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Αντί άρθρου

ευχαριστίες

Αντί άρθρου, στο παρόν φύλλο,

θα μου επιτρέψουν οι αγαπητοί

αναγνώστες να εκφράσω δημό-

σια τις ευχαριστίες μου προς

όλους - τους πλέον της εκατο-

ντάδας φίλους μου, πολιτικούς

και μη - που με θυμήθηκαν και

μου εξέφρασαν παντιοτρόπως τις ευχές τους για

τη χθεσινή ονομαστική μου εορτή.

Ηταν οι ίδιοι, ευχάριστη αιτία - κι αυτό αποτελεί δι-

καιολογία προς τους αναγνώστες - που δεν μπό-

ρεσα να ολοκληρώσω το άρθρο μου.

Ζητώ την κατανόησή σας και υπόσχομαι να επα-

νέλθω δριμύτερος. Θα μπορούσε, βεβαίως, να

εκληφθεί και ως απειλή. Ελπίζω πως, όχι, ακόμη

και για ‘κείνους που κατακρίνω. Δεν το κάνω εξ’

άλλου από κακή προαίρεση. Το κάνω για το κοινό

καλό, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Πιθανόν και

να σφάλλω ενίοτε. Ουδείς αλάνθαστος.

Ο Δαίμων του τυπογραφείου

είναι ...κυβερνητικός!
Αλλοι δεν το αντιλήφθηκαν λόγω της θέσης και

του ύφους, άλλοι διερωτήθηκαν “ποιος έγραψε αυ-

τό το άρθρο;” 

Οντως το άρθρο μου της περασμένης εβδομάδας

με τίτλο “Τι να κάναμε” ήταν ...ορφανό! Δεν έφε-

ρε ούτε όνομα, ούτε φωτογραφία.

Φαίνεται ότι ο “δαίμων του τυπογραφείου” έβαλε

βαθιά την ουρίτσα του στον Η/Υ κατά τη σελιδο-

ποίηση· ας είναι.

Να ‘μαστε καλά άπαντες και την ερχόμενη εβδο-

μάδα τα ξαναλέμε.

Το νέο μας e-mail

press@ebdomi.com
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Βενετσάνου

Δονεί ο “Καλλικράτης”

“Η Ανατολική  Αττική θα είναι  πλέον και με τη βούλα η πίσω αυλή της Αθήνας”

Εν μέσω θυελλωδών αντιδράσεων ψηφίστηκε επί της αρχής, 

ενώ αναμένεται να ψηφιστεί από την ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-

σης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), μετά την ολο-

κλήρωση της συνεδρίασης (19

Μαΐου), με θέμα το νομοσχέδιο για

τον «Καλλικράτη», έβγαλε αρνητική

απάντηση. Είπε άλλο ένα όχι, αλλά

ήδη το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε επί

της αρχής από την Επιτροπή.

Κατά του νομοσχεδίου ψήφισαν

όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευ-

σης, ενώ αντιρρήσεις πρόβαλαν για

το χωροταξικό και βουλευτές του
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑποδοκιμάζει και η Βούλα

τη συνένωσή της με Βάρη-Βουλιαγμένη
«βλέπει» θετικά επί της αρχής τον «Καλλικράτη» το Δ.Σ.

Εσωκομματικές 

εκλογές Ν.Δ. 2010

Η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας του

Δήμου Βάρης καλεί τα μέλη της να προσέλθουν

την 30/5 και ώρα 10,00 π.μ. έως 19.00μ.μ. στις

εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και μελών

Δ.Σ. της Τ.Ο. καθώς και για την εκλογή προέδρου

Ν.Ο.Α.Ε.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στα γραφεία της

Τ.Ο., Δήμητρας 17 Βάρη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που ψήφι-

σαν για την ανάδειξη του προέδρου Ν.Δ. στις

29.5.2009. Τηλ. επικοινωνίας 6977512321.

Ο Γ.Γραμαμτέας

Βασίλειος Χαντζής

Μάλιστα! Η κυβέρνηση των ξένων εντολοδό-

χων προχωράει ακάθεκτη αφού διαθέτει την

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που της χάρισε

η εξαπατηθείσα μειοψηφία.

Ο Καλλικράτης ήδη ψηφίστηκε «επί της αρ-

χής».

Μετά τη μακρά εισαγωγική παρέμβαση, επι-

στρέφουμε σ’ έναν ακόμη Δήμο που διαφω-

νεί όψιμα και όχι ομόφωνα, αλλά με την θε-

σμική πλειοψηφία της ψήφου του Προέ-

δρου.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 17/5,

με εισήγηση του Δημάρχου Γ. Μάντεση συ-

ζητήθηκε ως έκτακτο θέμα η έκδοση ψηφί-

σματος στο οποίο εκφράστηκε “η κατηγορη-

ματική αντίθεση του Δ.Σ. προς τη διαφαινό-

μενη συνένωση (της Βούλας) με τους δή-

μους Βάρης και Βουλιαγμένης […] και η

αποδοκιμασία του Δ.Σ. στην κυοφορούμενη

λύση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη ζωή

των κατοίκων των Δήμων μας», χωρίς όμως

να διαφωνούν επί της αρχής αφού «δεν πα-

ραβλέπουν τα θετικά οικονομικά και διοικη-

τικά αποτελέσματα μια τέτοιας ριζοσπαστι-

κής ρύθμισης».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επανειλημμένα

στο Κορωπί και το Μαρκόπουλο που τελικά

εξασφάλισαν την αυτονομία τους. (Υπ’ όψιν

ότι το Κορωπί έχει περίπου τους ίδιους κα-

τοίκους με τη Βούλα) και το Μαρκόπουλο λι-

γότερους.

Θεωρήθηκε έτσι ότι την αυτοδυναμία τους

εξασφάλισαν κομματικοί υπολογισμοί και

πιέσεις διαφόρων παραγόντων, παρόλο που

είχε διαφανεί η σφοδρή επιθυμία και συμφω-

νία των Δημάρχων τους για συνένωση. 

Ο Α. Αποστολάτος θεώρησε ότι η συνένωση

των τριών δήμων συμφέρει (ποιόν;), όπως

και η Ηλ. Τσιριγώτη που κι εκείνη έχει ταχθεί

εξ αρχής υπέρ του «Καλλικράτη», όπως και

οι Γ. Σκουμπούρης, Π. Θανόπουλος, της ήσ-

σονος μειοψηφίας, Ν. Ψαλίδας και Δ. Δαβά-

κης από το συνδυασμό της πλειοψηφίας, κα-

θώς και Α. Αποστολάτος, Ν. Κάραγιαν, Τζ.

Γερακιού, Στρ. Καλτσής και Γ. Κουρεμέτης

από τη μειοψηφία.

Στον υπογράφοντα δόθηκε ο λόγος για λίγο

για να κάνει επίκληση της υπέρβασης από

πρόσκαιρους και ευκαιριακούς υπολογι-

σμούς.

«Μια διοικητική μεταρρύθμιση δεν την κά-

νεις με νούμερα του χθες, αλλά με αριθμούς

του “αύριο”. Η Βούλα σε πλήρη οικιστική κά-

λυψη θα έχει 65.000 κατοίκους.

Αντίστοιχα η Βάρη, με πολλά προβλήματα

ένταξης στο σχέδιο πόλεως.

Μια διοικητική μεταρρύθμιση δεν την αντι-

μετωπίζεις με συγκυριακούς υπολογισμούς

κομματικού ή παραταξιακού συμφέροντος». 

Δυστυχώς όμως, έτσι αντιμετωπίστηκε και

σε κεντρικό και σε τοπικό και σε ατομικό επί-

πεδο των περισσοτέρων εξ’ όσων έχουν

αποφασιστικό λόγο και ρόλο. 

Ευχάριστη έκπληξη για την πολιτική σκέψη,

η συνταύτιση θέσεων υπογράφοντος και Δη-

μάρχου και στην κοινή ονομασία των τριών

δήμων, εφόσον δεν αποτραπεί – σχεδόν με-

τα βεβαιότητος – η συνένωσή τους: Απολ-

λωνία

Κώστας Βενετσάνος

Συμβολική κατάληψη της

Α’ Πλαζ

προτείνει ο Πρόεδρος 

Α. Κάσδαγλης

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδα-

γλης, και υποψήφιος Δήμαρχος με το συν-

δυασμό “Νέα Πορεία - για ποιότητα Ζω-

ής”, πρότεινε προ ημερησίας τη συμβολι-

κή κατάληψη της Α’ πλαζ Βούλας, από το

Δήμο και τους φορείς, την Παγκόσμιο

Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), για να

διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσου την

παραχώρηση της παραλίας.

Αργά το κατάλαβαν οι Δήμαρχοι. Στην εφαρμογή του θα το καταλάβουν οι πολίτες! Μετά θα βρούμε νέον

αρχαίο συμβολισμό, για να φύγει ο Καλλικράτης, αφού θα έχει αναστατώσει τη ζωή μας.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση του χωροταξικού των νέων δήμων, «ξύπνησαν» κάποιοι αυτοδιοικητικοί, με

πρώτη την ΚΕΔΚΕ – που διασπάστηκε, χωρίς να καταλήξει σε συλλογική απόφαση, αφού οι ΠΑΣΟΚικοί σύ-

νεδροι έκαναν «τεχνητό οφσάιτ» με την αποχώρησή τους – αρχίσανε απεργίες πείνας, καταλήψεις, απο-

κλεισμός κυκλοφορίας κι άλλες μορφές πάλης.

Και η Ενωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ),

που «πνέει τα λοίσθια», δεν κατόρθωσε να ομονοήσει, αφού ακο-

λουθήθηκαν οι κομματικές γραμμές. Στο έκτακτο συνέδριο της,

στην Αθήνα, στις 6 Μαϊου, κατέληξε ν’ αποφασίσει κατά πλειο-

ψηφία, μεταξύ άλλων:

- Εμμένει σταθερά στις αποφάσεις των προηγούμενων συνε-

δρίων.

- Αποφάσισε να προβεί σε κάθε ενέργεια την την τροποποίηση

του σχεδίου «Καλλικράτης» με στόχο τη βελτίωσή του(!)

- Καλεί την κυβέρνηση να λάβει υπ’ όψιν της και να κάνει αποδε-

κτές τις ομόφωνες αποφάσεις και προτάσεις των προηγούμενων

συνεδρίων της επί του θέματος.

Οι προτάσεις της Ν.Α.Σ.

Στην πρόταση ψηφίσματος της Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνερ-

γασίας (ΝΑΣ) προς το έκτακτο Συνέδριο της ΕΝΑΕ, που μας απέ-

στειλε – θέσεις που εκφράστηκαν εν εκτάσει από το Νομαρχιακό

Σύμβουλο, Νίκο Στεφανίδη, εκπρόσωπο της Ν.Α.Σ. στο Συνέδριο,

μεταξύ άλλων αναφέρει.

Όλα όσα η κυβέρνηση επικαλείται περί διαφάνειας, εξοικονόμη-

σης πόρων και αποκέντρωσης, αποτελούν το «χρυσωμένο χάπι»

των αντιλαϊκών επιλογών.

Το Κυβερνητικό σχέδιο «Καλλικράτης» οδηγεί σε:

- Περαιτέρω εμπορευματοποίηση δημοσίων ή δημοτικών κοινωνι-

κών υπηρεσιών (Παιδείας, υγείας, Πρόνοιας) μέσω της «αποκέ-

ντρωσης» και της εξάρτησής τους από το τοπικό φορολογικό βά-

ρος.

- Αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής μέσω

του νέου αντιδραστικού λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου των

οργάνων της Τ.Α.

- Εφαρμογή αντεργατική, αντιλαϊκής γενικότερα «αναπτυξιακής»

πολιτικής στην Περιφέρεια με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα

του κεφαλαίου.

- Υποκριτική «φιλανθρωπική» διαχείριση κάποιων ακραίων κοινω-

νικών προβλημάτων από την Τ.Α. αντί τις αντιμετώπισης των κοι-

νωνικών αναγκών με ενιαία κρατική παροχή και ευθύνη.

- Διευκολύνει και ενισχύει την επιχειρηματική δράση, τη συγκέ-

ντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, (ιδιωτικοποιήσεις,

χρήσεις γης, πράσινη ανάπτυξη κλπ.)

Η ΝΑΣ δεν υπερασπιζεται τη διατήρηση μιας παλαιότερης διοικη-

τικής δομής, αλλά πολεμά τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς

στόχους που εξυπηρετεί η νέα Διοικητική μεταρρύθμιση.

Και η ΕΝΑΕ διασπασμένη για τον «Καλλικράτη»
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Αποφασισμένος να φτάσει δυναμικά «μέχρι την τελι-

κή ευθεία» με στόχο τη νίκη, δηλώνει ο Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος.

Την ξεκάθαρη αυτή δήλωση έκανε σε πρόσφατη συ-

νέντευξή του, την Τετάρτη 19/5, προς τις τοπικές εφη-

μερίδες, στις οποίες τόνισε την αμετάκλητη απόφασή

του να διεκδικήσει μέχρι το τέλος τη λαϊκή εντολή του

ενοποιημένου πλέον τρι-δήμου των πόλεων Βούλας –

Βάρης – Βουλιαγμένης.

Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και η δυναμική ομάδα νέων, κυ-

ρίως, ατόμων που τον πλαισιώνουν, χωρίς “βαρίδια” -

εννοώντας προφανώς άτομα που έχουν φθαρεί, απα-

ξιωθεί ή και διαπλακεί κατά τον άλφα ή βήτα τρόπο

στο παρελθόν – προχωρούν ακάθεκτοι, αλλά με μεθο-

δικότητα και προσεκτικά στην οργάνωση και διεύρυν-

ση του συνδυασμού, κάτω από τα νέα δεδομένα που

δημιουργούνται, μετά την επικείμενη και θεσμικά ενο-

ποίηση των τριών δήμων.

Υπερτερεί σε γνώσεις και δυναμισμό των λοιπών υπο-

ψηφίων, όπως άφησε να εννοηθεί, χωρίς όμως να

υπολείπεται σε εμπειρία, αφού έχει διατελέσει επί

τρεις τετραετίες δημοτικός σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

Δ.Σ. και την τελευταία τριετία Αντιδήμαρχος και ανα-

πληρωτής Δημάρχου, με σημαντικό έργο κυρίως στις

νέες τεχνολογίες και σύγχρονες αντιλήψεις διοίκη-

σης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αντικείμε-

νο, πάνω στο οποίο έχει σπουδάσει, εκτός βεβαίως

της κυρίας επαγγελματικής ειδίκευσής του ως κυβερ-

νήτης αεροσκαφών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από

το επάγγελμά του έχει κάνει βίωμα πώς όταν ξεκινάς

για τον προορισμό σου, πρέπει να φθάσεις.

Συμπλήρωσε ακόμα πάνω στο συγκεκριμένο εγχείρη-

μα: «…διεκδικώντας το τιμητικό αξίωμα του Δημάρ-
χου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης νιώθω υποχρεωμέ-
νος να κινηθώ σε πλαίσια απόλυτης διαφάνειας υιοθε-
τώντας πλήρως την πολιτική πλέον αρχή “όλα στο
φως”. 
Ξεκινώ σήμερα αυτή τη διαδικασία ελπίζοντας ότι θα
ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, βοηθώ-
ντας στην καθαρότητα του προεκλογικού αγώνα και
αναβιβάζοντας το επίπεδό του, απομακρύνοντας τις

παραπολιτικές προεκλογικές διαδικασίες του παρελ-
θόντος από την τρέχουσα περίοδο».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συνδικαλιστική του

δραστηριότητα όπου για πολλά χρόνια εκτός των λοι-

πών αξιωμάτων του Δ.Σ., διετέλεσε Πρόεδρος της

Ενωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Χ.Π.Α.),

αξίωμα το οποίο κατέχει και σήμερα. 

