουμε σαν χώρα και το

επιπλέον πλήγμα που η προτεινόμενη απαγόρευση θα δη-

μιουργήσει, όχι μόνο στους κυνηγούς αλλά και στους

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή

μας.

Γ) την επιπλέον ατεκμηρίωτη συρρίκνωση του κυνηγετι-

κού χώρου που στην περιοχή μας θα επιφέρει ανισοκατα-

νομή της κυνηγετικής δραστηριότητας και αρνητικές επι-

δράσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

Δ) το γεγονός ότι η προτεινόμενη απαγόρευση γίνεται

ερήμην των χρηστών της περιοχής οι οποίοι απείχαν μέ-

χρι σήμερα από όλες τις διαδικασίες. Οι κυνηγοί μέλη του

Κ.Σ. Κορωπίου προειδοποιούν από τώρα τους εμπνευστές

αυτών των σχεδίων ότι θα αρνηθούν να μετατραπούν σε

εξιλαστήρια θύματα της ανεπάρκειας ή της αδιαφορίας

που προσπαθεί να πραγματωθεί από το εν λόγω Προεδρι-

κό Διάταγμα.

Τέλος, η  Γενική Συνέλευση αποφάσισε και καλεί:

1. Την  Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Αλλαγής Μπιρμπίλη Τίνα και τον Υφυπουργό Μωραΐτη

Αθανάσιο του οποίου αρμοδιότητα είναι και η θήρα, να

αποσύρουν την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του υπό δια-

βούλευση Προεδρικού Διατάγματος του Υμηττού και να

χρησιμοποιήσουν ενεργά τους κυνηγούς της περιοχής

συμπεριλαμβάνοντάς τους στα νέα σχέδια προστασίας

του Υμηττού. 

2. Τους κατά τόπους Φορείς, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης να στηρίξουν και να βοηθήσουν το έργο του

Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου γιατί με αυτόν τον τρό-

πο συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος του Υμηττού και στην οικονομική στήριξη

της υπαίθρου.

3. Όλους τους Βουλευτές και τους Πολιτικούς να ενημε-

ρωθούν και να ασκήσουν την επιρροή τους για την στήρι-

ξη του έργου του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου.

4. Τους κατοίκους της περιοχής να συσπειρωθούν, ώστε ν’

αντιδράσουν μαζικά, υπεύθυνα και ενωτικά στις επιβου-

λές που σήμερα “φιλοτεχνούνται” σε κάποια παρασκή-

νια…

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158

Οι κυνηγοί αντιδρούν, οργανώνονται 

και καταγγέλουν

την απαγόρευση της θήρας στον Υμηττό

Είπαν:
“Υπάρχει μονομέρεια στην καταγραφή και πιστεύω ότι

δεν θα αλλάξουν”.                                   Β. Οικονόμου

«Δεν μπορεί το όριο προστασίας ενός βουνού να είναι
μία ευθεία γραμμή.
Ολα αντιμετωπίζονται, η κουταμάρα δεν αντιμετωπίζε-
ται· είναι διαχρονική και σε όλα τα κόμματα». Γ. Βλάχος

“Ο τρελός είδε το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Βγάζουμε

καλά κρασιά, να μεθύσουμε κα να τους περιμένουμε”

Ενεργός πολίτης

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Θοδωρής Γρίβας και Θανά-

σης Αυγερινός πρότειναν δυναμικές κινητοποιήσεις.
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Καμία ενέργεια δεν εκδηλώνεται από τους βουλευτές

για συμμετοχή τους στα σκληρά μέτρα, που υποβάλλε-

ται ο ελληνικός λαός για αντιμετώπιση της οικονομικής

κατάστασης. Θα περίμενε κανείς οι βουλευτές να θε-

σμοθετήσουν περικοπές των αποδοχών τους μεγαλύτε-

ρες του μέσου Έλληνα, αφού σε περιόδους κρίσης, οι

άξιες ηγεσίες διακινδυνεύουν πολύ περισσότερο από

τα μέλη της ομάδας. Αντί για αυτό, εμφανίσθηκε ένας

και μόνο βουλευτής, που έκανε πρόταση να περικοπεί ο

μισθός του, χωρίς όμως οποιαδήποτε συνέχεια. Αντίθε-

τα, χαρακτηρίσθηκε λαϊκισμός το παράδειγμα του Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας, που επιστρέφει το μισθό του στο

κράτος ως συνεισφορά αντιμετώπισης της οικονομικής

συγκυρίας.

Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι οι βουλευτές όχι μόνο

δεν είναι ηγέτες, αλλά είναι πειθήνια όργανα του αρχη-

γού του κόμματός τους, χάρις στην εύνοια του οποίου

συμπεριλήφθηκαν στις βουλευτικές λίστες. Ακόμη και

να ήθελαν μερικοί να θυσιάσουν πρόσκαιρα οφέλη τους

για  συμμετοχή στις θυσίες του ελληνικού λαού, προ-

σκρούουν στη θέληση του αρχηγού να παραμείνουν τα

πράγματα όπως έχουν, γιατί διαφορετικά θα μειωνόταν

η θέση των υπολοίπων, που δεν έχουν καμία διάθεση να

χάσουν βουλευτικά πλεονεκτήματα, το οποία  εξασφά-

λισαν με την προσκόλλησή τους στον κομματάρχη. Όσο

για το βουλευτή, που έκανε πρόταση να μειωθεί ο μι-

σθός του, θα μπορούσε χωρίς καθυστέρηση να κάνει κα-

τάθεση στο λογαριασμό ενίσχυσης της εθνικής οικονο-

μίας: δεν το κάνει, γιατί του το απαγορεύει ο αρχηγός

του κόμματός του, που θέλει να διατηρήσει τα προνόμια

των ανάξιων βουλευτών κομματικών του φίλων. Έτσι,

τα κόμματα επιμένουν την κρίση να πληρώσουν είτε οι

φορολογούμενοι, είτε η «πλουτοκρατία», αποφεύγο-

ντας με αυτόν τον τρόπο να υποχρεώσουν τους δικούς

τους βουλευτές, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το κα-

τάντημα της οικονομίας, να πληρώσουν για την οικονο-

μική κατάρρευση, που επέβαλαν στον ελληνικό λαό.

Ο πολιτικός κόσμος, που πούλησε την εθνική κυριαρχία

στις Βρυξέλλες και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,

πρέπει κυρίως να πληρώσει, αρχίζοντας από τους βου-

λευτές, που στάθηκαν ανίκανοι να αποτρέψουν το οικο-

νομικό ναυάγιο. Λαϊκισμός δεν υπάρχει, όταν υφίσταται

κανείς τις οικονομικές συνέπειες, λαϊκισμός υπάρχει

όταν αποτυπώνει κανείς σε γενικά συνθήματα τις επι-

θυμίες του κόσμου, βγάζοντας όμως έξω τον εαυτό του,

όταν έρθει η ώρα των συνεπειών. Η Βουλή πρέπει να κα-

θαρίσει από την κόπρο των ανεγκέφαλων ή υστερόβου-

λων αυλοκολάκων, που ενδιαφέρονται μόνο για την εύ-

νοια του αρχηγού και όχι για το συμφέρον του κόσμου.

Η κοινωνία των πολιτών έχει ανάγκη από λιγότερους

βουλευτές, που θα έχουν όμως το σθένος να βάζουν

φραγμό σε αντικοινωνικές και αναξιοκρατικές τάσεις

πολιτικών αρχηγών.  

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η ευθύνη των 

βουλευτών

Το έθεσε ο Σαμαράς επίσημα στη

σύσκεψη των (τριών) πολιτικών αρ-

χηγών, με τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας: Οι 300 βουλευτές να μειω-

θούν σε 200.

Έτσι δίνεις το παράδειγμα της οικο-

νομίας.

Τα μεγάλα ΜΜΕ ηλεκτρονικά και

έντυπα άρχισαν να το θέτουν δειλά

– δειλά εδώ και λιγότερο από 1 μή-

να. Τα blogs και το facebook έχουν

φουντώσει με την ίδια θέση. 

Προ καιρού σε λιγότερο από 1 μή-

να, έκανε το ίδιο ερώτημα ο Παπα-

δάκης, στον ΑΝΤ1 στον Πρόεδρο

της Βουλής, που αρνήθηκε την ανα-

γκαιότητα μιας τέτοιας μείωσης, με

καθαρή «συνδικαλιστική» συναδελ-

φική αλληλεγγύη και διάθεση προ-

στασίας του «κλάδου». Οι «συντε-

χνίες αναβιώνουν!

Όμως η ΕΒΔΟΜΗ έχει διατυπώσει

την πρόταση με 6στηλο πρωτοσέλι-

δο τίτλο από την αρχή του χρόνου,

σ’ ένα τεκμηριωμένο άρθρο. Το τεύ-

χος της 9ης Ιανουαρίου 2010 που

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της

την 9.1.2010. Για να το επιβεβαιώσε-

τε μπείτε στην ιστοσελίδα μας

(www.ebdomi.com) και κάντε ανεύ-

ρεση (search). Ή πληκτρολογήστε

στο google «οι 300 να γίνουν 200»

και θα σας το βγάλει από τα πρώτα

λήμματα. Κανένας δημοσιογράφος

όμως δεν έκανε αναφορά στην πηγή

του. Ας είναι. Δεν μας ενδιαφέρει η

πατρότητα, αλλά η ταυτότητα. Η

ταυτότητα απόψεων. Μακάρι να υιο-

θετούσαν κι άλλες προτάσεις μας,

που έχουμε κατά καιρούς διατυπώ-

σει, κι ας τις παρουσίαζαν για δικές

τους. Μακάρι. Εξ’ άλλου, ερχόμα-

στε…δεύτεροι. Το είχε προτείνει

πρώτος ο Αντώνης Σαμαράς πάλι,

όταν ήταν πρόεδρος της «Πολιτικής

Άνοιξης». Αυτή η συνέπειά του μ’ ευ-

χαριστεί. Είναι καλό σημάδι.

Ένα ωραίο θ’ αντιγράψουμε με τη

σειρά μας, αναφέροντας όμως την

πηγή: ΝΕΑ 8/5/2010 της Έλενας

Ακρίτας. Λέει, μεταξύ άλλων πολύ

χαριτωμένα: «…Οι 300 του Λεωνί-
δα έπεσαν για την πατρίδα. Οι 300
της Βουλής έριξαν την πατρίδα»!