Όπως είναι ευνόητο, η δραστηριότητά του αυτή τον

πλούτισε σε εμπειρία, πολιτικής πλέον δράσης, αλλά

και τον έφερε σε σύγκρουση με τη διαφθορά και με

«στρεβλές κυβερνητικές πολιτικές, που εν τέλει ζη-
μίωσαν την επιχείρηση». (την πάλαι ποτέ κρατική Ολυ-

μπιακή). Από τις συγκρούσεις αυτές βγήκε αλώβητος,

σύμφωνα με στοιχεία που μας παρέδωσε.

Με τις αναφορές του αυτές και άλλες, προκατέλαβε

πιθανές μελλοντικές υποχθόνιες επιθέσεις και συκο-

φαντικά πλαγιοκοπήματα ή τα συνήθη «λασπολογή-

ματα».

Τέλος, παρέδωσε στον τύπο το νέο λογότυπο του

συνδυασμού του, προσαρμοσμένο στο νέο «Καλλι-

κράτειο» Δήμο.

Ενδεικτικό της μεθοδικής οργανωτικής του δραστη-

ριότητας είναι η διοργάνωση «Ημερίδας» με τίτλο και

περιεχόμενο το «Περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυ-

ξη», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαϊου,

στην αίθουσα «Ιωνία» του Δημαρχείου Βούλας.

Κ. Βενετσάνος

Μέχρι την τελική ευθεία 
με στόχο τη νίκη

Δηλώνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση του νέου βιβλί-

ου του δημοσογράφου Σταύρου Λυγερού, με τίτλο «Σταυ-
ροφόροι χωρίς Σταυρό - Ισλαμική τρομοκρατία, ΗΠΑ και
νεοοθωμανισμός» σε γνωστό ξενοδοχείο στην Αθήνα τη

Δευτέρα που μας πέρασε. 

Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης

Σαμαράς, ο Υπουργός εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέ-

λος και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Νίκος Κο-

τζιάς. Και οι τρεις μίλησαν για το βιβλίο και ανέλυσαν τις

προβληματικές στις οποίες αυτό κινείται, όπως η Αμερικάνι-

κη Εξωτερική πολιτκή, ο «πόλεμος στο Ισλάμ» και ο γενικό-

τερος  ρόλο της Τουρκίας αλλά και της Ευρώπης και όλων

των δυνάμεων που εμπλέκονται.

Μείζον σημείο ταύτισης και των τριών, αποτέλεσε το γε-

γονός ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας βρίσκεται

σε μεγάλη ύφεση και πως πρέπει να γίνει «ενεργητική» -

όχι παθητική – ενδυναμώνοντας τη διπλωματία μας στις

Βρυξέλλες και συνειδητοποιώντας πως η Ευρώπη δεν έχει

ενιαία εξωτερική πολιτική. Επιπλέον, βάση δόθηκε σχετικά

με τη θέση της Τουρκίας και το κατα πόσο «έχουμε την τά-
ση να αποδίδουμε στην Τουρκία ρόλους πολύ μεγαλύτε-
ρους από εκείνους που πράγματι έχει η χώρα αυτή διε-

θνώς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αντ. Σαμαράς. 

Το βιβλίο οι «Σταυροφόροι χωρίς Σταυρό», είναι μια περιε-

κτική και έγκυρη ανάγνωση των εξελίξεων που συνδέονται

με την κατάρρευση του αμερικανικού αυτοκρατορικού σχε-

δίου και με την πολιτική διαχείριση αυτής της κατάρρευ-

σης. Κεντρικό στοιχείο είναι το άνοιγμα του Ομπάμα προς

τον μουσουλμανικό κόσμο και πώς αυτό το άνοιγμα δοκι-

μάζεται στο μέτωπο του Παλαιστινιακού, λόγω της εμμο-

νής του Ισραήλ στην επιδίωξη στρατιωτικής λύσης. Με μο-

ναδικό ύφος και τρόπο λοιπόν, ο Στ. Λυγερός, αναλύει το

«βαθύ κράτος», τη σύγκρουση του κεμαλικού κατεστημέ-

νου με το πολιτικό Ισλάμ, το Κουρδικό πρόβλημα και το ρό-

λο του ΡΚΚ, το νεοοθωμανισμό ως ιδεολογία και πολιτική

στρατηγική, τις βλέψεις της Άγκυρας στο βόρειο Ιράκ και

τη σχοινοβασία της αμερικανικής διπλωματίας προκειμέ-

νου να προωθήσει μία διευθέτηση στο τρίγωνο Άγκυρα-

Κούρδοι-Βαγδάτη.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν πολλοί δημοσιογράφοι,

καθώς και άτομα του πολιτικού χώρου, όπως  ο Πάνος Πα-

ναγιωτόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Απόστολος Κα-

κλαμάνης και ο Ανδρέας Λοβέρδος κ.αλ. 

Ζαφείρα Ατσίδη

Λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών μας....

«Σταυροφόροι χωρίς Σταυρό - 
Ισλαμική τρομοκρατία, ΗΠΑ και Νεοοθωμανισμός» 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης εγκαινιά-

ζει την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα 19:00 Έκθε-

ση Ζωγραφικής των σπουδαστών του Τμήματος

Ζωγραφικής, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου

(Βάκχου 3). Η Έκθεση θα διαρκέσει από τις 28 έως

και τις 30 Μαΐου. 

• Το Σάββατο 29 Μαΐου και ώρα 20:30 το Πνευμα-

τικό Κέντρο Δήμου Βάρης διοργανώνει Μουσική

Βραδιά από την «Παρέα της Δευτέρας». Στη μου-

σική αυτή βραδιά η Σοφία και η Μαριάννα Πασπα-

λιάρη, η Στέλλα Καγιάντα και ο Γιάννης Πρεβενιός

παίζουν μουσική και τραγουδούν έντεχνα λαϊκά

τραγούδια, με τη φιλική συμμετοχή του Κώστα Μα-

ρούλη. Η Μουσική Βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 4) και η είσοδος

είναι ελεύθερη.

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

βραδιά”, αναφορά στην

ποίηση από την πρόεδρο.

Ακολουθεί μουσικό πρό-

γραμμα. 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

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 Κερα-

τέα Κωνσταντίνου Τσοπάνη καθώς και του ιστορικού

μυθιστορήματος «Ματωμένος Βόσπορος» της Λιλής

Πρίφτη που κατάγεται από την Παιανία. Η παρουσία-

ση 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 για 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.

Μια ακόμη περιβαλλοντική απειλή απλώνεται πάνω από το Αττικό τοπίο. 

Στο Οβριόκαστρο Κερατέας χώρος αρχαιολογικός  και σε μικρή απόσταση από νόμιμες κατοικίες  η επικείμενη δημι-

ουργία χωματερής (ΧΥΤΑ) έχει εδώ και χρόνια κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατέας δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ

το οποίο καταγράφει την συστηματική κι ιδιαίτερα οργανωμένη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε αυτά τα

σχέδια της πολιτείας. 

Κάτοικοι της Κερατέας και

του Οβριοκάστρου, απλοί πο-

λίτες, επιστήμονες και καλλι-

τέχνες ενώνουν τις φωνές

τους πάνω από μικροπολιτικά

οφέλη σε μια έκκληση για την

διαφύλαξη του πολιτισμού και

του περιβάλλοντος. 

Το ντοκιμαντέρ μαζί με την κι-

νητοποίηση των πολιτών

ανασύρει και αναδεικνύει την

σπουδαιότητα της περιοχής

αυτής, προσεγγίζει τον πολι-

τισμικό χαρακτήρα του Οβριο-

κάστρου, στέκεται πάνω από

τις άπειρες μεταλλευτικές

στοές, αποκαλύπτει οικολογι-

κές διαδρομές που μέχρι σήμερα έμεναν στην αφάνεια. 

Στο ντοκιμαντέρ καταδεικνύεται χαρακτηριστικά το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί μια κοινωνία όταν

διαπιστώσει πως το περιβάλλον της απειλείται και πως οδηγήθηκε σ' αυτό μέσα από την ανεπαρκή πολιτική των εκά-

στοτε κυβερνήσεων. Στο αδιέξοδο αυτό η τοπική κοινωνία αναζητά και βρίσκει τις πνευματικές, ψυχικές και σωματικές

δυνάμεις και στήνει ασπίδα προστασίας στο Οβριόκαστρο. 

Η σκηνοθεσία είναι του Χρίστου Ακρίδα, η Δ/ση φωτογραφίας του Δημήτρη Κουκά, η δημοσιογραφική επιμέλεια της

Χαράς Φράγκου, η μουσική του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου και το μοντάζ του Σταύρου Κτόρη. 

Το ντοκιμαντέρ έχει διάρκεια μιας ώρας και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του την Παρασκευή 28 Μαΐου, ώρα

8 μ.μ. στην κεντρική αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδας (Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμει-

κός – Στάση Μετρό Κεραμεικού)  

Πούλμαν από την Κερατέα για την εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.45 μ.μ από το Δημοτικό πάρκινγκ. 

«ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ» ντοκιμαντέρ
Πρώτη προβολή, 28 Μαΐου

100 ολόκληρα χρόνια μας χωρίζουν από τη  γέννηση του

Νίκου Καββαδία,(11 Ιανουαρίου 1910 - 10 Φεβρουαρίου

1975)  και ακόμα τον μνημονεύουμε και τον τραγουδάμε,

γιατί κατοίκησε στα όνειρά μας, και μίλησε για ανθρώπους

τόσο οικείους και μακρινούς, μας ταξίδεψε σε ανοικτές

θάλασσες και άγνωστα λιμάνια. 

Ευτύχησε στις μελοποιήσεις του, γράφτηκαν τραγούδια

που κυκλοφορούν και ξανά-κυκλοφορούν, γεμάτα ζωντά-

νια οδηγούν τις φανταστικές μας περιπλανήσεις σε άλ-

λους κόσμους και στην αέναη προσπάθεια του ανθρώπου

να νικήσει τους καιρούς και τη μοίρα.

Τρελός Μουσώνας ράγισε μεσονυχτίς τα ρέλια/ Στο χέρι

σου χλωρό κλαρί, χαρτί κι ένα
φτερό./ Τέσσεροι κάμανε καιροί
τα ρούχα σου κουρέλια./ Να σε
σκεπάσω θέλησα, γλιστράς και
δε μπορώ./ (Μουσώνας) 

Για τα 100 χρόνια από τη γέννη-

σή του, την Παρασκευή 4 Ιουνί-

ου και την Παρασκευή 11 Ιουνί-

ου, στις 22:30 στο Ghost House,

παρουσιάζεται η μουσικοθεατρι-

κή παράσταση “Στου Καββαδία

τ’ ανοιχτά“,  με τον Γιάννη Λίνα

και τους Σχοινοβάτες. Ένα μουσικό  ταξίδι στην ποίηση και

τη ζωή του Νίκου Καββαδία, μια περιπλάνηση στις αγαπημέ-

νες θάλασσες, τους μυθικούς τόπους και τους ιδιαίτερους αν-

θρώπους,  που αγαπούσε ο ποιητής.

Ένα αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβ-

βαδία με τις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, των Ξέ-

μπαρκων, του Γιάννη Σπανού κ. ά.,  και με αναφορές στη

ζωή και τον ποιητικό καμβά του ποιητή.

Μουσική σκηνή: Ghost House Λεπενιώτου 26, Ψυρρή,

1ος όροφος τηλ. 210 32 36 431 

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

Ο Γιάννης Λίνας & οι Σχοινοβάτες με τραγούδια Καββαδία

“Στου Καββαδία τ’ ανοιχτά“
Παρασκευή 4 και Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 22:30
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

4ήμερη κρουαζιέρα
με την Τ.Ο. 

της Νέας Δημοκρατίας 

Βουλιαγμένης

11 Ιουνίου 

Η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας

οργανώνει 4ήμερη κρουαζιέρα για τις 11 Ιου-

νίου με επίσκεψη Μύκονο, Κουσάντασι (Εφε-

σος), Πάτμος, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη.

Τιμή με όλα πληρωμένα 220€.

Τηλέφωνα: 6937524339 & 6973 551050

ΣΑΒΒΑΤΟ 22, 29  ΜΑΪΟΥ FIDE KOKSAL - ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Ο. Ζafeiropoulos, βιολί -  A. Apergis, guitar – Υ. Mastrodimitris

bouzouki - G. Papagiannoulis, percussion -  Fide Koksal, voice

ΔΕΥΤΕΡΑ 24  ΜΑΪΟΥ  FIDE KOSKAL – αφιέρωμα

στο Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
πιάνο: Γιαννης ΖΕΡΒΙΔΗΣ -  φωνή: FIDE KOSKAL

ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 40 +  FOURTY PLUS  jazz rock
Α. Βakirtzis drums – G. Vidalis guitar – N. Pitloglou keyboards –

A. Laoutaris bass – G. Kominou voice

ΤΕΤΑΡΤΗ  26  ΜΑΪΟΥ EXTRAordinary one

woman show με τη Βιολέττα Γύρα
Χιούμορ και τρέλα σ΄ένα μοναδικό one woman show με τρα-

γούδια και πολύ χορό. Η ιδέα της  σύγχρονης γυναίκας-μηχα-

νής που τα κάνει όλα και συμφέρει, η γυναίκα που είναι EXTRA

και ordinary μαζί.

Οργάνωση Παραγωγής: Βιολέττα Γύρα

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ JANET KAPUYA
Οταν το πάθος του TANGO συναντά τους ρυθμούς της Havana

σε ρυθμούς Latin και Jazz!!!

Ένα ταξίδι στην Λατινική Αμερική, με το τριμελές group.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28  ΜΑΪΟΥ LES BLACKS JACK
Γαλλικά jazz standards και όχι μόνο.Μ. Αναστασόπουλος, σα-

ξόφωνο - Ά. Τσουρέλης, πιάνο

Γ, Βασιλείου μπάσο  - Γ. Χάϊδας, τραγούδι 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31  ΜΑΪΟΥ O ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥ-

ΧΟΓΙΟΣ & ΣΟΛΗ ΜΠΑΡΓΚΗ Αυτοσχεδια-

σμοί τζαζ πάνω στη μουσική του Μπετόβεν. Ο με-

γάλος Έλληνας πιανίστας συναντά τον σημαντικό

κρουστό Σολη Μπαργκη. 

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

Βραδιές τζαζ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 (Ε)

6, 7, 8 Ιουνίου - 9.00 μ.μ.

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη τζαζ, για πρώτη

φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών.

Πέντε γκρουπ καταξιωμένων Ελλήνων μουσικών

της τζαζ και ένα διάσημο αφροκουβανέζικο τρίο

συναντιούνται σε ένα συναυλιακό μαραθώνιο γε-

μάτο χρώμα και αισθησιακούς ρυθμούς. 

Εκθέσεις με δρώμενα

Ο Σύλλογος Γυναικών Σπάτων οργα-

νώνει εκδήλωση την Κυριακή 30/5,

ώρα 20.30 στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ (λε-

ωφ. Πέτσα, Παλλήνη Αττικής) παρου-

σιάζοντας τα θέματα:

• «Το νανούρισμα» (δρώμενο με πρόγραμμα ΝΕ-

ΛΕ)

• «Δημιουργίες»  (προγράμματα ΝΕΛΕ)

• «Γυναίκες–Δημιουργοί» στα Σπάτα

Ανατιμήστε τον Εθελοντισμό! 

Με θετική αντίδραση σε όσα μας ταλαιπωρούν, 60

εθελοντικοί οργανισμοί με τους εκατοντάδες εθε-

λοντές τους μας προσκαλούν για 9η συνεχή χρο-

νιά σε μια ανοιχτή γιορτή για τον Εθελοντισμό και

την ανιδιοτελή προσφορά, το Σάββατο 5 Ιουνίου,

από τις 10.00 π.μ. έως τις 10.00 μ.μ., στον πεζό-

δρομο Αποστόλου Παύλου στο Θησείο. 

Η Γιορτή Εθελοντισμού είναι ανοιχτή προς όλους!

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρί-

σουν το έργο των εθελοντικών οργανισμών, σε

ανοιχτή έκθεση ενημερωτικού υλικού στον πεζό-

δρομο του Θησείου, που ξεκινά έξω από τον σταθ-

μό του τρένου.

Θέατρο δρόμου, μουσικά δρώμενα, χοροί και δια-

δραστικά παιχνίδια θα γεμίσουν με ρυθμό και

ενέργεια τη Γιορτή του Εθελοντισμού, η οποία θα

κλείσει με τη συναυλία των Magic de Spell!

Οι ιδέες του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης

αποδεικνύονται, πλέον, ως απαραίτητο στοιχείο

για �ία κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη. 

Θυρανοίξια 
του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης 

στο Β΄ Κοιμητήριο Κορωπίου

Σε θυρανοίξια καλεί η Δημοτική Αρχή Κορωπίου,

την Παρασκευή 21 Μαΐου στις 19:30  του Ιερού

Ναού  Κωνσταντίνου και Ελένης στο Β΄ Κοιμητή-

ριο Κορωπίου (Από οδό Σπ. Δάβαρη προς Προα-

στειακό Σταθμό Κορωπίου - Β Κοιμητήριο Δήμου

Κορωπίου ή από οδό Αντ. Κιούση προς Β΄ Κοιμη-

τήριο).  

Στην τελετή εγκαινίων του Κοιμητηριακού Ναού

θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

“Θέλουμε κάτι να σας πούμε”
Μιχ. Γύρας - Χρ. Σούρλας

Δύο αλλιώτικοι καλλιτέχνες, ο ένας στα γραφικά

και ο άλλος στο λόγο, τύπωσαν την τέχνη τους σε

ένα βιβλίο με τίτλο “Θέλουμε κάτι να σας πούμε”.

Είναι ο Μιχάλης Γύρας γνωστός γιατρός και καλλι-

τέχνης (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτά τα δυο πάνε

μαζί), και ο Χρήστος Σούρλας.

Η παρουσίασή του θα γίνει τη Δευτέρα 31 Μαΐου

στις 8μ.μ. στο γνωστό “Art Gallery” (Ιπποκράτους 1 &

Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ με ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Οι Ηπειρώτες δίνουν αίμα και καλούν καθέναν να

δώσει το πολύτιμο αυτό αγαθό για όποιον συνάν-

θρωπο χρειαστεί, γιατί το αίμα ούτε παράγεται ού-

τε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται.

Ετσι η Αδελφότητα Ηπειρωτών περιμένει τους

εθελοντές αιμοδότες την Κυριακή 30 Μαΐου από

9.30 έως 13.00 στο Κτήμα Ηπειρωτών (οδός Αν.

Τσίρκα τέρμα Ν. Μάκρη).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ώρες λειτουργίας

30/5 Κυριακή από

20:30- 22:30

31/5 Δευτέρα από

11:00 – 13:00 &

18:30 – 20:30
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Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Δύο μεγάλα θέματα είχε στην ημερήσια διάταξη η συνεδρίαση του Νομαρχιακού

συμβουλίου (Ν.Σ.) την περασμένη Δευτέρα 17 Μαΐου: Τις ζώνες Υμηττού και το

σχέδιο “Καλλικράτης”.

Δύο θέματα που εξάντλησαν κυριολεκτικά τους συμβούλους αφού συνεδρίαζε

μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Για τις ζώνες Υμηττού το θέμα εισηγήθηκε ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος, ο

οποίος ενημέρωσε το σώμα για τη συζήτηση και απόφαση της αρμόδιας Νομαρ-

χιακής Επιτροπής.

Είχαμε γράψει για το μεγάλο θέμα των ζωνών Υμηττού και στο προηγούμενο

φύλλο, γιατί αφορά μεγάλο μέρος πληθυσμού, που χάνει είτε το σπίτι του, είτε

την αγροτική του γη, είτε την επιχείρησή του.

Ο,τι είναι μέσα στη ζώνη Α, διαμηνύει η Υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη

θα γκρεμιστεί. Ο,τι βιομηχανία υπάρχει θα μετεγκατασταθεί. Βέβαια η πρακτική 

μέχρι σήμερα άλλα έχει δείξει. Ούτε γκρεμίστηκαν ούτε μετεγκαταστάθηκαν σε

άλλες περιοχές.

Οπως και να ‘χει δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός ζώνης Α και Β το Πανόραμα της

Βούλας για παράδειγμα, που φθάνει στην κορυφογραμμή και να είναι εντός το

Κίτσι που είναι κάτω από τη Λεωφόρο Κορωπίου!! Γιατί δείχνει μεροληψία και

άλλα μέτρα και άλλα σταθμά.

Μα, θα πείτε, να γκρεμίσει το Πανόραμα. Με την ίδια λογική θα πούμε να γκρε-

μίσει το Χέρωμα, η Σκάρπιζα, το Κίτσι ή το Προσήλιο. 

Για να είμαστε πραγματιστές λοιπόν, θα πρέπει, να βάλουμε κόκκινες γραμμές

για από εδώ και πέρα, που θα τηρηθούν απαρέκλιτα και να δώσουμε λύσεις σε

ολόκληρους οικισμούς που βρίσκονται σε ομηρία, ολόκληρες δεκαετίες.

Είναι η 4η φορά που συζητεί-

ται σχέδιο αλλαγής του δια-

τάγματος 1998 για τις ζώνες

Υμηττού.

Σ’ αυτό το σχέδιο που συζητεί-

ται σήμερα αλλαζουν πάλι οι

ζώνες προστασίας. Είναι αυ-

στηρότερο το Προεδρικό Διά-

ταγμα, καταργούνται οι ζώνες

Α1, Β1 κλπ.  και οριοθετούνται

πλέον αυστηρά σε ζώνη Α &

Β.

Ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος

αφού επεσήμανε τα πισωγυρί-

σματα του Οργανισμού Αθή-

νας (ΟΡΣΑ)  που εδώ και  οκτώ

μήνες αλλάζει συνεχώς άπο-

ψη και εξήγησε τί περίπου πε-

ριλαμβάνει η κάθε ζώνη όπως: 

Ζώνη Α με την τροποποίησή

της συμπεριλαμβάνει στο πε-

ρίγραμμά της και καλλιεργήσι-

μες εκτάσεις τις οποίες χαρα-

κατηρίζει απολύτου προστα-

σίας, με απαγόρευση κάθε εί-

δους δόμησης και καλλιέργει-

ας.

Η Ζώνη Β είναι σημαντικά μει-

ωμένη και χαρακτηρίζεται ως

ζώνη γεωργίας, εκπαίδευσης,

υπαίθριας αναψυχής.

Επιτρέπεται η γεωργία και δί-

νει σε 20 στρέμματα δικαίωμα

για ανέγερση αγροτικής απο-

θήκης 40 τετραγωνικών μέ-

τρων.

Βιομηχανικές - βιοτεχνικές

εγκαταστάσεις που  βρίσκο-

νται στη Ζώνη Β’  οφείλουν να

μετεγκατασταθούν εντός 2

ετών!

Ορίζει δημιουργία δυνατότη-

τας ενός Βιοκλιματικού κέ-

ντρου για κάθε Δήμο. 

Οριοθετεί δύο ρέματα στη ζώ-

νη Β, με λωρίδα βάθους 50 μέ-

τρων εκατέρωθεν, όπου μπο-

ρεί να υπάρξει δόμηση.

Ζώνη Γ, ορίζεται για δημιουρ-

γία περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης, αρχαιολογικής προ-

στασίας με επιτρεπόμενη τη

γεωργία.

Ζώνη Δ, Μητροπολιτικά πάρ-

κα και 

Ζώνη Ε Ειδικές χρήσεις Κοι-

μητήρια, Λατομεία).

Απαγορεύει την θήρα (κυνήγι)

και έχει ξεσηκώσει τους κυνη-

γούς, οι οποίοι έκαναν και συ-

γκέντρωση για το θέμα. 

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Θ.

Γρίβας επεσήμανε ότι οι κυνη-

γοί είναι φύλακες επί 24ώρου

βάσεως του Υμηττού με πυρο-

φύλακες. Είναι το “μάτι” του

Υμηττού.

― Δεν προβλέπει αποζημίω-

ση σε ιδιοκτησίες που εμπί-

μπτουν στα όρια των ζωνών!

― Δεν έχει ληφθεί μέριμνα

για υφιστάμενους δομημέ-

νους οικισμούς προ του Δια-

τάγματος 1978.

― Και ένα ευχάριστο νέο είναι

ότι δημιουργείται Δασαρχείο

Υμηττού.

Θα φύγουν οι κεραίες!

Την εύλογη απορία του εξέ-

φρασε ο επικεφαλής της μειο-

ψηφίας Θαν. Μπαλής: σε ποια

ζώνη είναι εγκατεστημένες οι

κεραίες τηλεφωνίας και τηλε-

όρασης; Και αν εφόσον είναι

στη ζώνη Α, προβλέπεται να

απομακρυνθούν;

Γιατί τέτοια σπουδή!

Την σπουδή του επείγοντος

προσπάθησε να ερμηνεύσει ο

Θ. Μπαλής, τονίζοντας ότι

“και επί Σουφλιά υπήρξε μια
σπουδή αλλά τον πρόλαβαν οι
εκλογές και επί της σημερινής
Υπουργού Τ. Μπιρμπίλη υπάρ-
χει άλλη μια σπουδή να το πε-
ράσουν.
Γιατί αυτή η σπουδή, αφού
από από την 1/1/11 πέρνάει
στην Περιφέρεια. Τί πάει να
προλάβει;
Οι κάτοικοι των Μεσογείων

δεν είχαν άλλο από τα ορεινά
που καλλιεργούσαν. Τα υπό-
λοιπα τα είχαν οι Τούρκοι και η
Εκκλησία.
Είμαστε πέρα για πέρα αντίθε-
τοι. Να οριοθετηθεί το δάσος
και να αποχωριστεί από τις
γαίες. Να αποσυρθέι το Διά-
ταγμα. Είναι ικανή η Τ.Α. να

δώσει τη λύση”, κατέληξε.

Η πρόεδρος του Ν.Σ. Μαρία

Κατσιμίχα επεσήμανε ότι η

«Δυτική πλευρά του Υμηττού
έχει φτάσει μέχρι πίσω και τώ-
ρα ζητάνε την ανατολική
πλευρά να την κατακερματί-
σουν».

Η Αγγ. Γκιόκα εξήγησε ότι

«δεν είναι τίποτα καταπατημέ-
νο και δεν καταλαβαίνω πώς
θα έρθει το κράτος να μας πει
τί θα κάνουμε στην ιδιοκτησία
μας».

Ανάγκη για ένα 

νέο ΕΑΜ

Ο Γ. Πάντζας τόνισε ότι; «οι
κεραίες δεν θα φύγουν ποτέ
γιατί εξυπηρετούν το πολιτικό
σύστημα. Από το 1974 που
έπεσε η Χούντα καλλιεργούμε
ένα κράτος κομματικό, εκμε-
τάλλευσης, μίζας, εξυπηρετή-
σεων· κράτος σάπιο, βρώμι-
κο”. Δίκαιη προοπτική για την
πατρίδα μας δεν υπάρχει.
Ενοχοι ένθεν και ένθεν δεν θα
τιμωρηθούν ποτέ. Χρειάζεται
αυτήν την ώρα ο τόπος ένα
νέο Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο».

Οι Μη Κυβερνητικές Ορ-

γανώσεις έγιναν Κομμα-

τικές Οργανώσεις, ιδιαί-

τερα στο κομμάτι του ΟΡ-

ΣΑ και του Υπουργείου

Περιβάλλοντος που έχει

γεμίσει από τα μέλη τους

Σε ομηρία χιλιάδες πολίτες από
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Εννομη τρομοκρατία

Ο εκπρόσωπος των συλλόγων Κορωπίου Σιγάλας,

εξήγησε ότι ενώ απέχουν 7 χιλιόμετρα από τον

Υμηττό, τους έχουν ορίσει στην Ζώνη Α, που σε λί-

γο θα τη φτάσουν στο Λαύριο. “Εννομη τρομοκρα-
τία”, έχουμε τόνισε.

Νόμιμοι οι τίτλοι στο Χέρωμα

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου

Χερώματος Βάρης Κούτρας,

εξήγησε ότι οι ιδιοκτήτες του

Χερώματος έχουν νόμιμους

τίτλους, δεν καταπάτησαν.

Προέρχονται από παραχωρή-

σεις του 1922.

Ο Νίκος Καντερές εξήγησε

ότι οι ζώνες του Υμηττού θα
περάσουν με Προεδρικό Διά-
ταγμα. Δεν πρόκειται να έρθει προς συζήτηση στη
Βουλή για να αποφασίσει. Και θα περάσει με γρήγο-
ρους ρυθμούς και με εκπροσώπους από Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που δεν γνωρίζουν καν
την περιοχή.

Στην αίθουσα βρισκόταν ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ.

Αθανασόπουλος και ο επικεφαλής της μειοψηφίας

Δημ. Κιούσης, οι οποίοι μίλησαν και ισχυροποίησαν

την αντίθεσή τους στις ζώνες όπως ορίζονται.

Ο Δήμαρχος μίλησε

για πλειστηριασμό
οικολογικής σύνειδή-
σης. 
600.000 γρόσια είχε
αγοραστεί η περιοχή
Κορωπίου από τους
Τούρκους και υπάρ-
χουν και συμβόλαια
από την τότε Κοινό-
τητα, όπως είπε ο δή-

μαρχος. “Κατά τ’ άλ-

λα εμείς είμαστε καταπατητές, κι όχι εκείνοι που
έχτισαν στην κορυφή του Υμηττού και θέλουν τώρα
έναν κήπο γύρω τους, είπε αγανακτισμένα ο δήμαρ-
χος.

Ο Δ. Κιούσης τόνισε ότι πρέπει “όπου υπάρχουν οι-
κισμοί να κοιταχθούν με άλλο μάτι, αφού έιναι ιδιο-
κτητες πριν το 1978”.
Η “σιωπή των αμνών” έχει κυριεύσει τα ΜΜΕ και κω-
φεύουν. Δεν έχουν γράψει ούτε μία λέξη, όπως πα-

ρατήρησε ο Πάρης Ευαγγελίου.

Μετά από συζήτηση ωρών το Νομαρχιακό Συμβού-

λιο κατέληξε σε ψήφισμα που ελήφθη κατά πλειο-

ψηφία, παρά τις ευχές όλων να βγει μία ομόφωνη

απόφαση.

Παράλληλα αποφάσισε να ζητήσει άμεσα συνάντη-

ση με την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής Τ. Μπιρμπίλη προκειμένου αντι-

προσωπεία εκπροσώπων της νομαρχιακής και τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, στην οποία θα κληθούν να μετά-

σχουν και οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, να

καταθέσει τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας για το

σημαντικό αυτό υπό αναθεώρηση Π.Δ. 

Αννα Μπουζιάνη

Θέσεις του Δήμου Βάρης

για τις Ζώνες

Ο Δήμος Βάρης συνεδρίαζε την ίδια ώρα με το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο και γι’ αυτό δεν παρίστατο.

Εστειλαν όμως προς το Ν.Σ. επιστολή τονίζοντας

ότι: 

«1. Ο Δήμος Βάρης θα επικαιροποιήσει τις θέσεις

του που διατυπώθηκαν με την υπ’ αριθ. 68/2009

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με νέα από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί

εντός των προσεχών ημερών.

2. Σε κάθε περίπτωση απορρίπτουμε και αυτό το

σχέδιο (το 4ο στη σειρά) για την Προστασία του

Υμηττού γιατί είναι προχειρότατο, ανεφάρμοστο

και οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος αντί

της προσδοκώμενης αναβάθμισης, ενώ στα πλαί-

αια της επιχειρούμενης πλειοδοσίας για την προ-

στασία του Υμηττού καταδικάζει ανθρώπους και

ιδιοκτησίες, δημιουγεί ομηρίες και κληροδοτεί

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δυσεπίλυτα προβλήμα-

τα, όπως είναι το Χέρωμα για το Δήμο μας, όπου

1000 δημότες μας ταλαιπωρούνται επί τρεις δεκα-

ετίες και πλέον».