Υ.Γ. Επειδή «παραπονέθηκα» ότι

δεν αναφέρθηκαν σε μας, - μπορεί

να το σκέφτηκαν μόνοι τους οι άν-

θρωποι καθυστερημένα – να σημει-

ώσω την ευσυνειδησία του Αντώνη

Καρκαγιάννη όταν αναφέρθηκε σε

άρθρο του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της

Κυριακής (20-4-03) για την ΕΤΑ

Α.Ε., αναφερόταν στις «οβιδιακές

της μεταμορφώσεις, τις οποίες λε-

πτομερώς ανέλυσαν ο Μ. Δεκλε-

ρής, Επιτ. Αντιπρόεδρος ΣτΕ και οι

δημοσιογράφοι Γ. Βότσης και Στά-

θης στην «Ελευθεροτυπία» και Κώ-

στας Βενετσάνος στην ΕΒΔΟΜΗ».

Την ίδια αναφορά έκανε και ο ΑΔΕ-

ΣΜΕΥΤΟΣ Τύπος (19/3/2010) ανα-

φερόμενος στην αντικατάσταση

του Δ/ντη του Ασκληπιείου! «Ιδιαί-

τερα εκτεταμένο ρεπορτάζ για την

αδικία φιλοξενεί η εφημερίδα

ΕΒΔΟΜΗ Αν. Αττικής».

Κώστας Βενετσάνος

«Οι 300 να γίνουν 200»

Ανακοίνωση  κυκλοφόρησε ο επικεφαλης της μειοψηφίας του

Δήμου Κερατέας, Κώστας Λεβαντής, μετά την ανακοίνωση του

Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά το χωροταξικό για το

σχέδιο «Καλλικράτης».

Θεωρεί ότι «τιμωρείται η Κερατέα, επειδή αντιστέκεται να δε-

χθεί τα σκουπίδια της Αθήνας»

Αγνοούν την ιστορία της πόλης και την πραγματικότητα, επι-

σημαίνει λέγοντας ότι:  «Η Κερατέα, έδρα Δήμου από το 1835

(1835: Έδρα Δήμου Λαυρίου, 1890: Έδρα Δήμου Θορικίων,

1912: Έδρα Κοινότητας Κερατέας, 1950: Έδρα Δήμου Κερατέ-

ας) μετατρέπεται σε δημοτικό διαμέρισμα. 

Τονίζει ότι εμμένουν στις δημοσιοποιημένες απόψεις τους από

τις 11.01.2010: «Ο Δήμος Κερατέας μαζί με την Κοινότητα

Κουβαρά, είναι πολύ μεγαλύτεροι σε έκταση, έχουν πολλαπλά-

σιους οικισμούς και είναι ισοδύναμοι πληθυσμιακά (14.950 κά-

τοικοι), με τον προτεινόμενο νέο δήμο Ραφήνας – Πικερμίου με

14.840 κατοίκους και τον παραμένοντα αυτοδύναμο Δήμο Μαρ-

κοπούλου με 15.608 κατοίκους. Να ισχύσει και για εμάς το ίδιο

κριτήριο». Καταλήγουν δε ότι:

«Απαιτούμε σεβασμό και ισότιμη αντιμετώπιση»

Το Σύνταγμα (101 παρ.2) αναφέρει: «Η διοικητική διαίρεση της

Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές

και συγκοινωνιακές συνθήκες», και με βάση αυτό ορίστηκαν και

τα κριτήρια της χωροθέτησης των νέων δήμων στον  «Καλλι-

κράτη». Στην περίπτωση της Κερατέας όμως δεν ίσχυσαν. Δεν

ελήφθησαν υπόψη ούτε τα πληθυσμιακά κριτήρια, ούτε η έκτα-

ση και η γεωμορφολογία, ούτε η αναπτυξιακή δυναμική, ούτε τα

πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής. Αγνοούν τις

πραγματικές συνθήκες ή ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθ-

μά για κάθε δήμο;  

Δεν δεχόμαστε να χρησιμοποιηθούμε σαν «συμπλήρωμα» του

νέου Δήμου Λαυρεωτικής, επειδή το Λαύριο δεν πληρεί τα αυ-

θαίρετα κριτήρια που έθεσαν ο Υπουργός και οι συνεργάτες

του. Αρνούμαστε την ισοπέδωση της πολιτιστικής και ιστορι-

κής μας ταυτότητας. Τα βιώματά μας και το μέλλον των παι-

διών μας δεν ισοπεδώνονται με τις αυθαίρετες αποφάσεις αυ-

τών που ελαφρά τη καρδία αλλάζουν το χάρτη.

Η Κερατέα, η παλαιότερη πόλη της Νότιας Αττικής, 175 χρόνια

έδρα δήμου από την ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού Κρά-

τους, με έκταση 125 τετρ. χλμ., με 57 οικισμούς, με αλματώδη

πληθυσμιακή αύξηση από το 1981 μέχρι και σήμερα (από 7511

κατοίκους το 1981, σε 13.246 το 2001), πιστοποιημένος δήμος

με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, είναι επιεικώς απαράδεκτο

να ακυρώνεται και να απουσιάζει από το νέο χάρτη σαν όνομα

και έδρα δήμου. 

Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα, και απαιτούμε να ισχύσουν τα παρα-

κάτω κριτήρια, στον προτεινόμενο χωροταξικό σχεδιασμό:

1. Έδρα του νέου Δήμου που θα περιλαμβάνει το σημερινό Δή-

μο Κερατέας, να είναι η Κερατέα, έδρα του μεγαλύτερου πλη-

θυσμιακά Δήμου στην Ν.Α. Αττική. 

2. Το όνομα του νέου Δήμου να σχετίζεται με τα ιστορικά στοι-

χεία της περιοχής, όπως είναι το «Δήμος Θορικίων», ιστορικού

δήμου, έδρα του οποίου ήταν η Κερατέα ή «Δήμος Κερατέας

Λαυρεωτικής»  (όπως στις περιπτώσεις Ραφήνας – Πικερμίου

ή Σπάτων – Αρτέμιδος ή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)

3. Η Κοινότητα Κουβαρά εντάσσεται στο νέο Δήμο που περι-

λαμβάνει τον Δήμο Κερατέας ως όμορη, με έντονους κοινωνι-

κούς και οικονομικούς δεσμούς και ουσιαστικά κοινό Πολεο-

δομικό Σχεδιασμό.

Απαιτούμε από όλους τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό του

«Προγράμματος Καλλικράτης», τους Βουλευτές Αττικής και ιδι-

αίτερα τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος, να σεβαστούν την

ιστορία, την πραγματικότητα και τη δεδηλωμένη βούληση των

πολιτών της Κερατέας οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να αγωνι-

σθούν όπως δεν το έχουν πράξει ποτέ στο παρελθόν, για να μην

υποβαθμιστεί η πόλη τους και το κοινό τους μέλλον και να υιο-

θετηθούν τελικά οι προτάσεις μας. 

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
«Απαιτούμε σεβασμό και ισότιμη αντιμετώπιση»

Είχε γραφτεί το άρθρο, όταν

την Πέμπτη το βράδυ, πληρο-

φορηθήκαμε το θάνατο του

Αντώνη Καρκαγιάννη και λυπη-

θήκαμε βαθύτατα. Η δημοσιογρα-

φία έχασε έναν άξιο εκπρόσωπό

της. Τα συλληπητήριά μας στους

οικείους του.
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Την άμεση στήριξη των Εθελοντικών

Ομάδων Πολιτικής Προστασίας 11 Δή-

μων και Κοινοτήτων της Νοτιοανατολι-

κής Αττικής αποφάσισε το Νομαρχιακό

Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του

Νομάρχη Λ. Κουρή, συνεχίζοντας την

προσπάθεια που ξεκίνησε με προηγού-

μενη απόφαση του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου.

Ειδικότερα η Νομαρχία αναλαμβάνει

την προώθηση, σε συνεργασία με την

Πυροσβεστική Υπηρεσία την εκπαίδευ-

ση των Εθελοντικών ομάδων σε θέμα-

τα Πολιτικής Προστασίας, την βελτίω-

ση του εξοπλισμού τους και την παρο-

χή κάθε άλλου αναγκαίου υλικού, την

κατάρτιση πίνακα των εκπαιδευθέντων

εθελοντών καθώς και την απονομή βε-

βαίωσης καταλληλότητας των εκπαι-

δευθέντων. Παράλληλα θα ενημερώ-

σει, σε συνεργασία με τους Δήμους

και τις Κοινότητες, το κοινό με κάθε

μέσον όπως τοπικές εφημερίδες, πε-

ριοδικά, διαδίκτυο και ειδικά έντυπα

για αυτή την προσπάθεια ώστε να προ-

σελκύσει νέους εθελοντές.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες αναλαμβά-

νουν την ενημέρωση των Εθελοντικών

ομάδων της περιοχής τους, την κατα-

γραφή όσων επιθυμούν να συμμετέ-

χουν στην εκπαίδευση, την παροχή

προσωπικού, εγκαταστάσεων και άλ-

λων μέσων που θα χρειαστούν για την

εκπαίδευση καθώς και την χρηματοδό-

τηση από τον τακτικό προϋπολογισμό

αυτής της προσπάθειας. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αν. Αττικής

αναλαμβάνει τον προγραμματισμό

έναρξης της εκπαίδευσης και τον αριθ-

μό των εκπαιδευομένων σε κάθε κύ-

κλο εκπαίδευσης, την κατάρτιση προ-

γραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής

εκπαίδευσης των εθελοντών την διά-

θεση των κατάλληλων εκπαιδευτών,

ανάλογα με το θέμα της εκπαίδευσης,

την διάθεση εγκαταστάσεων, προσω-

πικού, και μέσων που θα απαιτηθούν

για την υλοποίηση της εκπαίδευσης,

την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότη-

τας Εθελοντή ανάλογα με το είδος

του κινδύνου που έχει εκπαιδευτεί κα-

θώς και την κατάρτιση καταστάσεων

με την καταλληλότητα και δυνατότητα

εμπλοκής των εθελοντών σε κάθε εί-

δος αντιμετώπισης κινδύνου που έχει

εκπαιδευτεί.  

Το συνολικό κόστος των 95.000 ευρώ

για την εκτέλεση των Προγραμματι-

κών Συμβάσεων και θα καλυφθεί από

ιδίους πόρους της Νομαρχίας.