τις νέες Ζώνες Υμηττού

Η νομαρχιακή σύμβουλος Χρι-

στιάνα Φράγκου επανήλθε - με

επιμονή - στις παράνομες αδειο-

δοτήσεις που γίνονται στις λαϊκές

αγορές.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που

καταγγέλει τη “μαφία” που επι-

κρατεί στις λαϊκές αγορές απ’ τη

μιά με τις αδειοδοτήσεις και απ’

την άλλη το ρόλο που παίζουν κά-

ποιοι στους  συλλόγους που εκ-

προσωπούν τους παραγωγούς και

εμπόρους στις λαϊκές αγορές.

Η Χρ. Φράγκου κατήγγειλε ότι ζή-

τησε τον πίνακα των αδειοδοτή-

σεων από την αρμόδια νομαρχια-

κή υπάλληλο, η οποία της αρνήθη-

κε με το αιτιολογικό ότι έχει προ-

φορική εντολή από τον Νομάρχη

να μη τα δώσει και ότι η Επιτροπή

δεν έχει ολοκληρώσει το έργο

της: «όσον αφορά την λίστα των
πωλητών με επαγγελματικές
άδειες που μας ζητήσατε,  σας
γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή αναθε-
ώρησης δεν έχει ολοκληρώσει το
έργο της και ως εκ τούτου δεν
έχουμε τον σχετικό πίνακα».
Ετσι η Χρ. Φράγκου προσέφυγε

στον εισαγγελέα και ζήτησε ει-

σαγγελική εντολή την οποία πήρε

και επανήλθε στην υπηρεσία της

Νομαρχίας, όπου πλέον πήρε

άμεσα την κατάσταση.

Αλλά όπως επεσήμανε η Χρ. Φρά-

γκου η Επιτροπή είχε ολοκληρώ-

σει το έργο της και αυτό φαίνεται

από έγγραφο που πήρε από την

Περιφέρεια,  στο οποίο σημειώνε-

ται ότι συστήθηκε η Επιτροπή
Αναθεώρησης τον Οκτώβριο του
2007 και ολοκλήρωσε το έργο της
τέλος του 2008. Ετσι με έγγραφό
της ενημερώνει η  Επιτροπή “ότι
ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση
και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να παραλάβουν τις άδειες μέχρι

Δεκέμβριο του 2008.
Αρα ο ισχυρισμός ότι δεν έχει

ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Επι-

τροπής δεν ευσταθεί, όπως δια-

φαίνεται από έγγραφο της Περι-

φέρειας. Ετσι κλείνονται αποφάν-

θηκε η Χρ. Φράγκου:

«Δεν ξέρω τι είστε διατεθειμένος
να κάνετε κύριε Νομάρχα, αλλά
απ’ ότι βλέπω ή δεν έχει πληρο-
φορηθεί σωστά η κ. Τσεσμελή ή
έχει κάποιες εντολές από εσάς
τις οποίες εγώ δεν γνωρίζω».
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής πήρε το

μέρος του υπηρεσιακού παράγο-

ντα, τονίζοντας ότι “έκλαιγε όλη
ημέρα, με τη συμπεριφορά” της

Χρ. Φράγκου! η οποία επανέρχε-

ται συνεχώς και κουβαλάει και αυ-

τούς τους ανθρώπους στα έδρανα

καθε φορά. Ερμήνευσε δε την άρ-

νηση να δώσει τους πίνακες της

αρμόδιας υπαλλήλου με το αιτιο-

λογικό  ότι επειδή οι φάκελοι βρί-

σκονται στη διαδικασία έρευνας

δεν μπορούν να δίδονται με κίν-

δυνο να χαθεί κάποιο έγγραφο

(Αλήθεια τα πρωτότυπα δίδονται

ή αντίγραφα;)

Παράνομες άδειες στις λαϊκές αγορές

καταγγέλει η Χριστιάνα Φράγκου

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο. Δίπλα του ο Πάρης Ευαγγελίου και ο Θ. Γρίβας.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Κορωπίου, Δ. Κιούσης 
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Την αφορμή - ερέθισμα για το σημερινό  μου

άρθρο, την έδωσε μια επίσκεψη που είχα στα

παλιά  μεταλλωρυχεία του Λαυρίου, οργανω-

μένη από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάτω

Βούλας. Στην επίσκεψη θαυμάσαμε τους χώ-

ρους, που το Πολυτεχνείο υπό την αιγίδα του

έχει αναπαλαιώσει, μετατρέποντας, τους πα-

λαιούς εργασιακούς χώρους, σε χώρους πο-

λιτιστικούς και ενημέρωσης, για τη ζωή, τα

τεχνολογικά γεγενημένα και τις καθόλου

δραστηριότητες εκείνων των εποχών. 

Στην ομολογουμένως επιτυχή ξενάγηση, δη-

λώθηκε,  ότι τα γύρω βουνά ήταν “τρύπια”

από στοές ορυχείων, έκτασης 40 περίπου χι-

λιομέτρων, σε πολλαπλά επίπεδα διατεταγ-

μένες.  Στα “πηγάδια”, εκεί δηλαδή που η

στοά -τρύπα ξερνούσε ή άρχιζε τον πόνο της,

οι αρχαίοι τεχνίτες  είχαν δώσει μιλιά στην

πέτρα, χαράζοντας τη διαδρομή της υπόγει-

ας εξόρυξης,  τη διαδρομή και καταγραφή

της αδήλωτης ανθρώπινης απελπισίας. 

Αφελώς ρώτησα: 

«Ποιοί άνοιξαν τις στοές;»

Και η απάντηση ήταν αυτή που περίμενα:

«Μα φυσικά,  οι δούλοι». 

Οι μνήμες μου γύρισαν πίσω στα παιδικά μου

χρόνια, στο κυρίαρχο ευγενικό πρόσωπο της

θυμόσοφης μάνας μου. Είχαμε επισκεφθεί

την Ακρόπολη.

«Μάνα», της είχα πεί, «γιατί θλιβερά κουνάς

το σκεφτικό κεφάλι σου, αντί να χαίρεσαι και

να θαυμάζεις το αρχαίο μας κλέος;»

«Σκέφτομαι παιδί μου», μου είχε απαντήσει

«τους ανθρώπους, τα απροστάτευτα κορμιά,

τους δούλους τους δυστυχισμένους, που ερ-

γάστηκαν κάτω από μια ανείπωτη βία, για να

μας δώσουνε αυτό που εσύ λές κλέος και

εγώ το ονομάζω, δυστυχία, κλάμα  και πόνο,

για τους ίδιους, για τις γυναίκες τους, τα παι-

διά τους και τις μανάδες τους».

Σκληρή η διαπίστωση αλλά αληθινή. Όλα τα

όμορφα έργα, θαύματα της ανθρωπότητας,

κρύβουν πίσω τους τον πόνο και τον θάνατο.

«Πυραμίδες Ταζ Μαχάλ, Πήλινοι στρατιώτες

στην Κίνα κ.α.»

Όλα δείγματα της αλαζονείας του ανθρώπου.

Η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων, ήταν

μια δουλοκτητική κοινωνία. Η ελληνική φιλο-

σοφία, ήταν μια συνειδητή δικαιολόγηση της

δουλείας. Χωρίς δούλους όχι δημοκρατία, όχι

τέχνη, επιστήμη, πολιτισμός. Επομένως: συ-

νειδητή η εκμετάλλευση του δούλου, για

αντικειμενικά προοδευτικούς λόγους. Και κα-

τά τον Αριστοτέλη, οι δούλοι δεν διέθεταν τα

ψυχικά χαρίσματα των ελεύθερων ανθρώ-

πων.  Πάντως σε γενικές γραμμές καταδίκαζε

την οποιασδήποτε μορφής δουλεία.  

Η Ρώμη πάλι, τη δουλεία τη δεχόταν σαν κά-

τι το δεδομένο. Θεωρούσαν αυτονόητο, ότι

όλα τα αναγκαία προς το ζην πράγματα, πα-

ράγονται από πρωτόγονα πλάσματα, που δεν

ανήκαν στο ανθρώπινο είδος και αυτά ήταν οι

δούλοι.

Δούλοι αιχμάλωτοι πολέμου, ή προϊόντα πει-

ρατικής δραστηριότητας, φτάνουν στην ελλη-

νική  Δήλο, όπου το μεγαλύτερο παζάρι των

ανθρώπινων κορμιών. Εκεί κοντά και στο ίδιο

νησί και το ευγενές Συμμαχικό ταμείο, που κα-

τά το δοκούν και υπέρ των Αθηνών και της

Ακρόπολης, λεηλατούσε ευφυώς ο Περικλής.

Η αλήθεια δυστυχώς είναι πολλές φορές

επώδυνη. 

Η έλλειψη παραγωγικών μέσων έφερνε τους

δούλους σε πρώτη ζήτηση. 

Στη Ρώμη ο ακέραιος,  δηκτικός και συνάμα

μισέλλην Κάτων, που διατυμπάνιζε πως «οι

δούλοι δεν είναι άνθρωποι, ως εκ τούτου δεν

πρέπει να ενδιαφέρεται κανείς γι΄αυτούς»

και ο σοφός στωικός και ηθικολόγος, Πλίνιος

κατέληγαν πως: «οι δούλοι, που κάνουν όλες

τις δουλειές για εμάς, μας κατάντησαν μαλ-

θακούς οκνηρούς και μας οδήγησαν σε μια

κατάσταση  εκθηλυσμού». 

Ο δούλος εν κατακλείδι, δεν  συγκαταλέγο-

ταν μεταξύ των ανθρωπίνων όντων, αλλά

ήταν το άψυχο εργαλείο. 

Αντιγράφω στίχους από τους “Δίδυμους” του

Πλαύτου:

«Μέναιχνος κάνει πλειστηριασμό σε 8 μέρες

./ Στο σφυρί  βγάζει κτίρια οικόπεδα σκλά-

βους\ και σκεύη κάθε λογής». 

Οι δούλοι-σκεύη, λοιπόν γενικά, ήταν προϊό-

ντα: α) αιχμαλωσίας πολεμικής. β) πειρατείας

γ) πολίτες λόγω χρεών.  δ) βρέφη έκθετων

και παιδιά που πουλήθηκαν από τους γονείς

τους ε) ελεύθεροι πολίτες που για τιμωρία

ποινική, χρέος  ή άλλη αιτία πουλήθηκαν για

δούλοι. Εδώ θα σταματήσω στον Σόλωνα που

τον 6ο π.Χ. αιώνα κατήργησε την εκ χρεών

δουλεία. Αξίζει όμως να ανατρέξομε στον

Εβραϊκό νόμο που όταν ένας κύριος χτυπού-

σε τον δούλο του μέχρι θανάτου, ο κύριος

δεν ετιμωρείτο γιατί ο δούλος ήταν περιου-

σία του.  (Ε ξ. 21: 20 -21) Οι νόμοι Χαμουρα-

μπί  του βασιλιά της Βαβυλώνας 1795-1750

π.Χ.) όριζαν ποινή του θανάτου, για όποιον

προσέφερε προστασία στο δραπέτη δούλο.

Ο Κωνσταντίνος ο αυτοκράτορας, υποστήρι-

ζε τον θεσμό της πώλησης των βρεφών για

να εξοικονομηθεί ο αριθμός των δούλων. Οι

Χριστιανοί πίστευαν, ότι στη βασιλεία του Κυ-

ρίου δεν υπήρχαν δούλοι και ελεύθεροι, αλλά

από την άλλη μεριά συμβούλευαν τους αφέ-

ντες να συμπεριφέρονται καλά στους δού-

λους και οι δούλοι να σέβονται και να υπα-

κούουν στους αφέντες τους.       

Ο αριθμός των δούλων στη ρωμαϊκή εποχή

είχε αυξηθεί σημαντικά. Στη Ρώμη οι δούλοι

που κουβαλήθηκαν έφταναν τις 250.000. Ο

ιστοικός Φλάβιος Ιώσηπος  ανεβάζει τον συ-

νολικό αριθμό των δούλων στη Ρώμη σε

1.000.000, άλλοι μεταγενέστεροι σε

2.000.000 (K.J.Beloch) και 4000.000… (F.

Tenney).

Η απώλεια ελευθερίας, η απώλεια πολιτικών

δικαιωμάτων, η απώλεια δικαιωμάτων γένους

ή οικογένειας, δηλαδή η απώλεια της σταδια-

κής νομικής υπόστασης ενός ανθρώπου της

Ρώμης, ισοδυναμούσε με θάνατο. Οι οικιακοί

δούλοι είχαν άλλα προνόμια και πιθανότητες

απελευθέρωσης, ενώ οι μεταλλωρύχοι και οι

εργάτες ορυχείων  έσερναν την αιώνια κατα-

δίκη. Σε ευνοϊκότερη θέση όλων των δούλων

στη Ρώμη, βρίσκονταν οι ανακτορικοί. Αυτοί

είχαν τα μέσα για να προωθούν ακόμα και

υποθέσεις των ελεύθερων Ρωμαίων, χρησι-

μοποιώντας τη γνωριμία τους και τα μέσα

τους με τον αυτοκράτορα, γι΄αυτό και πολ-

λές είναι οι φορές που έγιναν σημαίνοντα

πρόσωπα,  απέκτησαν περιουσίες και προχώ-

ρησαν σε επιχειρήσεις.  

Ένας νόμος παλιός της Ρώμης, η «Δωδεκά-

δελτος» έλεγε, πως «ένας οφειλέτης που για

τον α΄, ή β΄ λόγο δεν πληρώνει τα χρέη του,

έπειτα από μια προθεσμία 20 ημερών, μπορεί

να αλυσοδεθεί από τον πιστωτή του και κατά

το δοκούν να πωληθεί σαν δούλος». 

“Σκληρός  Νόμος αλλά Νόμος” και κατά το

λατινικό “Dura Lex sed  Lex”.

Αμποτες αυτός ο ρωμαϊκός νόμος, να εφαρ-

μοσθεί μεταχρονικά και για τους “καθ΄ημάς

ευφυείς”  και ανόσιους δημόσιους εκμεταλ-

λευτές και καταχραστές της δουλειάς του τί-

μιου Έλληνα πολίτη. Ποιός ξέρει; 

Καλόν πάντως είναι, ο καθένας από εμάς, να

έχει προμηθευτεί στην αποθήκη του και μια

αλυσίδα. Γιατί οι καιροί “Ου Μενετοί” και δεν

πρέπει να βρεθούμε απροετοίμαστοι. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς  Μπριτάννικα.

2) Ern Borneman, “Πατριαρχία” ΜΙΕΤ 2001  

Δουλεία και δουλοκτητική κοινωνία

Το “Ποντίκι” πιάστηκε στη φάκα

“Λαϊκισμοί” και Βουλή
Το “Ποντίκι” σε πρόσφατο δημοσίευμα (13/5) μου έκανε

“πάσα” κι εγώ, χωρίς να παριστάνω το “γάτο”, το “γραπώ-

νω”. Το δημοσίευμα αναφέρεται στη μείωση του αριθμού

των βουλευτών από 300 σε 200 που προτείναμε δημοσιο-

γραφικά πρώτοι εμείς (9/1/10) και πρόσφατα ακολούθη-

σαν κι άλλοι, ενώ πολιτικά, τα πρωτεία τα έχει ο Αντ. Σα-

μαράς.

Λέει λοιπόν το “Ποντίκι” μεταξύ άλλων: “Η πολιτική είναι

μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνει βορά οποιουδήπο-

τε σχολιαστή [...]” κι αφού αποφαίνεται ότι οι σχετικές

προτάσεις χαρακτηρίζονται από “λαϊκισμό”, ανευθυνότη-

τα, “υπονόμευση του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού”

κλπ. καταλήγει με 9 “αμείλικτα ερωτήματα”, όπως τα αυ-

τοχαρακτηρίζει.

Αφού όμως θέτει ερωτήματα και μάλιστα “αμείλικτα”, οφεί-

λουμε ν’ απαντήσουμε. Δεν θ’ απαντηθούν όλα τα ερωτήμα-

τα γιατί τα περισσότερα είναι τεχνοκρατικού περιεχομένου,

(λειτουργία επιτροπών της Βουλής) - ή αφορούν θέματα πο-

λιτικών επιλογών, (εκλογικός νόμος), που ασφαλώς και πρέ-

πει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Εκείνο όμως που πρέπει ν’ απαντηθεί είναι το πρώτο

“αμείλικτο” ερώτημα, για να κρίνουν οι ανανώστες ποιος

προχειρολογεί, ανευθυνολογεί και ...λαϊκίζει!

Γράφει λοιπόν το “Π”, με ειρωνική διάθεση που θυμίζει και

λίγο ...κολοκυθιά:

1(πρώτο αμείλικτο ερώτημα). Γιατί 200 και όχι 180, 230
ή 150; Ποια μελέτη της εκπροσώπησης του ελληνικού

λαού επιβάλλει το συγκεκριμένο νούμερο; Μήπως είναι
απλώς συμβολικό και του ...ποδαριού; 
Ας δούμε λοιπόν, πόσο σοβαρό και εμπεριστατωμένο είναι

αυτό το “αμείλικτο” ερώτημα παίζοντας την κολοκυθιά γιατί

200 ή 180 ή... Γιατί απλούστατα δεν γίνεται. Το Σύνταγμα,

στο άρθρο 51 λέει ρητά: «1. Ο αριθμός των βουλευτών ορί-
ζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από
διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους».
Και με την ευκαιρία στην § 2 λέει: «Οι βουλευτές αντι-
προσωπεύουν το έθνος».
Ο σοφός θεσμοθέτης, λοιπόν, που όρισε σαν μικρότερο

αριθμό τους 200 και μεγαλύτερο τους 300, το έκανε με

γνώμονα τη λειτουργικότητα του Κοινοβουλίου (όχι κάτω

από 200), το μέγεθος της χώρας και την οικονομία (για

τον μεγαλύτερο αριθμό).

Υπενθύμιση: Εμείς για την ακρίβεια έχουμε προτείνει να

είναι 210 για πρακτικούς λόγους (ψηφοφορίες που απαι-

τούν 2/3κλπ.). Ο ορισμός των βουλευτών ως αντιπροσώ-

πων του έθνους, (§2) απαντά και στο ερώτημα περί εκ-

προσώπησης των διαφόρων περιοχών (9ο “αμείλικτο ερώ-

τημα), αλλά και στο θέμα της “προκριματικής” επιλογής

των βουλευτών από τα κόμματα (8ο “αμείλικτο” ερώτημα).

Η απλή αναλογική

Ενα όμως “αμείλικτο ερώτημα που πρέπει ακόμη να απα-

ντηθεί - όχι στην έκταση που απαιτείται - είναι το 3ο. Γρά-

φει το “Π”: 

3 Οι περισσότερες “μικρές” Βοιυλές λειτουργούν με απλή
αναλογική και όχι με πλειοψηφικο σύστημα, με αποτέλε-
σμα οι έδρες να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των κομμά-
των και να αντιστοιχούν πλήρως στις ψήφους των πολι-
τών. Πόσο έτοιμη είναι η χώρα στη δίνη μιας κρίσης να
προχωρήσει σε απλή αναλογική και να παραμείνει για και-
ρό σε ακυβερνησία;

Μα ασφαλώς και πρέπει να εφαρμοστεί απλή και ανόθευ-

τη αναλογική. Αυτό σημαίνει αληθινή αντιπροσωπευτική

δημοκρατία. Οχι να εκλέγεσαι και να κυβερνάς ως πλειο-

ψηφία, ενώ είσαι μειοψηφία στο εκλογικό σώμα. Τα περί

“ακυβερνησίας” είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και θ’ απα-

ντηθούν αναλυτικά σε προσεχές άρθρο. Κακή διακυβέρ-

νηση έκαναν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, που οδήγησαν

τη χώρα στο “χείλος του γκρεμού”.

Κώστας Βενετσάνος
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Τον πρωθυπουργό: α) Πως του φάνηκε το άδειασμα που δέχθηκε

από τον πρόεδρο του Δ.Ν.Τ., Ντομινίκ Στρος-Καν; «Το Δ.Ν.Τ. το ζή-

τησε η ελληνική κυβέρνηση κι εκείνη πρότεινε τα σκληρά μέτρα.

Εμείς είχαμε ζητήσει πρόγραμμα πιο μακροχρόνιο και λιγότερο

επώδυνο. Αν ήμουν Έλληνας θα έβγαινα κι εγώ στους δρόμους να

διαδηλώσω»! , β) Μπορεί να μας υποδείξει και το ελάχιστο ελληνι-

κό κέρδος από την επίσκεψη Ερντογάν, σ’ αυτή την χείριστη για

την Ελλάδα οικονομική συγκυρία; Θεωρεί ο Γ. Παπανδρέου επιτυ-

χία την εγκατάλειψη της σθεναρής θέσης των Κωνστ. Καραμανλή

και Ανδρέα Παπανδρέου - ότι «με την Τουρκία έχουμε μόνο μία δια-

φορά, εκείνη του καθορισμού της υφαλοκρηπίδας»- και την σιωπη-

ρή αποδοχή της πάγιας τουρκικής επιδίωξης να τεθούν όλες οι

εκτός διεθνών κανόνων και συνθηκών, τουρκικές απαιτήσεις στο

Αιγαίο και την Θράκη, υπό την κρίση και απόφαση του αμερικανο-

κίνητου Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης; Αισθάνεται, άραγε, εθνι-

κά υπερήφανος για τον πρωτοσέλιδο τίτλό της «Μιλιέτ» που απέ-

διδε γλαφυρά το πως οι “ραγιάδες” της ελληνικής(;) κυβέρνησης

υποδέχθηκαν τον Τούρκο πρωθυπουργό; (Καλημέρα Σουλτάνε Ερ-

ντογάν).

Τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου: α) Πότε σκοπεύ-

ει ν’ απαντήσει –και πως- στην επισήμως υποβληθείσα πρόταση του

προέδρου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού Η.Π.Α., Θ. Σπυ-

ρόπουλου, για έκδοση από την Ελλάδα ομογενειακού, ομολογια-

κού δανείου; β) Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία ήδη ψυχο-

ραγεί από τα αμετροεπή μέτρα του και εν όψει νέων εξαγγελιών,

άραγε αντιλαμβάνεται την διαφορά μεταξύ χειρουργού και σφα-

γέα;

Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλο: Αφού θεωρεί ως

«εθνική ντροπή» τους –αναγκαστικούς- εξοπλισμούς της Ελλάδας

για την προστασία της από αποδεδειγμένα επίβουλο γείτονα, πως

θα χαρακτήριζε το με καθοριστική συνέργειά του εθνικό ξεφτιλίκι

των Ιμίων και το με άμεση συνενοχή του εθνικό άγος της παράδο-

σης Οτσαλάν στους Τούρκους; Για να μην τον ρωτήσουμε και για

την επί θητείας του στο ΥΠ.ΕΞ. συμφωνία της Μαδρίτης, όπου η

κυβέρνηση Σημίτη ανεγνώρισε κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρ-

κίας στο Αιγαίο, γι’ αυτή δε την συμμετοχή του ο Θ. Πάγκαλος έχει

δηλώσει ότι αισθάνεται υπερήφανος.

Τον υπουργό Εσωτερικών, Γ. Ραγκούση: Έχει αντιληφθεί ότι με

τον «Καλιγούλα» του πυροδοτεί ένα πανελλαδικό κίνημα αντιστά-

σεως κατά του κυβερνητικού αυταρχισμού; Εδώ ισχύει το λεγόμε-

νον «μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι», εφόσον όλο και πε-

ρισσότεροι Έλληνες πληροφορούνται και αντιλαμβάνονται ότι η

κυβερνητική κοπτοραπτική στην Τ.Α. δεν εφαρμόζεται σε καμμία

άλλη χώρα της Ε.Ε. κι ότι και σ’ αυτό το πεδίο η Ελλάδα γίνεται

πειραματόζωο των σχεδίων της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης για

σταδιακή  απονεύρωση, λοβοτόμηση και κοπαδοποίηση των αν-

θρώπων. Αυτό που διαχωρίζει τις ετσιθελικές συνενώσεις του «Κα-

λιγούλα» από την Δημοκρατία και την Τ.Α. είναι η παντελής απου-

σία της δια ψήφου εκφρασμένης γνώμης των τοπικών κοινωνιών.

Τον υπουργό Δικαιοσύνης, Χ. Καστανίδη: Πως θα χαρακτήριζε την

κυβερνητική ανευθυνότητα στον τομέα ευθύνης του υπουργείου

του; Πλημμέλημα ή κακούργημα; Ρωτάμε διότι με δική του νομοθε-

τική παρέμβαση οι αρπαγές τσαντών, οι κλοπές αυτοκινήτων, οι

διαρρήξεις οικιών και η καταλήστευσή τους με απειλή όπλων και

παρουσία των ενοίκων, αντιμετωπίζονται πλέον από την Δικαιοσύ-

νη ως ...απλά πλημμελήματα!!! Εάν οι δράστες συλληφθούν, οδη-

γούνται στην Καστανίδεια Δικαιοσύνη κι εκείνη «τοις κείνου ρήμα-

σι πειθόμενη» τους αφήνει ελεύθερους μέχρι να ορισθεί δικάσιμος.

Πως να μην ξεσαλώσει η εγκληματικότητα;

Την υφυπουργό Εσωτερικών, Θ. Τζάκρη: α) Αληθεύει ότι ετοιμάζει

νομοσχέδιο για τον «επαναπατρισμό» στην Ελλάδα -και για την

ακρίβεια σε περιοχές της Δυτ. Μακεδονίας- 50.000 Σκοπιανών,

στους οποίους θα δοθεί και η ελληνική ιθαγένεια, ώστε ΕΠΙΤΕ-

ΛΟΥΣ να αποκτήσουμε «μακεδονική μειονότητα» στην ... «Μακε-

δονία του Αιγαίου»; β) Θεωρεί ότι η εντελώς σοσιαλιστική εμφάνι-

σή της, σε γάμο κυβερνητικού βουλευτή, με φόρεμα και λοιπά

εξαρτήματα αξίας 10.000 ευρώ, παραδειγματίζει θετικά την πλειο-

νότητα των Ελλήνων ώστε να αποδέχονται αδιαμαρτύρητα τα συ-

νεχή –άμεσα ή έμμεσα- πετσοκόματα των αποδοχών τους;

Την υπουργό Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου: Πως της φαίνεται ο

επίζηλος χαρακτηρισμός «Γιαννάκου Νο 2»; Να τον χαίρεται και

πάντα άξια για τέτοια ... Την είδαμε την κυρία υπουργό να μας ανα-

κοινώνει περιχαρής, ότι μεταξύ των λεόντειων συμφωνιών Ερντο-

γάν- Παπανδρέου («τα πήρες όλα κι έφυγες») περιλαμβάνεται και

η «αμοιβαία προσέγγιση στα σχολικά βιβλία Ιστορίας». Όθεν, δι-

καιούμαστε να αναμένουμε ότι ο Ρεπούσειος «συνωστισμός» του

’22 στο λιμάνι της Σμύρνης, θα μπορούσε κάλλιστα να αποδοθεί ως

«οικειοθελής αναχώρηση» και η Σφαγή της Χίου ως ομαδική αυτο-

κτονική τάση των Χιωτών που έπαιρναν φόρα κι έπεφταν πάνω στα

χαντζάρια των σαστισμένων Τούρκων. Επιτέλους τώρα δικαιώνεται

το παλιό όραμα του Γ. Παπανδρέου για Τούρκους επιθεωρητές στα

σχολικά μας βιβλία Ιστορίας, όπως επίσημα αποτυπωνόταν στην

συμφωνία Παπανδρέου-Τζεμ του 2001 και στον «ελληνικό» νόμο

2929-Φ.Ε.Κ. 142, 27-6-2001, άρθρο 1, παρ. ι. (Αντιλαμβάνεσθε, φί-

λοι αναγνώστες, ότι η επιλογή από τον Γ. Παπανδρέου της Θάλει-

ας Δραγώνα ως ειδικής γραμματέως στο υπουργείο αντ-Εθνικής

Παιδείας, μόνο τυχαία δεν ήταν).

Την υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη: α) Γιατί κωλυσιεργεί

την υλοποίηση  επενδυτικών προτάσεων, συνολικού ποσού άνω των

15 δισ. ευρώ, που της έχουν υποβάλει ελληνικοί επιχειρηματικοί όμι-

λοι, για την δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων και υπεκφεύγει

αντιτάσσοντας μιά μελέτη χωροθέτησης που θα ολοκληρωθεί ...το

2012; Μήπως και αυτές οι επενδύσεις προορίζονται για εκλεκτούς

του Δ.Ν.Τ., της κ. Μέρκελ και της Goldman-Sachs; Συναινεί, άραγε,

ο πρωθυπουργός στις καταστροφικές επιλογές της ευνοουμένης

του υπουργού, που έχουν ως συνέπεια την καθυστέρηση δημιουρ-

γίας νέων θέσεων εργασίας και τις δυσβάσταχτες απώλειες εξοικο-

νόμησης ενέργειας; β) Αντιλαμβάνεται η κ. υπουργός ότι η οριοθέ-

τηση των ζωνών στον Υμηττό –ή όπου αλλού- δεν τεκμηριώνεται

από ένα σκερτσόζικο ξεπέταγμα του μαρκαδόρου της στον χάρτη; Τι

τις πέρασε τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων; Καθρέφτη,

όπου η μοιραία ενζενύ γράφει μήνυμα με το κραγιόν της, όπως «χω-

ρίζουμε», «σ’ αφήνω» και τα τοιαύτα τελεσίδικα;

Ρωτάμε ...κουβέντα να γίνεται
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Τίποτε πιά δεν πρέπει να μας εκπλήσσει! Η αδί-

στακτη και ανάλγητη αυτή κυβέρνηση των κατ’

επίφασιν σοσιαλιστών, συνεπικουρούμενη από

τους επίσης κατ’ επίφασιν εθνικιστές του ΛΑ-

ΟΣ, και με πρόφαση την αντιμετώπιση του δη-

μοσίου ελλείματος και του χρέους, έβαλε στό-

χο πλέον και την ισοπέδωση της σημερινής

μορφής  της κοινωνικής ασφάλισης. Ετσι, σύμ-

φωνα με τα υπ’ αυτών σχεδιαζόμενα: 1)Εισάγε-

ται η αρχή της ανταποδοτικότητος, δηλαδή όσα

χρήματα εισφέρεις, τόση σύνταξη θα πάρεις.

Επομένως βασική πηγή χρηματοδότησης θα εί-

ναι οι εισφορές του εργαζομένου και με βάση

αυτές θα καθορίζονται η σύνταξη και οι παρο-

χές υγείας. Το κράτος θα μειώσει την συνει-

σφορά του στο επίπεδο της προνοιακής σύντα-

ξης, στη βασική σύνταξη, η οποία βαπτίζεται

εθνική και θα είναι της τάξεως των 360 ευρώ,

όσο δηλαδή είναι τώρα οι συντάξεις του ΟΓΑ,

και η οποία, δεν μπορεί να είναι εγγυημένη στο

διηνεκές! Ετσι η σύνταξη, όπως την γνωρίζαμε

μέχρι σήμερα, τριχοτομείται και θα αποτελείται

από την εθνική, που θα χορηγείται από το κρά-

τος, την ανταποδοτική, που θα είναι ανάλογη

των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων

και την επικουρική. 2) Οι εργοδότες, δεν θα κα-
ταβάλλουν εισφορές, για κάθε εργαζόμενο,
ανάλογα με το μισθό του, αλλά μόνον ανάλογα
με τον τζίρο τους! 
Ετσι λόγω και της «μαύρης» εργασίας και της

μεγάλης εισφοροδιαφυγής θα υπάρχει σημαντι-

κή μείωση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλι-

σης και κατ’ ακολουθίαν αδυναμία αναχρηματο-

δότησης των ασφαλιστικών ταμείων. Οπως εί-

ναι προφανές, με τα επιχειρούμενα, ανατρέπε-

ται η τριμερής χρηματοδότηση, που ίσχυε μέχρι

σήμερα (2/9 ο εργαζόμενος, 3/9 το κράτος και

4/9 ο εργοδότης) και καθιερώνεται η εισφορο-

διαφυγή, εκ μέρους των εργοδοτών. Και βέβαια,

βαίνει μειούμενη και η συμμετοχή του κράτους!

3) Αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης πέραν
του 65ου έτους της ηλικίας, ανάλογα -άκουσον
άκουσον- με το προσδόκιμον ζωής! Είναι δε,

τουλάχιστον, κατακριτέα η συμπεριφορά του

νυν υπουργού κ. Λοβέρδου, που σε κάποια συ-

νέντευξή του, εδήλωνε, θα έλεγα, αγανακτι-

σμένος, εξοργισμένος, δεν μπορώ να βρω τον

σωστό χαρακτηρισμό, για όσους συνταξιού-

χους, «...δεν λένε να πεθάνουν ακόμη!..» 4)

Μειώνονται κατά 15 έως 35% οι συντάξεις,

όσων βγαίνουν από την εργασία, από το 2018

και μετά, αφού ο υπολογισμός θα γίνεται επί

του συνόλου του εργατικού βίου και θα αντι-

στοιχεί στο 55%  του μισθού (κύρια και επικου-

ρική), συν τα 360 ευρώ, που θα χορηγούνται με-

τά την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλι-

κίας. 5) Σχεδόν καταργούνται οι πρόωρες συ-

ντάξεις, καθώς αυξάνει ο μέσος όρος συνταξιο-

δότησης κατά 2,5 έτη, ήτοι από 60,5 έτη στα 63

έτη. Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού, ότι

θα παγώσουν οι διατάξεις του Ν.3655/2008 της

Φ. Πετραλιά, για τα νέα όρια ηλικιών, για τις μη-

τέρες, εν τούτοις, οι πράξεις τους βαίνουν προς

την αντίθετη κατεύθυνση.

Ομως το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης

δεν είναι πρόβλημα παροχών, για να μπορεί να

αντιμετωπισθεί με μείωση συντάξεων ή με αύ-

ξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Είναι, πρωτί-

στως, πρόβλημα πόρων που στερείται διαχρο-
νικώς, με την καταλήστευση των αποθεματι-
κών των Ταμείων (βλ. Χρηματιστήριο, δομημέ-

να ομόλογα, δάνεια προς εφοπλιστές χωρίς κα-

ταβολή τόκου, από την εποχή ακόμη του Μαρ-

κεζίνη), την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλο-

πή, την μαύρη ανασφάλιστη εργασία, τα χρέη

του κράτους και των ιδιωτών, την ελλειπή κρα-

τική χρηματοδότηση, την αύξηση της ανεργίας

και των  μορφών ελαστικής απασχόλησης, κα-

θώς και την λεηλασία των κλάδων υγείας από

τα κυκλώματα των δημοσίων νοσοκομείων σε

συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες (το

πιό πρόσφατο το σκάνδαλο De Puy). Χρειάζε-

ται, λοιπόν, να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα

αποθεματικά, να αντιμετωπισθεί η εισφοροδια-

φυγή και η εισφοροκλοπή, που για το 2009 εκτι-

μάται ότι ανήλθε στο ποσόν των 8,4 δις  ευρώ

να πληρωθούν οι οφειλές του Κράτους εκ 12 δις

ευρώ, οι οφειλές των ιδιωτών προς τα ασφαλι-

στικά ταμεία εκ 3,2 δις ευρώ, να επαναθεσπι-

σθεί η τριμερής χρηματοδότηση και η ανάληψη

από τους οικείους οργανισμούς, των εξόδων

που συνεπάγεται μια εθελουσία ή αναγκαστική

έξοδος του προσωπικού  τους από την εργασία.

Το τι τελικά θα ισχύσει και το τι θα ανατραπεί

από το σημερινό καθεστώς κοινωνικής ασφάλι-

σης, θα φανεί από το νομοσχέδιο, που θα φέρει

η κυβέρνηση στη Βουλή μέχρι την επόμενη

εβδομάδα! Ενα, όμως, είναι πολύ σίγουρο! Θα

υπάρξουν δραματικές, αρνητικές αλλαγές, από

τις οποίες, δεν θα είναι εύκολο, ούτε να ξεφύ-

γουμε, ούτε να επανέλθουμε στη πρότερη κα-

τάσταση! Γι’ αυτό επιβάλλεται ο συντονισμένος
αγώνας όλων μας, προκειμένου να ανατραπούν

οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις, που καταργούν
κεκτημένα δικαιώματα εκατονταετίας, καταδι-
κάζοντάς μας στον ασφαλιστικό μεσαίωνα!
Τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και να

μας επιβληθεί ως κατεστημένο, εφ’ όσον υπάρ-

ξει από την μεριά μας, συλλογική και οργανω-

μένη αντίδραση για την υπεράσπιση των συνο-

δών της ζωής μας, ασφαλιστικών  δικαιωμάτων.

Τίποτε δεν έχει κριθεί ακόμη! Είναι στο χέρι μας

και μπορούμε να  αποδείξουμε ότι εμείς είμα-

στε, ο κυρίαρχος λαός και θα πρέπει, επιτέλους,

να σταματήσουν να αποφασίζουν δήθεν για

εμάς αλλά χωρίς εμάς! Οπως αγωνίστηκαν οι
πρόγονοί μας για να τα αποκτήσουν, έτσι οφεί-
λουμε κι εμείς να αγωνισθούμε για να τα δια-
τηρήσουμε εν ισχύει. Και οποιοσδήποτε άλλος

ισχυρισμός περί του αντιθέτου,  περί δήθεν χα-

μένης υπόθεσης, είναι μιά ακόμη προπαγάνδα

στην προσπάθειά τους να αμβλύνουν τις κινη-

τοποιήσεις μας. Αγώνες χαμένοι, είναι αυτοί
που δεν γίνονται ποτέ!

Οι αγωνιστές δεν μπορεί να είναι «ολιγαρχία

της μειοψηφίας», αλλά η δύναμη της πλειοψη-

φίας! Ετσι δεν είναι κ. Καρατζαφέρη;

Αγώνες χαμένοι είναι εκείνοι

που δεν γίνονται ποτέ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» στα

πλαίσια της δεκαετούς συνεχιζόμενης

πανελλήνιας κοινωνικής προσφοράς

και δράσης του, στηρίζει και βρίσκεται

με τους εθελοντές – μέλη του, με τα

μέσα που διαθέτει και με ανιδιοτελή

προσφορά,  δίπλα σε κάθε πολίτη που

έχει ανάγκη. 

Σύμφωνα με το κοινωνικό - φιλανθρωπι-

κό πρόγραμμά του, συλλέγονται από μέ-

λη και φίλους του Ομίλου είδη πρώτης

ανάγκης, τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, παι-

χνίδια, είδη υγιεινής, οικιακά είδη,

pumpers, κουβέρτες, παπλώματα κ.α. Οι

εθελοντές της Ομάδας Φιλανθρωπικού

του Ομίλου προχωρούν στη διαλογή, στη

συσκευασία και στη συνέχεια με ιδιωτι-

κής χρήσεως αυτοκίνητα προσφέρονται

σε συνεργαζόμενα Κέντρα Ημέρας,

Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, άστε-

γους, οικογένειες με οικονομικά και άλ-

λης φύσεως προβλήματα.

Ήδη, με τη συμμετοχή εθελοντών – με-

λών του Ομίλου, πραγματοποιήθηκε, νέα

συλλογή μεγάλης ανθρωπιστικής βοήθει-

ας – πάνω από χίλια διακόσια κομμάτια -

από όλα τα ειδή, το τριήμερο (11, 12 και

13 Μαίου 2010) που προσφέρθηκαν σε

άπορες οικογένειες, οι οποίες επισκέ-

φτηκαν τα Γραφεία του Ομίλου, συζήτη-

σαν με το Διοικητικό Συμβούλιο τα προ-

βλήματά τους και παρέλαβαν ό,τι χρειά-

ζονταν ώστε να ανακουφιστούν έστω και

προσωρινά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ημέ-

ρα ίδρυσής του, ο Όμιλος «Νέοι Ορίζο-

ντες Φιλίας» έχει στηρίξει με τρόφιμα,

ρουχισμό, παιχνίδια, υγειονομικό και

φαρμακευτικό υλικό, είδη πρώτης ανά-

γκης, σκεπάσματα, pumpers, είδη σπι-

τιού και άλλα πάνω από χίλιες τριακό-

σιες πενήντα (1350) οικογένειες στην

Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου «Νέοι Ορίζο-

ντες Φιλίας» Δρίτσας Δ. Γεώργιος τό-

νισε με ιδιαίτερη συγκίνηση ότι, εκτός

από την παραπάνω ανθρωπιστική βοή-

θεια που προσφέρθηκε, ο Όμιλος «Νέ-

οι Ορίζοντες Φιλίας» θα μεριμνήσει

άμεσα για την επαγγελματική αποκα-

τάσταση τριών (3) νέων αυτών των οι-

κογενειών, τη δωρεάν επιμόρφωση

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για

δύο ακόμη παιδιά καθώς και για δωρε-

άν νομική στήριξη – όπου απαιτηθεί -

από τους εθελοντές δικηγόρους - μέλη

του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» 

Ανθρωπιστική Βοήθεια σε άπορες οικογένειες

Γενική Συνέλευση πραγμα-

τοποίησε ο εξωραϊστικός

και πολιτιστικός Σύλλογος

Κίτσι Κορωπίου την περα-

σμένη Κυριακή 16/5.

Μεγάλη η παρουσία των

κατοίκων, δείχνοντας έτσι

το ενδιαφέρον τους για τα

ζητήματα της περιοχής. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

Γιάννης Καρατσιώλης ανα-

φέρθηκε σε όλα τα θέματα

που απασχολούν τον οικι-

σμό (εντάξεις στο σχέδιο

κλπ.) ενώ το μέλος του

Δ.Σ. Αλέκος Μαθιόπου-

λος, αναφέρθηκε στις

προσπάθειες του Συλλό-

γου για καθαριότητα, για

δρόμους και για τη Β’ ζώνη

Υμηττού καθώς και την

Πολεοδομική μελέτη που

βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενη-

μέρωσε δε το σώμα ότι εί-

χε πληροφορία από το Δή-

μο ότι το πρώτο που θα κα-

τασκευαστεί είναι το σχο-

λικό συγκρότημα μέσω

ΣΔΙΤ.

Στην συνέλευση παρευρέ-

θη η Αντιδήμαρχος Τεχνι-

κών Υπηρεσιών του Δήμου

Κρωπίας Σεραφείμ Κόλ-

λιας και η δημοτική σύμ-

βουλος Ελένη Ταξίδη.

Ο Αντιδήμαρχος, χαιρετί-

ζοντας μετέφερε και τους

χαιρετισμούς του Δημάρ-

χου και αναφέρθηκε στη

Β’ ζώνη Υμηττού και τις

ενέργειες που έχουν γίνει

για το θέμα αυτό από τη

Δημοτική Αρχή.

Κάλεσε δε τους κατοίκους

να βρίσκονται σε ετοιμό-

τητα γιατί το σχέδιο του

Υμηττού είναι σε διαβού-

λευση μέχρι τις 30 Μαϊου.

Εξήγησε δε ότι πιθανή με-

τατροπή του σχεδίου θα

δημιουργήσει πρόσθετα

προβλήματα στους ιδιο-

κτήτες, αλλά δεν επηρεά-

ζει το τμήμα εκείνο που εί-

ναι στη διαδικασία έντα-

ξης στο σχέδιο πόλης, το

οποίο προχωράει κανονικά

σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα.

Ο Δήμος έχει καταβάλει

στους μελετητές

500.000€ και τον επόμενο

μήνα θα γίνει εξέταση των

ενστάσεων Β’ ανάρτησης

της Α’ γειτονιάς και της Α’

ανάρτησης της Β’ γειτο-

νιάς. Απάντησε δε σε όλες

τις ερωτήσεις που του

υποβλήθηκαν.

Το σώμα της συνέλευσης

αποφάσισε να αρχίσει η

καταβολή μέρους των

οφειλών των ιδιοκτητών

σε χρήμα, σύμφωνα με

τους ισχύοντες νόμους.

Ετσι θα βοηθήσει το έργο

της Δημοτικής Αρχής για

γρηγορότερη περαίωση

του σχεδίου.

Τέλος η Γενική Συνέλευση

διεκόπη για να συνεχιστεί

στις 6 Ιουνίου ημέρα Κυ-

ριακή, προκειμένου να διε-

ξαχθούν εκλογές για ανά-

δειξη του νέου ΔΣ.

Στοιχεία για την παρούσα
ενημέρωση μας έδωσε ο
Γιάννης Μανιάτης

Σύλλογος και κάτοικοι

συζητούν στο Κίτσι
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Οπως διαπίστωσε ο Νομάρ-

χης Λεων. Κουρής στο Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο της

17/5, “ό,τι δεν μπόρεσαν να

κάνουν θα το κάνουν ανενό-

χλητα πλέον”.

Κι αυτό γιατί με απογραφή

του 2001 είμαστε η 3η Νο-

μαρχία της χώρας και θα κα-

ταλήξουμε να έχουμε 15

συμβούλους στην Ανατολική

και Δυτική Αττική από τους

100!. Θα είμαστε πλέον και

με τη βούλα η πίσω αυλή της

Αθήνας”.

Δέχθηκε ότι χρειάζεται μία

ριζική τομή, κάτι που το εί-

χαν συμφωνήσει από παλιά

στα συνέδριά τους, αλλά μια

αυτοδιοίκηση είτε Α είτε Β

βαθμού, δεν μπορεί να λει-

τουργήσει αν δεν έχει μία δι-

οικητική αυτοτέλεια.

― Αφαιρείται η αρμοδιότητα

της διαχείρισης απορριμμά-

των από τους Δήμους της

Αττικής μόνον. Σε όλη την

υπόλοιπη Ελλάδα παραμένει

στους ΟΤΑ.

― Οι αρμοδιότητες του Β’

βαθμού συρρικνώνονται

― Στον Α’ βαθμό περνούν

αρκετές αρμοδιότητες χωρίς

αντίστοιχους πόρους.

― Η υποτιθέμενη ενίσχυση

της Μητροπολιτικής Περιφέ-

ρειας Αττικής παραμένει κε-

νή περιεχομένου αφού ούτε

ένας από τους οργανισμούς

που ασχολούνται με τον χω-

ροταξικό και αναπτυξιακό

σχεδιασμό, την σχολική στέ-

γη, τον σχεδιασμό του συ-

γκοινωνιακού χάρτη (ΟΡΣΑ,

ΟΣΚ, ΟΑΣΑ κλπ) δεν περνά

στην ευθύνη της αυτοδιοίκη-

σης. 

Η ναυαρχίδα του σχεδια-

σμού (Περιφέρεια), όπως εί-

πε ο αντινομάρχης Χαρ. Δα-

μάσκος, περιγράφεται ως

ένα όργανο δυσκίνητο (101

άτομα) και θα αποτελείται

από υποεπιτροπές που θα

συνεδριάζουν 2 φορές  το

χρόνο. Το πιο σημαντικό εί-

ναι ότι ο “Κ” δεν μπορεί να

λειτουργήσει τουλάχιστον

για 2-3 χρόνια.

Θέλει περίπου 100 αποφά-

σεις και Προεδρικά Διατάγ-

ματα για να λειτουργήσει. Εί-

ναι ξεκάθαρο ότι ενώ είμα-

στε τόσο ανέτοιμοι για να να

το ξεκινήσουμε βιαζόμαστε

τόσο πολύ να το ξεκινήσου-

με.

Και τελικά θα το πληρώσει ο

πολίτης που θα γυρίζει από

τον Αννα στον Καϊάφα για

να βρεί αρμόδιο, κατέληξε ο

Χ. Δαμάσκος.

“Πάμε για μικρές Βουλές με

μικρούς βουλευτές”, επεσή-

μανε ο Αντ. Γάκης και τόνισε

ότι “ο άνθρωπος που θέλει να

ασχοληθεί με τα κοινά και να

προσφέρει θα πρέπει να βρει

κάποιον να τον πατρονάρει”.