Ηδη έχει προχωρήσει σε ενίσχυση και

εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων των

Δήμων Αχαρνών, Γέρακα, Δροσιάς,

Καλάμου και Παλλήνης και των Κοινο-

τήτων Ανθούσας, Αφιδνών, Βαρνάβα,

Γραμματικού, Καπανδριτίου και Μαλα-

κάσας. 

Δήμος Βουλιαγμένης

Ζητούνται εθελοντές

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδόκω-

στας με επιστολή του παροτρύνει τους πολίτες να

αγκαλιάσουν τον εθελοντισμό για την προστασία

της πόλης από τη φωτιά.

Όπως γράφει: «Ο εθελοντισμός είναι ένα καθημε-

ρινό γύμνασμα ψυχής που μας εξυψώνει και οδη-

γεί στην έξοδο από την παθητικότητα. Οι εθελο-

ντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις διασφαλί-

ζουν στον πολίτη τη δυνατότητα να συμμετέχει

καθημερινά όπου υπάρχουν προβλήματα και ανά-

γκες και ακόμα αν εκφράζει με τον τρόπο του την

αλληλεγγύη του για μεγάλα προβλήματα της αν-

θρωπότητας, όπως είναι η καταστροφή του περι-

βάλλοντος.

Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι πως οι εθε-

λοντές αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας και πως

η ενεργοποίησή τους μπορεί να βελτιώσει αισθητά

την ποιότητα ζωής της κοινότητας, γι’ αυτό κατα-

βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την

κατεύθυνση.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Δήμος Βου-

λιαγμένης επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα

εθελοντών πυροπροστασίας, αποσκοπώντας στην

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων της

πόλης στη δημοτικό έργο Πυρασφάλειας.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να υποβάλετε αί-

τηση στο Δήμο μας μέχρι τις 31 Μαϊου για να

συμμετέχετε ως εθελοντές πυροφύλακες στο δί-

κτυο πυροπροστασίας της Βουλιαγμένης, δηλώ-

νοντας τις ημέρες και ώρες τις οποίες θα είστε σε

θέση να διαθέσετε.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8960.156 καθη-

μερινά από 8.00 – 14.00

Αν πιστεύεις ότι η ανιδιοτελής προσφορά σε ολοκληρώ-

νει ως πολίτη, αν θεωρείς τον πλανήτη μας σπίτι σου, αν

αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται η φύ-

ση ΤΟΤΕ ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ.

Στην Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφά-

λειας Δήμου Βάρης (Ε.Δ.Δ.Β)  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ.

Ο Δήμος Βάρης στα πλαίσια των προσπαθειών του για

την πυροπροστασίας της πόλης μας ,σας καλεί να συ-

νεργαστείτε για να αποτρέψουμε κάθε περίπτωση πυρ-

καγιάς που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Συμμετέχοντας στις εθελοντικές ομάδες που οργανώνει

ο Δήμος μας από το 2007, κατορθώνουμε να σώζουμε

τους μικρούς ή μεγαλύτερους πνεύμονες οξυγόνου όταν

η υπόλοιπη Ελλάδα καίγεται.

τηλέφωνο Δήμου 2132030476

Στόχος μας είναι να οργανώσουμε τις ομάδες μας με πε-

ρισσότερους εθελοντές για να μπορέσουμε να προστα-

τεύσουμε τα 12.000 δενδρύλλια  που φυτεύτηκαν σε

τρεις προηγούμενες δενδροφυτεύσεις στο Σ.Ε.Ο και στο

Μπαράκο (Κόρμπι) καθώς και τους 8.000 σπόρους βελα-

νιδιάς, που έχουν ήδη βλαστήσει στο Χέρωμα.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ: Για να σβήσει μια φωτιά, χρειάζεται

ένα ποτήρι νερό το πρώτο δευτερόλεπτο, έναν κουβά το

πρώτο λεπτό και έναν…τόνο νερό μετά το πρώτο δεκά-

λεπτο.

ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ

ΦΩΤΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΠΤΟΣ Ο ΚΑΠΝΟΣ ΣΕ ΔΑΣΟΣ

ή ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ 199

Το πράσινο ζητάει εθελοντές
Μπήκαμε ουσιαστικά στην επικίνδυνη περίοδο για ανάφλεξη πυρ-

καγιών, αφού οι βροχές φέτος έλειψαν δραματικά και η ζέστη ήρ-

θε πάρα πολύ νωρίς.

Ετσι οι Δήμοι σιγά σιγά οργανώνονται με τις ομάδες πυρασφάλει-

ας και τους εθελοντές για να είναι έτοιμοι στην επικίνδυνη ώρα.

Η Νομαρχία εκπαιδεύει εθελοντές

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΑΣΟΣ: ΥΓΕΙΑ-ΠΛΟΥΤΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στιγμιότυπο από την ενημέρωση της ομάδας πυρασβάλειας του Δήμου Βούλας. Ο
δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κ.
Ανδριόπουλο, για τις ελλείψεις που υπάρχουν.

Επίδειξη χειρισμού πυρο-
σβεστικού κρουνού πραγ-
ματοποίησε η ομάδα  Πυ-
ροπροστασίας του Δήμου
Βούλας, πάνω στο βουνό
με φωτιά που άναψαν επί
τούτου. Την επίδειξη παρα-
κολούθησαν οι ομάδες πυ-
ρόσβεσης και των τριών
Δήμων Βούλας, Βάρης,
Βουλιαγμένης.

Επίσης η ομάδα Πυροπρο-

στασίας του Δήμου συνα-

ντήθηκε στο Δημαρχείο την

περασμένη εβδομάδα προ-

κειμένου να ενημερωθούν

για τις τελευταίες λεπτομέ-

ρειες της ετοιμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8462

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 12/5/2010

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 διαγωνι-

σμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ-

ΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-

ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ» Α.Μ.

20/2010, με προϋπολογισμό 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ-

γασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: με προϋπολογισμό 46.660,12€ (δαπά-

νη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα) 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: με προϋπολογισμό 35.984,51€ (εργασίες

ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ-

βατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπη-

ρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γε-

ωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 27/5/2010 ημέρα

Πέμπτη.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να

γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού

δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερό-

μενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών

με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ-

νο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, fax επικοι-

νωνίας 210-6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοι-

νωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2010,

ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υπο-

βολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκ-

πτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι-

ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμέ-

νοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη

του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-

ΠΟΙΙΑΣ, καθώς και εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά

Μητρώα της αντίστοιχης τάξης του Πτυχίου. 

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κα-

τά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα-

ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά-

θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.652,90€ και

ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται

σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογρα-

φής της σύμβασης. 

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

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ – ΣΑΤΑ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την

Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

και με εντολή  ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης

Σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργεί

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων στην εσωτερική αγορά αλλά και

στα σημεία εισόδου της χώρας για την

προστασία της υγείας των καταναλωτών

και της ασφάλειας των τροφίμων, εντοπί-

στηκαν φορτία μη ασφαλή και ακατάλληλα

για κατανάλωση.

«Οι υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται
σε ετοιμότητα και διαρκή επαγρύπνηση σε
όλα τα σημεία της Επικράτειας προκειμέ-
νου να εντοπίσουν τα προϊόντα εκείνα που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι κατανα-
λωτές οφείλουν να απολαμβάνουν ασφα-
λών και ποιοτικών τροφίμων που να αντα-
ποκρίνονται στα υψηλά ποιοτικά στάνταρ
που έχουμε θέσει ως Πολιτεία» ανέφερε σε

δήλωση της η Υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή. 

Ενώ ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης, τόνι-

σε ότι «οι έλεγχοι συνεχώς ενισχύονται και συ-

ντονίζονται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο».   

Ετσι, απαγορεύτηκε η εισαγωγή και δόθη-

κε εντολή για επιστροφή, απόσυρση ή και

καταστροφή των ακόλουθων φορτίων:

• 11 τόνοι κρέατος βοοειδών σε ψύξη, προ-

έλευσης Ουρουγουάης, εξαιτίας απουσίας

πρωτότυπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

• 25 τόνοι φιστίκια με κέλυφος, προέλευ-

σης Ιράν, εξαιτίας ανίχνευσης αφλατοξι-

νών πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 19,5 τόνοι αμύγδαλα χωρίς κέλυφος,

προέλευσης ΗΠΑ, εξαιτίας προσβολής

από έντομα.

• 111 κιλά καρποί Ogbono, προέλευσης

Νιγηρίας, εξαιτίας ανίχνευσης αφλατοξι-

νών πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 18 τόνοι κονσερβών ανανά σε σιρόπι, προέ-

λευσης Ταϊλάνδης, εξαιτίας εμφανών αλλοιώ-

σεων της εσωτερικής επιφάνειας των δοχείων.

• 2,5 τόνοι κουκουνάρι, προέλευσης Τουρκίας,

εξαιτίας παρουσίας σαλμονέλας.

• 2,5 τόνοι πιπεριές, προέλευσης Ιορδανίας,

εξαιτίας ανίχνευσης φυτοπροστατευτικών

προϊόντων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά

όρια. 

• 4,4 τ. φασολάκια, προέλευσης Τουρκίας,

εξαιτίας ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτο-

προστατευτικών προϊόντων πάνω από τα

ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 1,1 τόνοι φασολάκια, προέλευσης Ιορδα-

νίας, εξαιτίας ανίχνευσης υπολειμμάτων

φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω

από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 6,3 τ. αμπελόφυλλα σε άλμη, προέλευσης

Τουρκίας, εξαιτίας ανίχνευσης υπολειμμά-

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω

από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 271 τ. σκληρού σίτου βιολογικής παρα-

γωγής, εξαιτίας ανίχνευσης υπολειμμά-

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πά-

νω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και φυ-

τοπροστατευτικών προϊόντων που έχει

ανακληθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους.

• 250 κιλά πιπεριές, προέλευσης Συρίας,

εξαιτίας ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτο-

προστατευτικών προϊόντων  πάνω από τα

ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 38 τ. σουσάμι, προέλευσης Αιθιοπίας,

εξαιτίας παρουσίας σαλμονέλας.

• 80 τ. σταφίδα, προέλευσης Κίνας, εξαι-

τίας αλλοιώσεων από έντομα και μη ανα-

γραφής της χώρας προέλευσης.

• 32 τ. ελιές μαύρες, προέλευσης Τουρ-

κίας, εξαιτίας προσβολής από δάκο και αλ-

λοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

• 35 τ. αραχίδες, προέλευσης Κίνας, εξαι-

τίας ανίχνευσης αφλατοξινών πάνω από

τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

•  7 τ. βερύκοκα αποξηραμένα,

προέλευσης Τουρκίας, εξαιτίας

ανίχνευσης θειωδών πάνω από

τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

• 36 τ. σταφίδες, προέλευσης Κί-

νας, εξαιτίας αδυναμίας ταυτο-

ποίησης των φορτίων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Απόφαση Κ.Σ. 82 /2010: «Λήψη απόφασης για μείωση του τι-

μολογίου χρέωσης τελών ύδρευσης Κοινότητας Ανθούσας».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στο

Κοινοτικό Συμβούλιο κατά την 8η συνεδρίαση αυτού

(30/04/2010).

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπό-

ψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

Αποφασίζει ( κατά πλειοψηφία 10 προς 1 )

1. Εγκρίνει τη μείωση των τιμών χρέωσης του οικιακού τιμολο-

γίου ύδρευσης Κοινότητας Ανθούσας, όπως παρακάτω:

――――――――――――――――――――――――――――

Από Έως Νέο Κόστος
€――――――――――――――――――――――――――――

0 15 0,60
――――――――――――――――――――――――――――

16 40 0,64――――――――――――――――――――――――――――
41 70 0,68――――――――――――――――――――――――――――
71 110 0,72――――――――――――――――――――――――――――
111 160 1,60――――――――――――――――――――――――――――
161 220 1,80――――――――――――――――――――――――――――
221 ∞ 2,00――――――――――――――――――――――――――――

•Μείωση του τέλους ύδρευσης στα:  5,00 € μηνιαίως.

Η μείωση του οικιακού τιμολογίου ύδρευσης ισχύει αναδρομικά

από 01/04/2010.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 13/5/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 20/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Γ’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Γ’ ΚΑΠΗ Καλυβίων Θορικού έχοντας

υπόψη τις διατάξεις:

Α) Της παρ.9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. η οποία προ-

στέθηκε 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 Γ’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ στον

Κ.Α. 10-6474.001

Δ) Την 10/10 απόφαση του Συμβουλίου

Ε) Την ανάγκη του Γ’ ΚΑΠΗ για την ανάθεση εκτέλε-

σης της σχετικής υπηρεσίας διακηρύσσει τη διενέρ-

γεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-

σης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρε-

σίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ’ ΚΑ-

ΠΗ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-

ΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010» συνολικής προϋ-

πολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 10% 32.000,00€, με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυ-

βίων την Παρασκευή 21 Μαΐου 2010 και ώρα 13:00μ.μ.

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή

προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-

τούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους

τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα πε-

ριλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη

επιβάρυνση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέ-

χοντες για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το οποίο

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργει-

ας του διαγωνισμού. 

Οι προσφερόμενοι εκτός των άλλων δικαιολογητικών

οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική καλή συμμετοχής

ποσού 1.600,00€. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλ-

λονται ταχυδρομικά στο γραφείο του Γ’ ΚΑΠΗ Δήμου

Καλυβίων (οδός Αθηών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 190 10)

μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται απευθείας

στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 12:45 μέχρι την

ώρα που ορίζεται στην παρούσα περίληψη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει

τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιο-

λόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της συ-

νημμένης μελέτης, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος 
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Είναι σύμφωνη με τις Συνθήκες της ΕΕ η συμμετοχή

του ΔΝΤ στο μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας;

Είναι σύμφωνη με τις συνθήκες

της ΕΕ η συμμετοχή του ΔΝΤ

στο μηχανισμό στήριξης της

Ελλάδας; Σ’ αυτό το ερώτημα

του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Ν.Χουντή απάντησε η Προε-

δρία του Συμβουλίου. 

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χουντής σε γρα-

πτή ερώτησή του, (αν είναι

σύμφωνη με τις συνθήκες της

ΕΕ η συμμετοχή του ΔΝΤ στο

μηχανισμό στήριξης της Ελλά-

δας;), που είχε κατατεθεί από

τον Μάρτιο, ανέφερε ότι: «Στην

απόφαση του έκτακτου Συμ-

βουλίου της ΕΕ (11.2.2010),

σχετικά με την οικονομική κα-

τάσταση της Ελλάδας, αποφα-

σίστηκε μεταξύ άλλων, ότι «η

Επιτροπή θα παρακολουθεί

στενά την εφαρμογή των συ-

στάσεων σε συνεννόηση με

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

πεζα (ΕΚΤ) και θα προτείνει

τυχόν απαραίτητα πρόσθετα

μέτρα, στηριζόμενη στην

εμπειρία του Διεθνούς Νομι-

σματικού Ταμείου (ΔΝΤ)». Επί-

σης, με δεδομένο ότι «ούτε

στο άρθρο 126 της Συνθήκης

για τη λειτουργία της Ε.Ε. ούτε

στο προσαρτώμενο Πρωτόκολ-

λο (αριθ.12) «σχετικά με την

διαδικασία του υπερβολικού

ελλείμματος» ούτε σε άλλα νο-

μικά κείμενα της ΕΕ, δεν προ-

βλέπεται η συμμετοχή του

ΔΝΤ ή άλλου διεθνούς οργανι-

σμού σε αυτές τις εποπτικές

διαδικασίες», ρωτούσε το Συμ-

βούλιο αν «έχει λάβει υπόψη

ότι η ανωτέρω αναφορά στο

ΔΝΤ από το Συμβούλιο παρα-

βιάζει τις Συνθήκες αφού δημι-

ουργεί ένα νέο θεσμικό και πο-

λιτικό προηγούμενο χωρίς να

έχει ακολουθηθεί η απαιτούμε-

νη διαδικασία».

Στην απάντησή της, η Προε-

δρία του Συμβουλίου, επιχειρη-

ματολογεί για την νομιμότητα

εμπλοκής του ΔΝΤ στον μηχα-

νισμό στήριξης ως εξής:

«Προκειμένου να απαντηθεί το

ερώτημα, πρέπει να γίνει διά-

κριση ανάμεσα στη διαδικασία

υπερβολικού ελλείμματος,

αφενός, και στους ενδεχόμε-

νους μηχανισμούς χρηματοδο-

τικής συνδρομής προς κράτη

μέλη που αντιμετωπίζουν δη-

μοσιονομικά προβλήματα, αφε-

τέρου» και συνεχίζει: «Η διαδι-

κασία υπερβολικού ελλείμμα-

τος που ορίζεται στο άρθρο

126 παρ.2 έως 13 ΣΛΕΕ είναι

μια διαδικασία που αποβλέπει

στο... να αναγκάσει το εμπλε-

κόμενο κράτος μέλος να μειώ-

σει ένα δημοσιονομικό έλλειμ-

μα …. Διαδικασία υπερβολικού

ελλείμματος άνοιξε κατά της

Ελλάδας τον Απρίλιο του 2009,

όταν το Συμβούλιο εξέδωσε

απόφαση βάσει του άρθρου

126 παρ. 6 ΣΛΕΕ …κατόπιν συ-

στάσεως της Επιτροπής. Κατά

τη συνεδρίασή του στις

16.2.2010 το Συμβούλιο ενέκρι-

νε απόφαση (άρθρο 126 παρ.9),

στην οποία ειδοποιείται η Ελ-

λάδα να λάβει μέτρα για τη μεί-

ωση του ελλείμματος που κρί-

νονται αναγκαία προκειμένου

να διορθωθεί μια κατάσταση

υπερβολικού ελλείμματος».

Στην συνέχεια της απάντησης,

το Συμβούλιο καταλήγει σε δύο

νομικά συμπεράσματα: 

1) Οσον αφορα στην διαδικα-

σία υπερβολικού ελλείμματος:

«Δεδομένου ότι η διαδικασία

υπερβολικού ελλείμματος εί-

ναι ζήτημα το οποίο θεωρητικά

είναι άσχετο με την παροχή

χρηματοδοτικής βοήθειας

προς κράτη μέλη που αντιμε-

τωπίζουν δημοσιονομικά προ-

βλήματα, η προσφυγή στο ΔΝΤ

ως ενδεχόμενη πηγή χρηματο-

δότησης της Ελλάδας δεν απο-

τελεί παραβίαση των διατάξε-

ων της συνθήκης για τη διαδι-

κασία υπερβολικού ελλείμμα-

τος, ούτε των αποφάσεων και

συστάσεων που έχουν εγκριθεί

από το Συμβούλιο με βάση τις

εν λόγω διατάξεις.»

2) Οσον αφορά στο μηχανισμό

χρηματοδοτικής βοήθειας:

«Διαφορετικό ερώτημα είναι το

θέμα που συνδέεται με τους

ενδεχόμενους μηχανισμούς

χρηματοδοτικής βοήθειας προς

τα κράτη μέλη και ειδικότερα

με τους όρους υπό τους οποί-

ους θα μπορούσε να χορηγηθεί

χρηματοδοτική βοήθεια στην

Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι στη

δήλωση των Αρχηγών Κρατών

και Κυβερνήσεων της Ευρωζώ-

νης της 25ης Μαρτίου συμφω-

νήθηκαν οι όροι της χρηματο-

δοτικής ενίσχυσης προς την

Ελλάδα, ως μηχανισμός που

περιλαμβάνει συνδυασμό μιας

ουσιαστικής χρηματοδότησης

από το ΔΝΤ και μιας μεγαλύτε-

ρης ευρωπαϊκής χρηματοδότη-

σης. Στη δήλωση κατέστη σα-

φές ότι η εκταμίευση της ευρω-

παϊκής χρηματοδότησης θα

υπόκειται σε «αυστηρές προϋ-

ποθέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 136

ΣΛΕΕ, το οποίο εξουσιοδοτεί

το Συμβούλιο να λαμβάνει μέ-

τρα ειδικά για εκείνα τα κράτη

μέλη των οποίων νόμισμα είναι

το ευρώ, προκειμένου, μεταξύ

άλλων, «να ενισχυθεί ο συντο-

νισμός και η εποπτεία της δη-

μοσιονομικής τους πειθαρχίας

θα μπορούσε να χρησιμοποιη-

θεί ως μηχανισμός για την επι-

βολή τέτοιων όρων στην Ελλά-

δα.»