Το Καπανδρίτι διαφωνεί 

Η Πρόεδρος του Καπανδρι-

τίου που παρίστατο στη συ-

νεδρίαση του ζήτησε τη

στήριξη του Ν.Σ. στο αίτη-

μά τους να μην ενοποιη-

θούν δώδεκα Δήμοι και Κοι-

νότητες μαζί (όλη η Δυτική

Αττική), αλλά να συνενω-

θούν με τους πέντε ΟΤΑ -

Κάλαμος, Καπανδρίτι, Πο-

λυδένδρι, Βαρνάβα και

Αφίδνες, που έχουν κοινά

στοιχεία. Κατέθεσε δε ψή-

φισμα όλων των Δημ. συμ-

βουλίων.

Σιγά - Σιγά αποκαλύπτεται το έκτρωμα που πάει να εφαρμοστεί με το
σχέδιο “Καλλικράτης”, τώρα που άρχισαν να “ξυπνούν” Δήμαρχοι και
πολίτες. Πολίτες που είχαν απαξιώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πε-
ρίμεναν “τους βαρβάρους”, κατά τον Καβάφη  για να τους σώσει.
Τώρα που έρχονται οι “βάρβαροι’ βλέπουν ότι είναι πολύ πιο σκληροί,
πιο αδίστακτοι και χωρίς πρόσωπο!
Ακούγονται γύρω - γύρω απεργίες πείνας (Δήμαρχος Ελληνικού), δια-
δηλώσεις, κλεισίματα δρόμων για τον “Καλλικράτη”.

Τώρα ένα - ένα τα Δημοτικά Συμβούλια παίρνουν αρνητικές αποφάσεις,
αλλά πλέον είναι αργά. Το σχέδιο έχει κατατεθεί και οι κυβερνώντες
έχουν δεσμευθεί (στας Ευρώπας και το ΔΝΤ, να το εφαρμόσουν για να
εξοικονομήσουν κονδύλια. Ενώ, όπως έχει διαπιστωθεί από οικονομο-
λόγους, για να λειτουργήσει το σχέδιο “Κ” χρειάζονται 4,2 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, αυτοί διατυμπανίζουν ότι θα κερδίσουν 8 δις ευρώ!!
Οσο για την Ανατολική Αττική, με το σχέδιο “Κ” θα γίνει και επίσημα η

πίσω αυλή της Αθήνας.

...Δονεί ο “Καλλικράτης”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νομαρ-

χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.),

μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης (19

Μαΐου), με θέμα το νομοσχέδιο για τον «Καλλι-

κράτη», έβγαλε αρνητική απάντηση. Είπε άλλο

ένα όχι, αλλά ήδη το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε

επί της αρχής στη Βουλή.

Κατά του νομοσχεδίου ψήφισαν όλες οι πτέρυ-

γες της αντιπολίτευσης, ενώ αντιρρήσεις πρό-

βαλαν για το χωροταξικό και βουλευτές του

ΠΑΣΟΚ )Π. Ασπραδάκης, Νάντια Γιαννακοπού-

λου, Γ. Κουτσάκος κ.α.)

Από το 2014 θα τεθεί σε ισχύ το επαγγελματι-

κό ασυμβίβαστο για τους νεοεκλεγέντες δη-

μάρχους σε δήμους με πληθυσμό κάτω των

25.000 κατοίκων, που προβλέπεται στον «Καλ-

λικράτη», σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουρ-

γού Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση, στη Βουλή. 

Η συζήτηση του σχεδίου αναμένεται πραγμα-

τοποιηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη,

προκειμένου να έχει ψηφισθεί στο τέλος της

προσεχούς εβδομάδας. 

Ο Υπουργός Γ. Ραγκούσης, δήλωσε ότι θα δε-

χθεί κάποιες αλλαγές στο χωροταξικό.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και εν

όψει της έναρξης των εργασιών της αρμόδιας

επιτροπής της Βουλής για την επεξεργασία του

νομοσχεδίου "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", το Νομαρχιακό

Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής αποφάσισε να

ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.

Ραγκούση να συνεχίσει τον διάλογο με τα συλ-

λογικά όργανα της αυτοδιοίκησης ΚΕΔΚΕ και

ΕΝΑΕ προκειμένου να εξεταστούν οι τεκμηριω-

μένες τροποποιήσεις που έχουν ζητήσει σε μία

σειρά θεμάτων που είναι κορυφαία για την αυ-

τοδιοίκηση.                           

Α.Μ.

Yπερψηφίστηκε επί της αρχής 
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαντώντας σε δημοσίευ-

μα στο φύλλο της 8ης

Μαΐου 2010 της εφημερί-

δας σας έχουμε να σας πα-

ραθέσουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.3699/2-10-2008 «Ει-

δική Αγωγή και Εκπαίδευ-

ση ατόμων με αναπηρία ή

με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες», ιδρύθηκαν και

λειτουργούν τα Κέντρα

Διαφοροδιάγνωσης, Διά-

γνωσης και Υποστηριξης

Ειδικών Εκπαιδευτικών

Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τα

οποία αποτελούν αποκε-

ντρωμένες δημόσιες υπη-

ρεσίες και υπάγονται στον

Περιφερειακό Διευθυντή

Εκπαίδευσης.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-

ση Ανατολικής Αττικής κα-

τανοώντας τον ευίσθητο

τομέα στον οποίο δραστη-

ριοποιούνται τα ΚΕΔΔΥ,

προέβη στη μίσθωση κτιρί-

ου για την στέγασή του, κα-

τά παρέκκλιση του ανωτέ-

ρω νόμου αλλά και της σχε-

τικής γνωμοδότησης της

Νομικής Υπηρεσίας της

Ν.Α.Α.Α., στην οποία ανα-

φέρεται ότι η αρμοδιότητα

αυτή δεν εμπίπτει στις αρ-

μοδιότητες των Νομαρχια-

κών Αυτοδιοικήσεων.

Επιπροσθέτως σας ενημε-

ρώνουμε, ότι δεδομένου

του προβλήματος της σχο-

λικής στέγης που έχει λά-

βει εκρηκτικές διαστάσεις

στην Ανατολική Αττική,

εξαιτίας της μεγάλης αύξη-

σης του πληθυσμού με

αντίστοιχη αύξηση των μα-

θητών και δημιουργία νέων

σχολικών μονάδων, χωρίς

ταυτόχρονη εξασφάλιση

στέγης, η Νομαρχία Ανατο-

λικής Αττικής μισθώνει σή-

μερα πλέον των σαράντα

επτά σχολικών κτιρίων με

αντίστοιχη ετήσια δαπάνη

1.900.000,00€ ενώ βρίσκο-

νται σε διαδικασία μίσθω-

σης δεκαπέντε νέα σχο-

λεία.

Έτσι οι δαπάνες για τα μι-

σθώματα σχολείων, καλύ-

πτουν το 50% του αντίστοι-

χου τμήματος των Κεντρι-

κών Αυτοτελών Πόρων

(ΚΑΠ) της Ν.Α.Α.Α.,  χωρίς

όπως σαφώς ο νόμος προ-

βλέπει, να προέρχονται οι

αντίστοιχες επιχορηγήσεις

από τον Κρατικό Προϋπο-

λογισμό.

Από τα ανωτέρω συνάγεται

ότι η Νομαρχία Ανατολικής

Αττικής, παρόλο που κατα-

νοεί το οικονομικό πρόβλη-

μα του ΚΕΔΔΥ, αδυνατεί να

προβεί και στην κάλυψη

των λειτουργικών εξόδων

του πέραν αυτού του μι-

σθώματος του κτιρίου του,

για τα οποία μάλιστα δεν

υπάρχει και νομοθετική

ρύθμιση που να δίνει στις

Νομαρχιακές Αυτοδιοική-

σεις την αρμοδιότητα πλη-

ρωμής τους.

Η Νομαρχία Ανατολικής Ατ-

τικής έχει ενημερώσει διε-

ξοδικά το αρμόδιο Υπουρ-

γείο Παιδείας, δια βίου μά-

θησης και Θρησκευμάτων

και περιμένει τις δικές του

ενέργειες, τόσο για τα προ-

αναφερθέντα όσο και για

τα υπόλοιπα προβλήματα

που επισημαίνει ο κ. Μπα-

ρούτας και τα οποία είναι

πολλά. 

Ο Αντινομάρχης

Πάρης Ευαγγελίου

ΚΕΔΔΥ: Παιδιά ενός κατώτερου θεού
Η Νομαρχία είναι  κοντά τους, απαντά ο Αντινομάρχης

Είχαμε δημοσιεύσει στο φύλλο της 8ης Μαΐου, επιστολή του νομαρχιακού συμβούλου Δημοσθένη Μπα-

ρούτα εκπαιδευτικού σε ειδικό σχολείο, η οποία αναφερόταν στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης

και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕΔΔΥ), το οποίο έχει σημαντικές ελλείψεις,

λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Είχαμε σχολιάσει μάλιστα, γιατί δεν προθυμοποιείται  η Νομαρχία να καλύψει αυτό το οικονομικό κενό,

αφού κινδυνεύει να μείνει το ΚΕΔΔΥ χωρίς ρεύμα.

Αμεση απάντηση λάβαμε από τον Αντινομάρχη Πάρη Ευαγγελίου, και σημειώνουμε την ευαισθησία του και

την δημοσιεύουμε.

Βεβαίως πεποίθησή μας, είναι ότι αυτές τις ανάγκες, έχει υποχρέωση να καλύπτει ο κρατικός προϋπολογι-

σμός, αλλά δυστυχώς το κοινωνικό κράτος φθίνει καθημερινά στη σχέση του με τον πολίτη.
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Τα Ελληνόπουλα υποβάλλονται στη μακρόχρονη ψυχοφθόρα

διαδικασία των εξετάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτι-

κά Ιδρύματα, τη στιγμή που στο εξωτερικό η διαδικασία αυτή εί-

ναι ξεπερασμένη και οι μαθητές γνωρίζουν ήδη από τη δεύτερη

τάξη του Λυκείου σε ποιο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσουν τις σπου-

δές τους. Το άγχος των εξετάσεων δεν επηρεάζει  μόνο τον υπο-

ψήφιο φοιτητή, αλλά μεταδίδεται και στην οικογένειά του, που

κάνει ό.τι μπορεί για να βοηθήσει το μαθητή στην προσπάθειά

του. Μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευ-

θύνεται στην παραπαιδεία, καθώς η προετοιμασία για εισαγωγή

σε σχολές υψηλής ζήτησης προϋποθέτει πολυετή παρακολούθη-

ση φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Τα ιδιαίτερα μαθή-

ματα έχουν γίνει το επίκεντρο της παραπαιδείας και καθώς καμία

απόδειξη δεν δίνεται για αυτά, αποτελούν τον κύριο δίαυλο φο-

ροδιαφυγής στα φροντιστηριακά κυκλώματα.

Ο κύριος αίτιος για όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση είναι το

Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν συγκινήθηκε ούτε από την πα-

γκοσμιοποίηση για να εξετάσει πώς το πρόβλημα αυτό λύθηκε σε

χώρες του εξωτερικού, για παράδειγμα στις ΗΠΑ, όπου παρα-

παιδεία δεν υπάρχει και όπου η τελευταία τάξη του Λυκείου δεν

είναι χρονιά άγχους, αλλά χρόνος ευχάριστης προσμονής για

έναρξη των πανεπιστημιακών μαθημάτων: στις χώρες αυτές από

την αρχή της προτελευταίας τάξης του Λυκείου οι μαθητές υπο-

βάλλονται σε πανεθνική δοκιμασία, η οποία όμως δεν συνίσταται

σε εξέταση γνώσεων, αλλά σε ερωτήσεις κρίσεως και ορθού χει-

ρισμού της εθνικής τους γλώσσας και η οποία δοκιμασία επανα-

λαμβάνεται ανά δίμηνο, μέχρι ο μαθητής να συγκεντρώσει τις

μονάδες, που θα του επιτρέψουν να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο

της αρεσκείας του. Από την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

ωφελούνται οι καθηγητές μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολο-

γίας, και φιλολογίας, που κερδίζουν από ιδιαίτερα μαθήματα πο-

σά πολλαπλάσια του μισθού τους, καθώς και οι αδιόριστοι πτυχι-

ούχοι που βρίσκουν διέξοδο στην παραπαιδεία και δεν ενοχλούν

το Υπουργείο Παιδείας με τις διεκδικήσεις τους. Καθώς μάλιστα

ο βαθμός 20 στα μαθήματα του σχολείου είναι ουσιαστικά προϋ-

πόθεση για εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης, οι γονείς δεν

διστάζουν να προτείνουν σε ασυνείδητους καθηγητές της τάξης

του παιδιού τους να βοηθήσουν τον υποψήφιο με ιδιαίτερο μά-

θημα, έχοντας έτσι εξασφαλίσει έμμεσα το πολυπόθητο 20. Μέ-

ρος της πίτας της παραπαιδείας διεκδικούν και οι ιδιοκτήτες ιδιω-

τικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διατυμπανίζοντας ότι με τη φοί-

τηση στο εκπαιδευτήριό τους δεν υπάρχει ανάγκη φροντιστηρί-

ου, πράγμα αβάσιμο, αφού η εισαγωγή σε περιζήτητες σχολές

προαπαιτεί γνώσεις πολύ περισσότερες από όσες μπορούν να

δοθούν στις ώρες του σχολικού προγράμματος.

Είναι ανάγκη λοιπόν να αντικατασταθούν οι πανελλήνιες εξετά-

σεις στα διάφορα μαθήματα από μία μόνο δοκιμασία, που θα βαθ-

μολογεί την ικανότητα κρίσης και τη γλωσσική επάρκεια του υπο-

ψηφίου: η δοκιμασία θα δίνεται στην αρχή της δεύτερης τάξης

του Λυκείου και θα επαναλαμβάνεται ανά δίμηνο για όσους θέ-

λουν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους για να εισαχθούν στο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που επιθυμούν. Για να γίνουν

όμως αυτά πρέπει να υποχρεώσουμε τους εκάστοτε γραφειο-

κράτες του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξουν τα μάτια τους,

αφού η κομματοκρατία δεν εξοντώνει τους καρεκλοκένταυρους,

αλλά απλώς τους αντικαθιστά. Είναι υποχρέωση κάθε Υπουργεί-

ου, του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλαμβανομένου, να καταρ-

γεί διαδικασίες που φορτίζουν με αδικαιολόγητο άγχος τον πο-

λίτη, που διοχετεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών του

στην παραοικονομία, που τον υποκινούν σε ανήθικες συναλλα-

γές, που συντελούν στη διόγκωση της φοροδιαφυγής ιδιαίτερα

σε περιόδους οικονομικής κρίσης και μείωσης των κρατικών εσό-

δων. 

Αποκαλύπτοντας τα ψέματα των πολιτικάντηδων, που τα τελευ-

ταία πενήντα χρόνια εναντιώνονταν στην κοινή λογική και υπό-

σχονταν κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πανεπι-

στήμια, η κοινωνία των πολιτών βεβαιώνει ότι οι εξετάσεις δεν

μπορούν να καταργηθούν, όταν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι

των προσφερομένων θέσεων, μπορεί όμως να καταργηθεί το

απάνθρωπο πολυετές άγχος των μαθητών και των οικογενειών

τους, η παράλογη οικονομική απομύζηση οικογενειακών πόρων

από την παραπαιδεία και η συνεπακόλουθη φοροδιαφυγή δισε-

κατομμυρίων, αν το αντικείμενο των εξετάσεων δεν είναι γνώ-

σεις, αλλά ικανότητα κριτικής σκέψης και χειρισμός της ελληνι-

κής γλώσσας κατά το υπόδειγμα εκπαιδευτικών συστημάτων που

εφαρμόζονται με επιτυχία από δεκαετίες στο εξωτερικό.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Πανελλήνιες εξετάσεις:

ένα εθνικό έγκλημα

«Με τον κοινό νου που διαθέτω, δεν μπο-

ρώ να εξηγήσω και ακόμα περισσότερο

να δικαιολογήσω την ταχύτητα  με την

οποία κατρακύλησε η χώρα μας από τα

επίπεδα του 2009 σε τέτοιο σημείο, ώστε

με το Δ.Ν.Τ. να απωλέσουμε ένα μέρος

της εθνικής μας κυριαρχίας και να τεθού-

με σε καθεστώς κηδεμονίας.