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο

Ν.Χουντής έκανε την ακόλουθη

δήλωση: 

Στην απόφαση στις 11.2.2010

και στις 25.3.2010, το

Εurogroup επικαλούμενο την

εμπειρία του ΔΝΤ διορίζει το

ΔΝΤ ως εποπτεύουσα αρχή

χωρίς η Ελλάδα επισήμως να

έχει ζητήσει την συνδρομή

του. Στην ουσία το Ευρ. Συμ-

βούλιο όπως είναι σαφές από

την απόφαση που εξέδωσε,

δεν έβγαλε μια ευρωπαϊκή

απόφαση αλλά μια απόφαση

που μπορεί να προσομοιάζει με

διακυβερνητική συνεργασία

αλλά εμπλέκει θεσμικά όργανα

της ΕΕ όπως ο Πρόεδρος του

Συμβουλίου της ΕΕ, η Ευρ. Επι-

τροπή και η ΕΚΤ και η οποία

συνιστά επικίνδυνο νομικό

προηγούμενο αφού βάζει το

ΔΝΤ να καθορίζει από κοινού

με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

την δημοσιονομική και οικονο-

μική πολιτική των κρατών – με-

λών της ΟΝΕ. 

Είναι σαφές ότι στην απάντη-

ση, η Προεδρία του Συμβουλί-

ου ακροβατεί στην προσπάθειά

της να ερμηνεύσει την εμπλο-

κή του ΔΝΤ στις αποφάσεις

της Ευρ. Ένωσης. Φαίνεται ότι

τα νομικά επιχειρήματα εξα-

ντλούνται στη σκέψη ότι «δεν

απαγορεύεται η συμμετοχή του

ΔΝΤ αφού ρητά δεν αποκλείε-

ται από τις Συνθήκες» στην

πραγματικότητα όμως έχουν

παραβιασθεί βάναυσα ουσιώ-

δεις διαδικασίες της κοινοτικής

νομιμότητας».

«Αλλοπρόσαλλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες που

εγκαινιάζει η ΕΕ» σχολιάζει ο Ν. Χουντής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ στις ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΡΓΗΤΟΥ Ι, ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Μελ. 02/2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 915.244,00€ (συμπλ. ΦΠΑ 21%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, σε συνέχεια του άγονου διαγωνισμού της Τρίτης

27η Απριλίου 2010, διακηρύσσει εκ νέου, την με ανοικτή δημοπρασία

επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑ-

ΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΓΑΡΓΗΤΟΥ 1, ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΤΟΥ»

με προϋπολογισμό 915.244,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 287.909,40€

(εργασίες ΓΕ&ΟΕ 28% απρόβλεπτα 15%)

- κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 285.384,30€

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28% απρόβλεπτα 15%)

- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 

με προϋπολογισμό 141.122,60€

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28% απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνο-

ντας το αντίτιμο των 20.00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00

– 13:00) μέχρι την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας:

210.6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Μαΐου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα

λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβο-

λής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο

ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-

μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

- τάξεις Α2, 1η, 2η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΠΡΑΣΙ-

ΝΟΥ.

- τάξεις Α2, 1η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ-

ΜΙΚΏΝ.

- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες τάξης Α1

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

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

το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 14.289,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών και

τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό-

νος ισχύος των προφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

Δήμου Γέρακα για το έτος 2010.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’αρ.465/9-3-

2010 Απόφαση του Νομάρχη

Ανατολικής Αττικής  εγκρί-

θηκαν οι περιβαλλοντικοί συ-

νεργείου επισκευής & συ-

ντήρησης μηχανικών μερών

αυτοκινήτων του ΤΣΙΛΗ ΔΗ-

ΜΟΣΘΕΝΗ, 

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το

ως άνω θέμα είναι η Δ/νση

Περιβάλλοντος της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η

σχετική μελέτη βρίσκεται

στην διάθεση κάθε ενδιαφε-

ρομένου, στη Διεύθυνση Πε-

ριβάλλοντος της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής (17ο

χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη), όπου μπορεί να

προσέλθει για παροχή πλη-

ροφοριών και στοιχείων. 

Παλλήνη,  6 / 5 / 2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’αρ. 767/23-3-

2010 Απόφαση του Νομάρχη

Ανατολικής Αττικής  εγκρίθη-

καν οι περιβαλλοντικοί όροι

για την υπό εγκατάσταση

μονάδας κατασκευής τεχνη-

τών ογκολίθων από σκυρό-

δεμα της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ

Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί

στο 1οχλμ. Λαυρίου – Σουνί-

ου, στη θέση Πάνορμος,

εντός του «ΒΙ.ΠΑ. προς εξυ-

γίανση» Λαυρεωτικής, Νο-

μού Αττικής.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το

ως άνω θέμα είναι η Δ/νση

Περιβάλλοντος της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η

σχετική μελέτη βρίσκεται

στην διάθεση κάθε ενδιαφε-

ρομένου, στη Διεύθυνση Πε-

ριβάλλοντος της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής (17ο

χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη), όπου μπορεί να

προσέλθει για παροχή πλη-

ροφοριών και στοιχείων. 

Παλλήνη,      / 4 / 2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ Καλύβια 20/4/2010

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19010 Καλύβια Αρ. Πρωτ.: 11/2010

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλ.: 2299-3-20348, fax: 2299-0-48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 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 81/10 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής

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

ρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπη-

ρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟ-

ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» συνο-

λικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 40.000,00€, ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την Πέμπτη 20

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

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην

επιτροπή 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 διαγωνι-

ζόμενους 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 επόμενη της ημέ-

ρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός Αθηνών και Ρήγα

Φεραίου Τ.Κ. 19010) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται απευθείας

στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που ορίζεται

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 δημάρ-

χου. 

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Ιωαν. Φιλίππου

pΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ Καλύβια 30/5/2010

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19010 Καλύβια Αρ. Πρωτ.: 19/2010

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλ.: 2299-3-20348, fax: 2299-0-48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 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. 15-6277.001

Δ) Την 110/10 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 τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με

τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» συ-

νολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 25.000,00€, με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την Παρασκευή

21 Μαΐου 2010 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην

επιτροπή 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 διαγωνι-

ζόμενους 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 επόμενη της ημέ-

ρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός Αθηνών & Ρήγα

Φεραίου Τ.Κ. 19010) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται απευθείας

στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που ορίζεται

στο παρόν έγγραφο.

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 Δημαρ-

χιακής Επιτροπής. 

Ο Δήμαρχος

α/α

Μαρία Κόλλια

Πρ. Δημοτικού Συμβουλίου Καλυβίων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ.ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΘΟΡΙΚΟΥ

Λ. Αθηνών & Ρήγα Φερραίου, Τηλ.: 22990-48332, 48289, 48665

Fax: 22990-48653 & 48289, e-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ», με προϋπολογισμού 3.406.302,52 € (συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με

σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 3 παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμε-

ρα) που θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4.

παρ.4β Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της

σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον

Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεςι δημοσίων έργων εγγεγραμμένες

στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν

στην 3η ή 4η τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή 2η τάξη για ηλε-

κτρομηχανολογικά έργα. Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκε-

ται μέσα στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή βρί-

σκεται στο δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές

και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 5η τάξη

για οικοδομικά έργα και στην 3η τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Β. Αλλοδαπές επιχειρήσεςι προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

Γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,

εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο-

πρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους

του άρθρου 2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)

υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό

συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του

άρθρου 2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του

10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό

της μεγαλύτερη κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η ή 4η

(ή και 5η για εντός νομού έδρας) τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή

2η (ή και 3η για εντός νομού έδρας) τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα

με τις προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρο 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-

μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-

σες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-

σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

στο άρθρο 6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συ-

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8/6/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της δια-

κήρυξης και το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φερραίου στα Κα-

λύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων

Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προ-

σφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της

διακήρυξης.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Ο.Σ.Κ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίχζεται σε πεντακόσιες σα-

ράντα (540) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε πενήντα τέσ-

σερεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

(54.641,60€) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώ-

ρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθε-

ται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα  με τους όρους του άρθρου 23

παρ.1 του Π.Δ. 609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥ-

ΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα

με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-

γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται από τα

γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φε-

ραίου στα Καλύβια Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09:00

μέχρι 13:00.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-

τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή

είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την

υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχεί-

ων για τους αλλοδαπούς υποψηφίους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο2

παρ. 2.3 της διακήρυξης.

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο

το ποσό των 20,00€.

Ο Δήμαρχος

α/α   Μιχάλης Γ. Αδάμης

Αντιδήμαρχος

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Β. ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Τριπτολέμου 17

Βάρη

Τηλ. – fax: 

210 8973.060.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8463

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 12/5/2010

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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ.

21/2010, προϋπ. 300.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακό-

λουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό

213.422,89€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προϋπολογισμό 34.510,99€ (εργασίες ΓΕ&ΟΕ και

απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγω-

νισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ.

Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 27/5/2010 ημέρα Πέμπτη.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορ-

φή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ, 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, αρ-

μόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος Ισίδ. Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

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

σοστά έκπτωσης (άρθρο 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 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

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 επι-

στολής ύψους 4.958,70€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (10) μήνες και

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Λόγω της φύσης του

έργου θα πρέπει το 70% των εργασιών να ολοκληρωθεί εντός των τριών

(3) πρώτων μηνών της συμβατικής προθεσμίας.

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

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΥΠΕΣΔΔΑ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα

εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

και με εντολή  ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης στις εγκαταστάσεις

του την 30ή Μαΐου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 με μόνο θέμα: Γενική Καταστα-

τική Συνέλευση των μελών για εναρμόνιση του καταστατικού του Ομίλου με τον ισχύο-

ντα νόμο.



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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΒΟΥΛΑΣ Δευτέρα 17/5, 8μ.μ.  

ΒΑΡΗΣ Δευτέρα 17/5, 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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Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΦΟΥΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΣΠΥΡΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στο Μαρ-

κόπουλο και κατοικεί στo Μαρκόπουλο Αττικής και η IN-

GA BALEANU του PETRU και της VALENTINAS, το γέ-

νος BALEANU, που γεννήθηκε στη Republica Moldova

και κατοικεί στην ΕΛΛΑΔΑ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα

γίνει στη Μολδαβία.

ΓΑΜΟΙ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 15, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 & ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5

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

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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Η αισθητική του γυναικείου σώματος επιφυλάσσει εξέχουσα

θέση στο γυναικείο στήθος, με την ιδιαίτερα σημαντική, χαρα-

κτηριστικά γυναικεία, σεξουαλική, κοινωνική και μητρική του

διάσταση.  Είναι λοιπόν από τις πρώτες περιοχές που θα οδη-

γήσει στην αναζήτηση του ειδικού για τη βελτίωσή του, ιδιαίτε-

ρα μάλιστα καθώς αλλάζει σημαντικά κατά την  εγκυμοσύνη και

το θηλασμό αλλά και είναι συχνά ορατό, όπως το καλοκαίρι

στην παραλία.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τον πλαστικό χειρουργό.

Μετά τον πάντα απαιτούμενο έλεγχο με ιστορικό, (περιλαμβά-

νει και το οικογενειακό ιστορικό για καρκίνο μαστού), κλινική

εξέταση και υπερηχογράφημα ή/και μαστογραφία θα προχωρή-

σουμε σε αξιολόγηση του προβλήματος μετρώντας αποστάσεις

όπως περιφέρεια θώρακα κάτω από το στήθος και στο επίπεδο

των θηλών, απόσταση των θηλών από τη βάση του τραχήλου,

βαθμό πτώσης του μαστού ως προς την υπομάστιο πτυχή, πά-

χος των ιστών του μαστού.  Ακολούθως έρχεται η ώρα της γυ-

ναίκας να εκφράσει αυτό που θα επιθυμούσε να βελτιωθεί.  Βα-

σική παράμετρος στη συζήτηση αυτή είναι το μέγεθος του μα-

στού.  Αν επιθυμεί μεγαλύτερο μαστό, οι λύσεις στις μέρες μας

είναι τρείς:

― Προθέσεις σιλικόνης όπου έχουμε μεγάλη εμπειρία αλλά και

θέματα που χρειάζονται συζήτηση

― Λίπος από το σώμα της γυναίκας που παίρνουμε με λιποα-

ναρρόφηση

― Υαλουρονικό οξύ, σαν αυτό για τη βελτίωση των ρυτίδων του

προσώπου ή την αύξηση των χειλιών, που δεν απαιτεί ολική

νάρκωση αλλά έχει παροδικό αποτέλεσμα

Η αύξηση του μαστού, εφόσον επιθυμεί η γυναίκα, θα διορθώ-

σει μια μικρή πτώση, χωρίς όμως μεγάλα περιθώρια.  Σε μεγα-

λύτερες πτώσεις, ή όταν δεν επιθυμούμε αύξηση του μαστού,

περνάμε στην ανόρθωση μαστών.  Εδώ μπορούμε να κινηθούμε

από το ένα άκρο, αφαιρώντας μόνο δέρμα και ανασχηματίζο-

ντας τον κώνο του μαστού, μέχρι το άλλο άκρο όπου αφαιρού-

με δέρμα και μαστό οδηγούμενοι στη μειωτική μαστού.  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ανόρθωσης, στοχεύοντας σε καλύ-

τερο σχήμα ή/και μικρότερες ουλές.  Οι ουλές αποτελούν το

δυσκολότερο πρόβλημα για τη γυναίκα που μπαίνει στη διαδι-

κασία αυτή.  Προσπαθούμε λοιπόν να τις μειώνουμε όσο γίνε-

ται.  Ο πλαστικός χειρουργός καλό είναι να έχει εμπειρία σε

πολλές μεθόδους για να μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερα

προβλήματα καλύτερα.  Πάντα θα υπάρχει μια τομή γύρω από

την άλω (σκούρο δέρμα γύρω από τη θηλή) καθώς πρέπει να με-

τακινηθεί η θηλή προς τα πάνω, συνήθως (αλλά όχι πάντα) μια

τομή προς τα κάτω ( τομή σαν γλειφιτζούρι) και, κάτι που συ-

νήθως αποφεύγουμε, μια τομή κάτω από το μαστό (τομή σαν

άγκυρα).  Η ανόρθωση του μαστού πρέπει να στηριχθεί σε ανα-

διάταξη του αδένα και όχι μόνο σε αφαίρεση δέρματος.  Έτσι

πετυχαίνουμε μονιμότερο και πιο όμορφο αποτέλεσμα.  Και

εδώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσέγγισης.  Η επιλογή θα

συνυπολογίσει την ηλικία της γυναίκας, την επιθυμία για κύηση

και θηλασμό, την ποιότητα των ιστών.  

Η επέμβαση έχει ελάχιστο πόνο μετεγχειρητικά, απλή φροντί-

δα των τραυμάτων, ίσως χρειαστούν παροχετεύσεις (σωληνά-

κια για το περίσσιο υγρό των ιστών) αν και συνήθως τις απο-

φεύγουμε, ένα ειδικό στηθόδεσμο για κάποια περίοδο.  Η γυ-

ναίκα μπορεί να κάνει ντους μόλις βγουν οι παροχετεύσεις και

να επιστρέψει στην εργασία μετά μερικές ημέρες, εφόσον απο-

φεύγει μεγάλα βάρη και να σηκώνει τα χέρια ψηλά.  

Η ανόρθωση δίνει μεγάλη ικανοποίηση στη γυναίκα αλλά και το

γιατρό της.  Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από την

ποιότητα των ιστών, το σωματικό βάρος και τις αλλαγές του, το

χρόνο και βέβαια τη χρήση στηθόδεσμου και το μέγεθος του

μαστού.  Για πιο σταθερό αποτέλεσμα, θα πρέπει να συζητηθεί

η τοποθέτηση πρόθεσης μαστού (περισσότερο ως εσωτερικός

νάρθηκας) ή ειδικών πλεγμάτων.  

Τέλος για ιδιαίτερα άδειους μαστούς, μετά από εγκυμοσύνη ή

μεγάλη απώλεια βάρους, ίσως απαιτηθεί ο συνδυασμός αύξη-

σης μαστού και ανόρθωσης σε ένα (συνήθως) ή δύο χειρουρ-

γεία.  Η προσέγγιση αυτή απαιτεί προσοχή αλλά μπορεί να έχει

εντυπωσιακή βελτίωση στην αισθητική του μαστού αλλά και

όλου του γυναικείου σώματος.  

Μαστοράκος Δημήτριος
Πλαστικός Χειρουργός

Επιστημονικός Συνεργάτης του ιατρικού Web Site

www.iator.gr 

Ανόρθωση μαστών

. . . γ ια την υγειά μας
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Θριάμβευαν οι μαθητές και μαθήτριες των

Γυμνασίων και Λυκείων της Ανατολικής Αττι-

κής, που μετείχαν στο 54ο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Σχολικών Αγώνων Στίβου Ελλά-

δας- Κύπρου, οι οποίοι έγιναν στο Δημοτικό

στάδιο Σχηματαρίου Ευάγγελος Δεπάστας

στο διάστημα 3-4 και 5 Μάη. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι η ομάδα των 20 μαθητών- τριών

από τα Γυμνάσια και Λύκεια της Ανατ. Αττι-

κής, που συναγωνίστηκαν με τους 460 περί-

που συναθλητές- τριες Σχολείων από όλη

την υπόλοιπη Ελλάδα, κατέκτησαν συνολικά

11 μετάλλια, από τα οποία 7 ήταν χρυσά, 3

αργυρά και 1 χάλκινο. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι ο ΣΕΓΑΣ επέ-

λεξε τελικά μόνο 2 μαθητές– τριες Λυκείων

(αντί για 4 που εκπλήρωσαν το βασικό κρι-

τήριο) για τους προκριματικούς αγώνες της

Μόσχας, όπου θα διεκδικήσουν- στον αγώ-

να με τους συναθλητές και συναθλητριές

τους από τις άλλες χώρες της Ευρώπης- το

εισιτήριο για τους Ολιμπιακούς αγώνες

Παίδων Κοραρασίδων που θα γίνουν τον

ερχόμενο Αύγουστο στη Σιγκαπούρη. 

Συγκεκριμένα, προκρίθηκαν να μετάσχουν

στους προκριματικούς αγώνες επιλογής

της Μόσχας (θα γίνουν στο 3ήμερο 23-24

και 25 Μάη 2010), η Μαργαρίτα ΤΣΙΟΥΤΣΙ-

ΟΥΜΑΝΟΥ (100 μ) και ο Αριστείδης ΜΗ-

ΣΙΑΡΗΣ (3000μ). Αντίθετα, αποκλείστηκαν

από τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ - αν και εδικαι-

ούντο να μετάσχουν αφού κέρδισαν την 1η

θέση και άρα εκπλήρωσαν το βασικό κριτή-

ριο για τη συμμετοχή στη εθνική ομάδα

που θα πάει στη Μόσχα- οι αθλήτριες, ΤΟ-

ΚΑ Ελπίδα (400μ εμπόδια) και Τατιάνα

ΓΚΟΥΣΙΝ (Ύψος). Θέλουμε να πιστεύουμε

ότι- μετά και τις σχετικές ενστάσεις που

υποβλήθηκαν- η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ θα

επανεξετάσει την μη επιλογή ορισμένων

αθλητών- τριών για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία 8 με-

τάλλια (5 χρυσά και 1 αργυρό) κέρδισαν οι

μαθητές- τριες των Γυμνασίων και τα υπό-

λοιπα 5 (2 χρυσά, 2 αργυρά και 1 χάλκινο)

μοιράστηκαν οι μαθητές- τριες των Λυκεί-

ων. Οι επιδόσεις που σημείωσαν οι μαθη-

τές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυ-

κείων της Ανατ. Αττικής (με βάση τον κα-

λύτερο χρόνο, άλμα ή την καλύτερη ρίψη)

σε κάθε αγώνισμα (στην παρένθεση η πε-

ριοχή του Σχολείου), είναι οι ακόλουθες:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Κων/νος (Παλλήνης) 1η θέση και

χρυσό στα 300μ. εμπόδια, με χρόνο 40,68.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Αλέξανδρος (Παιανίας) 1η θέση

και χρυσό στα 100μ εμπόδια με χρόνο14,21.

ΒΛΑΧΟΥ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μαρία 1η θέση και χρυσό

μετάλλιο στα 300μ εμπόδια με χρόνο 46,30.

ΜΑΣΩΝΟΥ Άναμπελ (Βούλας) 1η θέση και χρυσό

στα 300μ με χρόνο 42,22.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Γεωργία 1η θέση και χρυσό στο

επί κοντώ με άλμα 3,40μ. 

ΚΟΝΤΟΣ Φίλιππος (Ζηρίδη) 2η θέση και αργυρό

στο τριπλούν, με άλμα 13,27μ.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Σάββας (Πικερμίου) 4η θέση στα

150μ, με χρόνο 17,730. Έχασε το χάλκινο με-

τάλλιο για 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου από

τον 3ο που τερμάτισε με χρόνο 17,723).

ΛΥΚΕΙΑ

ΜΗΣΙΑΡΗΣ Αριστείδης (Βούλας) 1η θέση

και χρυσό στα 2000μ Φυσ. Εμπόδια με χρό-

νο 6,15,71

ΤΟΚΑ Ελπίδα (Καλάμου) 1η θέση και χρυσό

στα 400μ εμπόδια με χρόνο 1,03,85.

ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ Μαργαρίτα (Αχαρ-

νών) 2η θέση και αργυρό στα 100μ με χρό-

νο 12,77.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Αχαρνών)

6ος στο ύψος με άλμα 1,86μ

ΚΑΝΤΡΙΒΙΩΤΗΣ Θεόδωρος (Παιανίας) 6ος

στη σφαιροβολία με ρίψη 16,11μ

ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ Γεώργιος (Αχαρνών) 7ος

στο επί κοντώ με άλμα 3,80μ

ΠΑΝΟΥΛΗΣ Ευάγγελος (Βούλας) 8ος στο

ακόντιο με ρίψη 54,17μ)

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος (Παιανίας) 8ος

στη σφαιροβολία με ρίψη 16,02μ )

ΓΚΟΥΣΙΝ Τατιάνα (Αχαρνών) 2η θέση και

αργυρό στο ύψος με άλμα 1,72μ.

ΚΑΤΣΟΥΛΑ Αλεξία (Βούλας) 3η θέση και

χάλκινο στα 100μ με χρόνο 12,87.

ΑΓΙΛΑΡΑ Γεωργία (Παλλήνης) 7η θέση στα

400μ με χρόνο 1,00,38.

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ Βασιλική (Αχαρνών) 7η θέ-

ση στα 3000μ με χρόνο 11,51,53.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία (Αχαρνών) 7η

θέση στα 200μ με χρόνο 26,11.

Ρεπορτάζ: Λάμπρος ΤΟΚΑΣ

54ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ
Αυλαία με 11 μετάλλια για την Ανατ. Αττική

Από τους 20 μαθητές-τριες των Γυμνασίων και Λυκείων που μετείχαν στους
αγώνες οι 11 κέρδισαν από ένα μετάλλιο (7 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο).
Από αυτούς οι 2 (αντί για 4 που είχαν δικαίωμα) επιλέχθηκαν από το ΣΕΓΑΣ για
τη Μόσχα, όπου θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για συμμετοχή στην Ολυμπιάδα
Παίδων- Κορασίδων στη Σιγκαπούρη.

Η ομάδα των Λυκείων Αν. Αττικής, επιστρέφοντας με το πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο στην
Αθήνα. Αριστερά, οι καθηγητές που συνόδευσαν την Αποστολή. 

Για άλλη μια χρονιά, ολοκληρώθηκαν

με εξαιρετική επιτυχία τα ομαδικά

πρωταθλήματα πινγκ - πονγκ, Α & Β

κατηγορίας που διοργανώνει ο Πανελ-

λήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Ε.Π.Α.).

Το πρωτάθλημα στην Α’ κατηγορία κα-

τέκτησε η ομάδα των βετεράνων

Αγίας Βαρβάρας/Περάματος με 28

βαθμούς και στην δεύτερη θέση βρέ-

θηκαν οι βετεράνοι του Δήμου Βούλας

με 26 βαθμούς.

Υποβιβάζονται στην Β’ κατηγορία οι

ομάδες των εφοριακών και των εκτός

Αθηνών.

Το πρωτάθλημα στην Β’ κατηγορία κα-

τέκτησε η ομάδα ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

και την δεύτερη θέση ο ΚΑΡΕΑΣ.

Στην Α’ κατηγορία ανεβαίνουν οι ομά-

δες:

ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΚΑΡΕΑΣ,

ΑΚΤΩΡ & ALPHA BANK, ενώ υποβιβά-

ζονται η ΔΑΦΝΗ 2006 & Ο ΘΗΣΕΑΣ. 

Πρωτάθλημα Α & Β κατηγορίας
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Την Κυριακή 23 Μαΐου (παραμονή της Αγίας Τριά-

δος) στην είσοδο του Κλειστού Δημοτικού Γυμνα-

στηρίου Κερατέας ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, ο Δη-

μοτικός Αθλητικός Οργανισμός (ΔΑΟΚ) και το ΚΑΠΗ

Κερατέας τιμούν τους αθλητές της του στίβου που

έχουν διαχρονικά σχέση με την πόλη της Κερατέας.

Συγκεκριμένα να τιμηθούν:

• Ο Ιωάννης Μέγγουλης (1900-1983), κάτοικος Κε-

ρατέας, πρωταθλητής Ελλάδος κατά τα έτη 1925-

1928 στους δρόμους 400μ, 800μ, 1500μ, ενός μιλίου,

5000μ, 10000μ, 20000μ και Μαραθώνιου

Ο Ιωάννης Μέγγουλης υπήρξε αθλητής του Πανελ-

ληνίου Γ.Σ. και ο Δήμος του αφιερώνει εντοιχισμένη

προτομή στην είσοδο του

Κλειστού Γυμναστηρίου

Κερατέας, που φέρει το

όνομά του. Τα αποκαλυ-

πτήρια της προτομής θα

γίνουν στη διάρκεια της

εκδήλωσης.

• Η Χρυσοπηγή Δεβετζή,

δημότης Κερατέας, Ολυμπιονίκης στο τριπλούν

στους Ολυμπιακούς αγώνες Αθήνα 2004, Πεκίνο

2008 αφιερώνοντας της το όνομα του Δημοτικού

Σταδίου Κερατέας.

• Ο Δημήτρης Πετρολιάγκης, κάτοικος Κερατέας,

αξιωματικός της Πολεμικής

Αεροπορίας, πρώτος Έλλη-

νας αθλητής στους αγώνες

του Σπάρταθλου (Αθήνα –

Σπάρτη) 2008-2009 με απο-

νομή τιμητικής πλακέτας.

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν

και οι δημότες Κερατέας,

μαραθωνοδρόμοι, Αλέξαν-

δρος Γεωργίου, Αναστάσιος

Γιόγιακας, Godson Lioyd.

Ο Δήμος Κερατέας καλεί όλους τους κατοίκους να

παραβρεθούν στην εκδήλωση, στις 6.30 μ.μ., λίγο

πριν τη δοξολογία στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος

Κερατέας που γιορτάζει…

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΙΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΓΟΥΛΗ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ

ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ

Στις 5 & 6 Μαΐου διεξήχθηκαν οι 1οι Περιφερειακοί Μαθη-

τικοί Αγώνες Σύγχρονου και Παραδοσιακού Χορού, που

διοργανώθηκαν από τη Δ/νση  Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττι-

κής, στο 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών. 

Λέγονται 1οι γιατί είναι η πρώτη φορά που οργανώνονται

από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ τα προηγούμενο

δεκαπέντε χρόνια εγίνοντο με εντολή του Υπουργείου και

σε συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις.

Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που γίνεται με πρωτοβουλία

της Δευτεροβάθμιας και χωρίς επιχορήγηση από το

Υπουργείο.

Συμμετείχαν αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια, πράγμα που δεί-

χνει ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να εκφραστούν μέσα από

το χορό, σε μια άσκηση άμιλλας!

Παράλληλα οι αγώνες αυτοί, που δεν επιχορηγήθηκαν και

δεν ξοδεύτηκαν χρήματα, αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει

εθελοντισμός, πολλά μπορούν να γίνουν. Στην υλοποίηση

αυτής της προσπάθειας πρωτοστάτησε η Δρ Ανθή Γεωρ-

γιάδου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνι-

κών Αγώνων της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής.

Οι κριτικές επιτροπές, για παράδειγμα που άλλες χρονιές

πληρώνονταν με αρκετά ευρώ, φέτος συμμετείχαν εθελο-

ντικά, γι’ αυτό αξίζει να τους αναφέρουμε ονομαστικά:

Για το σύγχρονο χορό:

Παπακωνσταντίνου Απόστολος, ΠΕ03, Δ/ντής της Δ/νσης    

Δ.Ε Ανατ. Αττικής (Πρόεδρος), Παπακωνσταντίνου Μαρί-

να, ΠΕ11, Δ/ντρια του 2ου  Γ/σίου Παιανίας (Αναπ. Πρόε-

δρος), Δημητριάδου Αθηνά, ΠΕ11, Ειδικότητα Καλλιτεχνι-

κή Γυμναστική (Γραμματέας) και μέλη οι: Λυμπεροπούλου

Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Σύγχρονου Χορού, Πολίτη Μα-

ρία ΠΕ11, Δρ. Ανθή  Γεωργιάδου ΠΕ05, Υπεύθυνη Πολιτι-

στικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Δ.Δ.Ε.

Αν. Αττικής.

Για τον Παραδοσιακό Χορό

Γκούμας Ηλίας, ΠΕ11, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του

Γραφ. Φυσικής Αγωγής (Πρόεδρος), Τσαλιαγκού Ξένια,

ΠΕ11(Γραμματέας) και μέλη οι Χιώτης Χαράλαμπος, ΠΕ11,τέ-

ως  Αναπληρωτής   Προϊστάμενος  του Γραφ. Φυσικής Αγω-

γής, Δ/ντής του 6ου Γ/σίου Αχαρνών, Μιχάλης Ηλίας, ΠΕ11,

Δρ. Ανθή  Γεωργιάδου ΠΕ05, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμά-

των και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής.

Βραβεύθηκαν τα παρακάτω Σχολεία.

Στο σύγχρονο χορό:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 2ο  Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου και 1ο Γυμνάσιο Νέ-

ας Μάκρης

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

και  2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης

Ειδική Διάκριση: 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών και  3ο Γυ-

μνάσιο Παλλήνης.

ΛΥΚΕΙΑ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΛ Σκάλας Ωρωπού

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Γείτονα και ΓΕΛ Κερατέας

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ:  ΓΕΛ Ραφήνας και 3ο ΓΕΛ Κορωπίου

Ειδική Διάκριση: 1ο ΓΕΛ Παλλήνης και 2ο ΓΕΛ Καλυβίων

Έπαινο: ΓΕΛ Μαραθώνα και ΓΕΛ Νέας Μάκρης.

Βραβεύσεις στο σύγχρονο χορό:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης και 1ο Γυμνάσιο

Αχαρνών

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ:  2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών και Γυμνάσιο

Εκπ/τηρίων Νέας Γενιάς Ζηρίδη

Ειδική Διάκριση: 2ο Γυμνάσιο Παιανίας και Γυμνάσιο Αν-

θούσας

Έπαινο: Γυμνάσιο Κρυονερίου 

ΛΥΚΕΙΑ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Κωστέα - Γείτονα

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΛ Σκάλας Ωρωπού

Έπαινο:  1ο ΓΕΛ Παλλήνης. 

Α’ Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χορού

Η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων
της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής Δρ. Ανθή Γεωργιάδου με ομάδα παιδιών.

Το Γυμνάσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πήρε το Α’ βραβείο στον πα-
ραδοσιακό χορό, με το ωραίο ποντιακό που χόρεψε.
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Χαιρετισμό απηύθυναν στην εκδήλωση ο αντιπρόεδρος της

κυβέρνησης Θ. Παγκαλος και η υφυπουργός Εύη Χριστοφι-

λοπούλου, ενώ παρόντες ήταν ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πα-

ντελής Ασπραδάκης, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Αντώνης Γά-

κης και Δήμος Μπαρούτας, ο Γραμματέας της Περιφερειακής

Περιφέρειας Αττικής του ΠΑΣΟΚ Χαρ. Σιλαμιανός, η Ελένη

Καπλάνη, από την Περιφερειακή Αττικής του ΠΑΣΟΚ, μέλη

της Νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής (Ματίνα

Πανταζή, Έλλη Κοκολιού, Μάριος Σταυρόπουλος, Αλεξάνδρα

Χαιρέτη, Χρήστος Βασιλειάδης), ο Γραμματέας της  Τοπικής

Οργάνωσης  του ΠΑΣΟΚ Βάρης (Βασίλης Σιαμέτης), ο Γραμ-

ματέας της  Τοπικής Οργάνωσης  του ΠΑΣΟΚ Βουλιαγμένης

(Π. Αφρουδάκης), και από την Συντονιστική Επιτροπή της

οργάνωσης  του ΠΑΣΟΚ Βούλας η αναπληρώτρια Γραμματέ-

ας Αντιγόνη Πετρέλη και οι Γιώργος Γερίμογλου, Κώστας

Μαυραγάνης, Ντίνα Χαλόφτη, από τη οργάνωση της ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ η αν. Γραμματέας Αθηνά Σαπίου, από το Κορω-

πί ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γ. Πρόφης και από την Ανάβυσ-

σο η γραμματέας Ζ. Κοντογιάννη.

Επίσης από το Συνασπισμό παρευρέθη ο  Γραμματέας του Συ-

νασπισμού ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  Μιλτ. Κα-

βράκος.

Παρόντες επίσης από τη Βούλα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γρ.

Κωνσταντέλος και Δημήτρης Δαβάκης, από τη Βάρη ο Δή-

μαρχος Παν. Καπετανέας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημή-

τρης Κυπριώτης.

Από τον χώρο του Αθλητισμού παρόντες ήσαν ο Γιάννης Νι-

τερόπουλος, Αντιπρόεδρος στον Άρη Βούλας, και ο Σταύρος

Πλακαντωνάκης, από τη διοίκηση του Άρη Βούλας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και χαιρέτισε ακόμη ο αντιπρό-

εδρος της ΑΔΕΔΥ  Κώστας Παπαντωνίου, ο Διευθυντής του

Β Γυμνασίου Βούλας Α. Παπαδημητρίου, το μέλος της ΕΛ-

ΜΕ Α. Καπόπουλος, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων

και Κηδεμόνων Β Λυκείου Βούλας Ανδρέας Αντωνόπουλος,

η Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Βούλας Τζούλια Τζαφέ-

ρη, ο Γ. Ψαριώτης, πρόεδρος συλλόγου δασκάλων Γλύφά-

δας – Βούλας – Βουλιαγμένης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Πανοράματος Βούλας κ. Α. Αγγελιδάκης.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο ομιλητής παρουσίασε διεξοδικά, με στοιχεία επιστημο-

νικά και ταυτόχρονα κατανοητά το μεγάλο σύγχρονο πρό-

βλημα της Κλιματικής Αλλαγής, την κατεύθυνση της Πρά-

σινης Ανάπτυξης και το πολιτικό χρέος μιας σύγχρονης

πόλης. Με μια προσέγγιση να παρουσιάσουμε το θέμα ση-

μειώνουμε τα παρακάτω:

Ο άνθρωπος, τα τελευταία 200 χρόνια μεταφέρει με διαρ-

κώς μεγαλύτερο ρυθμό χιλιάδες τόνων διοξειδίου του άν-

θρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαι-

ρα. Στο διάστημα αυτό έχουμε καταναλώσει μεγάλο μέρος

των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων, ενώ οι εκπομπές

του διοξειδίου του άνθρακα είναι πλέον περίπου 12 φο-

ρές υψηλότερες σε σχέση με το 1900. 

2,3 Τρισεκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα έχει

συσσωρεύσει ο βιομηχανικός πολιτισμός μας στην ατμό-

σφαιρα.

Το διοξείδιο του άνθρακα, που βρίσκεται αποθηκευμένο

στα δάση και στη γη, το βγάζουμε στην ατμόσφαιρα, σε

τέτοια ποσοστά, που διαρκώς αυξάνεται η συγκέντρωσή

του, με αποτέλεσμα ο πλανήτης να έχει μπει σε μία τρο-

χιά και περιπέτεια υπερθέρμανσης.

Η περιπέτεια αυτή μπορεί να καταστεί καταστροφική για

τον πλανήτη και τον άνθρωπο.

Τα δάση αφανίζονται με ταχύτατο ρυθμό, τα παγόβουνα

στους πόλους λειώνουν με πολύ πιο γρήγορα από ότι υπο-

λογίζαμε, οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες αυξάνονται και

μπορεί να φτάσουν τα 500 εκ. αν η κατάσταση συνεχιστεί

όπως σήμερα.

Αν η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη ξεπεράσει

τους δύο βαθμούς κελσίου, η κατάσταση δεν θα μπορεί

να αντιστραφεί. 

Σχεδόν πλησιάζουμε αυτό το όριο. Οι παρούσες γενιές

οδηγούν με βεβαιότητα τον πλανήτη σε περιβαλλοντική

καταστροφή. Οι παρούσες γενιές της πρόσφατης περιό-

δου κλέβουν τελικά το δικαίωμα στη ζωή κάθε μελλοντι-

κής γενιάς.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει και ο χρόνος είναι

ελάχιστος. Οι επόμενες γενιές των παιδιών και των εγγο-

νιών μας θα ζήσουν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-

λαγής.

Πρέπει να αντιδράσουμε κάθε στιγμή, σε κάθε επίπεδο.

(α) ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-

ΣΗΣ

Το πρότυπο ανάπτυξης και παραγωγής θα πρέπει να μετα-

τραπεί σε ένα  πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. Αυτό σημαί-

νει μία ριζική πράσινη μετατροπή όλου του παραγωγικού

ιστού του πλανήτη, που σταδιακά θα μας απομακρύνει

από τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να κατευθυνθούμε, χω-

ρίς άλλη αργοπορία, χωρίς  περιττές σκέψεις σε μία γενι-

κευμένη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η κί-

νηση αυτή θα  πρέπει να συντελεστεί τόσο σε επίπεδο πα-

γκόσμιας συμφωνίας, όσο και σε επίπεδο Κρατών.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(β) ΚΙΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, 

Οι πόλεις μας θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα πράσινο τρόπο

ανάπτυξης και λειτουργίας τους. 

Οι δημοτικές αρχές κάθε πόλης πρέπει να ετοιμάσουν και να

δεσμευθούν σε μία Δημοτική Χάρτα για την Κλιματική Αλλα-

γή, που θα τηρήσουν πιστά και ενάντια σε κάθε άλλο συμφέ-

ρον, πλην του συμφέροντος του πλανήτη.

Η πολιτική ηγεσία κάθε πόλης θα πρέπει να δεσμεύεται με

πολύ υπεύθυνο και τρόπο σχετικά με τη δράση της για το πε-

ριβάλλον.

Τα Δημοτικά κτίρια πρέπει άμεσα να γίνουν πράσινα κτίρια,

με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ο δημοτικός φωτισμός

πρέπει να βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές, όπως τα φωτο-

βολταικά. Οι δημοτικές αρχές πρέπει να δώσουν την πράσινη

κατεύθυνση. 

Οι δημοτικές μεταφορές θα πρέπει να βασιστούν σε μικρά

οχήματα μικρών ή μηδενικών εκπομπών που θα συνδυάζο-

νται μέσα σταθερής τροχιάς. Άλλα μέσα -όπως το ποδήλατο

- πρέπει να μπουν με ριζικό τρόπο στη ζωή μας. 

Η πρόκληση είναι να γίνουν πράσινες οι πόλεις μας.Η πρόκληση είναι να γίνουν πράσινες οι πόλεις μας.

Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε με τη δράσηΗ ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε με τη δράση

και την πράξη μας τη ζωή των άλλων λαών και τωνκαι την πράξη μας τη ζωή των άλλων λαών και των

μελλοντικών γενιών. μελλοντικών γενιών. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ
Εκδήλωση - Ομιλία του Γιάννη Σκουμπούρη

Χημικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου & Δημοτικού Συμβούλου ΒΟΥΛΑΣ 

Είχαμε γράψει στο φύλλο της 1ης Μαΐου για την εντυπωσιακή εκδήλωση - ομιλία που

πραγματοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας, Γιάννης Σκουμπούρης, με θέμα την

“Κλιματική αλλαγή - πράσινη πολιτική και σύγχρονη πόλη”.
Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου - κατάμεστη η Πνευματική Εστία - δείχνει το ενδιαφέ-

ρον του κοινού για την κλιματική αλλαγή, αλλά και την εκτίμηση στο πρόσωπο του Γιάν-

νη Σκουμπούρη από τους απλούς πολίτες και τους παράγοντες του πολιτικού χώρου του

ΠΑΣΟΚ.

(Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ)

Πηγή: UNEP, 2008