Και είναι περίεργο ότι κανείς έως τώρα

δεν ασχολήθηκε με το πιο απλό, δηλαδή

την οικονομική μας διαδρομή με αριθμούς

και στοιχεία από τότε έως τώρα, ώστε να

καταλάβουμε κι εμείς οι αδαείς τους

πραγματικούς λόγους αυτής της πρωτο-

φανούς και ιλιγγιώδους εξελίξεως που

έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της

εθνικής μας αυτοτέλειας και μαζί της την

διεθνή ταπείνωση.

Ακούω για το χρέος των 360 δισ., όμως

συγχρόνως βλέπω ότι τα ίδια και μεγαλύ-

τερα χρέη έχουν πολλές άλλες χώρες.

Άρα δεν μπορεί να είναι αυτή η βασική αι-

τία της κακοδαιμονίας. Επίσης με προβλη-

ματίζει το στοιχείο της υπερβολής στα διε-

θνή χτυπήματα με στόχο την χώρα μας,

μαζί με ένα τόσο καλά εναρμονισμένο συ-

ντονισμό εναντίον μιάς ασήμαντης οικονο-

μικά χώρας, που καταντά ύποπτος.Έτσι

οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι κάποιοι

μας ντρόπιασαν και μας φόβισαν για να

μας οδηγήσουν στο Δ.Ν.Τ., που αποτελεί

βασικό παράγοντα της επεκτατικής πολι-

τικής των Η.Π.Α. και όλα τα άλλα περί

ετρωπαϊκής αλληλεγγύης ήταν στάχτη στα

μάτια μας για να μη φανεί ότι πρόκειται για

μία καθαρά αμερικανική πρωτοβουλία, για

να μας ρίξει σε μιά εν πολλοίς τεχνητή οι-

κονομική κρίση, ώστε να φοβηθεί ο λαός

μας, να φτωχύνει, να χάσει πολύτιμες κα-

τακτήσεις και τέλος να γονατίσει, έχοντας

δεχθεί να τον κυβερνούν ξένοι. Όμως για-

τί; Για να εξυπηρετηθούν ποιά σχέδια και

ποιοί στόχοι;.

Παρ’ ότι υπήρξα και παραμένω οπαδός

της ελληνο-τουρκικής φιλίας, εν τούτοις

πρέπει να πω ότι με φοβίζει αυτή η αιφνί-

δια σύσφιξη των κυβερνητικών σχέσεων,

οι επαφές υπουργών και άλλων παραγό-

ντων, οι επισκέψεις στην Κύπρο και η

έλευση του Ερντογκάν. Υποψιάζομαι ότι

πίσω απ’ αυτά κρύβεται η αμερικανική

πολιτική με τα ύποπτα σχέδιά της, που

αφορούν τον γεωγραφικό μας χώρο, την

ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, το

καθεστώς της Κύπρου, το Αιγαίο, τους βό-

ρειους γείτονές μας και την αλαζονική

στάση της Τουρκίας, με μόνο εμπόδιο την

καχυποψία και την εναντίωση του ελληνι-

κού λαού.

Όλοι γύρω μας, ποιός λίγο ποιός πολύ, εί-

ναι δεμένοι στο άρμα των Η.Π.Α. Η μόνη

παραφωνία εμείς, που από την επιβολή

της Χούντας και την απώλεια του 40% της

Κύπρου ως τους εναγκαλισμούς με τα

Σκόπια και τους υπερεθνικιστές Αλβα-

νούς, δεχόμαστε συνεχώς χτυπήματα δί-

χως να βάλουμε μυαλό.

Θα έπρεπε λοιπόν να καταργηθούμε ως

λαός και αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα.

Καλώ τους οικονομολόγους να με διαψεύ-

σουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λογι-

κοφανής εξήγηση παρά το γεγονός ότι

υπήρξε μία διεθνής συνομωσία, στην

οποία συμμετείχαν και οι Ευρωπαίοι φι-

λοαμερικανοί τύπου Μέρκελ, η ευρωπαϊ-

κή Τράπεζα, ο διεθνής αντιδραστικός Τύ-

πος, που όλοι μαζί συνομώτησαν για το

«μεγάλο κόλπο» της υποβάθμισης ενός

ελεύθερου Λαού σε υποτελή. Τουλάχι-

στον εγώ δεν μπορώ να δώσω καμμία άλ-

λη εξήγηση.

Παραδέχομαι όμως ότι δεν διαθέτω ειδι-

κές γνώσεις, αλλά μιλώ βασισμένος στον

κοινό νου. Ισως και πολλοί άλλοι να σκέ-

φτονται όπως εγώ κι αυτό ίσως το δούμε

στις μέρες που θα ‘ρθουν.

Πάντως θα ήθελα να προετοιμάσω την

κοινή γνώμη και να τονίσω ότι εάν η ανά-

λυσή μου είναι ορθή, τότε η οικονομική

κρίση (που όπως είπα μας επεβλήθη) δεν

είναι παρά μόνο το πρώτο πικρό ποτήρι

στο λουκούλειο γεύμα που θα ακολουθή-

σει και που αυτή τη φορά θα αφορά ζωτι-

κά και κρίσιμα εθνικά μας θέματα, που δεν

θα ήθελα ούτε να φανταστώ που θα μας

οδηγήσουν.

Μακάρι να έχω άδικο».

«...το μεγάλο κόλπο υποβάθμισης
ενός ελεύθερου λαού σε υποτελή»

ΑΓΩΝΙΑ του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΑΣ
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ μήπως

αυτό το ωραίο λιπάκι ανάμεσα

στο κρέας που τρώτε δεν είναι λί-

πος αλλά ... “κόλλα κρέατος”; Με-

τά τα μεταλλαγμένα, έρχονται τα

“συγκολλημένα”, με σκοπό πάντα

το μεγαλύτερο κέρδος. Εμποροι

κρέατος θεώρησαν ότι συγκολ-

λώντας δύο ή περισσότερα τεμά-

χια κρέατος το κομμάτι θα φαίνε-

ται μεγαλύτερο και άρα ακριβότε-

ρο.

Το αμέσως πιο σοκαριστικό είναι

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

απέρριψε με διαφορά μόλις μιας

ψήφου τη χρήση βόειας ή χοιρι-

νής θρομβίνης, του ζωικού ενζύ-

μου που χρησιμεύει στη συγκόλ-

ληση κομματιών κρέατος πριν αυ-

τά διοχετευθούν στην αγορά.

Προκειμένου να απαγορευθεί η

χρήση αυτής της "κόλλας κρέα-

τος" απαιτείτο απόλυτη πλειοψη-

φία, δηλαδή οι μισοί ευρωβουλευ-

τές συν ένας, σύνολο 369 ψήφοι.

Το ψήφισμα που απαγόρευε τη

χρήση αυτής της πρόσθετης ου-

σίας πέρασε με 370 ψήφους και

την Ομάδα των Χριστιανοδημο-

κρατών να το αντιπαλεύει.

Το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής

προέβλεπε τη χρήση ενός σκευά-

σματος ενζύμου βασιζόμενου στη

θρομβίνη ως πρόσθετο για τρόφι-

μα ανασύστασης. Η θρομβίνη έχει

το χαρακτήρα "κρεάτινης κόλλας"

με σκοπό τη συνένωση ξεχωρι-

στών τεμαχίων κρέατος για την

παραγωγή ενός ενιαίου προϊό-

ντος κρέατος, με συνέπεια τον

αποπροσανατολισμό του κατανα-

λωτή. 

Αυξάνει τον κίνδυνο της βακτη-

ριακής μόλυνσης και φυσικά την

τιμή του τελικού προϊόντος του

κρέατος γιατί εμφανίζεται ως ενι-

αίο τεμάχιο.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

που καταψήφισε την πρόταση,

δήλωσε μεταξύ άλλων: 

“Ο νέος Επίτροπος  Dalli για δεύ-
τερη φορά μετά τον πρόσφατο
διορισμό του υποπίπτει σε νέο
ολίσθημα αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις της πολιτικής που
προωθεί στον τομέα της ασφάλει-
ας των τροφίμων και της δημό-
σιας υγείας. 
Τόσο η έγκριση της μεταλλαγμέ-
νης πατάτας από τον αρμόδιο
Επίτροπο όσο και οι προσπάθειές
του για την έγκριση της "κρεάτι-
νης κόλλας" αποτελούν στοιχεία
ενός αναπτυξιακού μοντέλου που
τοποθετεί το κέρδος πάνω από
την ποιότητα διατροφής και τη
δημόσια υγεία, ενώ αυτό που
προέχει είναι η διασφάλιση της
μέγιστης δυνατής προστασίας

Συνεχίζοντας την παράθεση των τρόπων που μπο-

ρούμε να δηλώσουμε την αντίδρασή μας επώνυμα

ή ανώνυμα, ηλεκτρονικά, για τον τρόπο αντιμετώ-

πισης της οικονομικής κρίσης, τα μέτρα που λαμ-

βάνονται και ποιούς επιβαρύνουν, δημοσιεύουμε

παρακάτω κείμενο που έχει συντάξει Διακομματική

κίνηση πολιτών και στο οποίο προτείνει λύσεις για

την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Οι ίδιοι προτρέπουν όποιος συμφωνεί να το προω-

θήσει ώστε να γνωστοποιηθεί σε όσο το δυνατόν

μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων· αυτό κάνουμε και

εμείς.

“ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜ-

ΜΑΤΩΝ

2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ για

παράδειγμα 200 (υπάρχει σχετικό άρθρο στο Σύνταγμα).

3. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙ-

ΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 8

4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙ

ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10ΕΤΙΑΣ (χρειάζονται λιγότε-

ρα για ευθυγράμμιση του νόμου με την ηλικία)

5. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ

ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΞΤΡΑ

6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΙ

ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

7. ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΣΩΝ

ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ

ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

8. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑ-

ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡ-

ΧΟΥΝ ΟΡΙΑ. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ.

9. ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ

ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ. 

10. ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

“Κόλλα” για ...κρέατα!

Οίνος και ...πνεύμα

Σε βαθιά σκέψη έχουν βυθιστεί οι παίχτες μετά τα 10 ...πιόνια που έχουν “κατεβάσει”. Αλογάκια, βασίλισες, πύργοι και στρατιω-
τάκια έχουν μετατραπεί σε σφηνάκια ποτού στο πρωτότυπο αυτό σκάκι, κάνοντας τους παίχτες να ρουφάνε στην κυριολεξία τη
σοφία του παιχνιδιού. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 2 κόμματα

αυτοί και εμείς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παλλήνη, 19/5/2010

Αριθμός Πρωτ.: 5963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκη-

ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου «Νέος Βρεφο-

νηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ. 136»

με συνολικό προϋπολογισμό

1.100.000,00 € (επί πλέον ΦΠΑ).

2. Το έργο συντίθεται από τις ακό-

λουθες κατηγορίες εργασιών: α) κα-

τηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋ-

πολογισμό 676.857,32€ (δαπάνη ερ-

γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-

ΛΟΓΙΚΑ», με προϋπολογισμό

312.395,68€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ

και ΟΕ και απρόβλεπτα).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από τα

γραφεία του Δήμου Παλλήνης,

Πλατεία Ελευθερίας 1, κάθε εργά-

σιμη ημέρα και από ώρα 9:00π.μ.

έως 1:30μ.μ., μέχρι και τις

30/06/2010. Πληροφορίες στο τη-

λέφωνο 210-6600714, fax επικοι-

νωνίας: 210-6667870, αρμόδιος

υπάλληλος για επικοινωνία Καλ-

δής Παναγιώτης.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

06/07/2010, ημέρα Τρίτη (ώρα λή-

ξης της προθεσμίας παραλαβής

των προσφορών 10:00π.μ.) και το

σύστημα υποβολής προσφοράς εί-

ναι μελέτη – κατασκευή με αξιολό-

γηση των τεχνικών προσφορών και

προσφορά κατ’ αποκοπή εργολαβι-

κού ανταλλάγματος για ολόκληρο

το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 8 του Ν. 3669/08.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-

νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που κα-

λύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις

του έργου, ήτοι τάξεις 1η ή 2η ή 3η

στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»

και τάξεις 1η ή 2η (και 3η εντός νο-

μού έδρας ή σε δεύτερο νομό)

στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»

Β) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι

από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κρά-

τη που έχουν υπογράψει την συμ-

φωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι

αναγνωρισμένων εργοληπτών,

εφόσον είναι εγγεγραμμένοι

στους καταλόγους αυτούς και σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με

τις καλούμενες του Ελληνικού Μη-

τρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι

από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-

τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-

πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με

το δημοπρατούμενο, από ποιοτική

και ποσοτική άποψη.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-

σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-

τικής επιστολής ύψους 21.310,00

ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα

(10) μηνών και τριάντα (30) ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής

του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι δέκα (10)

μήνες.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πό-

ρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007 –

2013 καθώς και από το Π.Δ.Ε.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντάς Σπυρίδων
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Ενα μακρύ, πολυποίκιλο μουσικό ταξίδι πραγματοποίη-

σε ο Δήμος Γέρακα το περασμένο Σάββατο  15/5. Με

την εκδήλωση αυτή δόθηκε η ευκαιρία στους θεατές να

“ταξιδέψουν” σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Γερ-

μανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Αργεντινή, Αμερική και φυ-

σικά Ελλάδα, μέσα από κλασικά τραγούδια, άριες όπε-

ρας και τραγούδια από μιούζικαλ.

Τη μουσική απόδοση των τραγουδιών μετέφερε η με-

σόφωνος Ζωή Απειρανθίτου, η Ράνια Βισβάρδη και οι

μουσικοί Φρίξος – Διονύ-

σιος Μόρτζος στο πιάνο και

η Έφη Χριστοδούλου στο

βιολί, που επένδυσαν μου-

σικά την συναυλία.

«Από Χώρα σε Χώρα κι από Τραγούδι σε Τραγούδι»

«Από τον Παραδοσιακό στο Σύγχρονο Χορό», ήταν το θέμα του 7ου φεστιβάλ

χορού στο Μαρκόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στις 14/5, στο ανοιχτό Θέατρο

Σάρας, υπό τη διοργάνωση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττι-

κής και την υποστήριξη του Δήμου Μαρκοπούλου. Μαθητές και μαθήτριες από

39 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Αττικής, χόρεψαν μοντέρνους και πα-

ραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, ενθουσιάζοντας το κατάμεστο, από

κόσμο, θέατρο και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κέφι της - πρώιμης ημε-

ρολογιακά - καλοκαιρινής βραδιάς.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου  Φώτης Μαγουλάς, εκφράζο-

ντας την ικανοποίησή  του για τη συμμετοχή των τεσσάρων δημοτικών σχολεί-

ων της πόλης: 2ου - 3ου - 4ου Μαρκοπούλου και του 2ου Πόρτο Ράφτη. Χαιρε-

τισμό απηύθυνε ακόμη και ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ.

Αττικής Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο Αντινομάρχης Ανατ. Αττικής Πάρης Ευ-

αγγελίου και ο βουλευτής Αττικής Παντελής Ασπραδάκης. 

Στο τέλος κάθε παρουσίασης δόθηκαν αναμνηστικά στα συμμετέχοντα σχολεία.

7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Από τον Παραδοσιακό στο Σύγχρονο Χορό»

Ο Δήμαρχος Θ. Ζούτσος, ανάμεσα στους συντελεστές της εκδήλωσης.

Μεγάλη τιμή για τη σχολική κοινότητα του 2ου Γυ-

μνασίου Καλυβίων (Λαγονήσι) αποτέλεσε η επί-

σκεψη μαθητών και μαθητριών – μελών της Ομά-

δας Αγωγής Σταδιοδρομίας του ΓΡΑΣΕΠ και της

Συμβούλου – Υπεύθυνης ΓΡΑΣΕΠ (Γραφείο Συμ-

βουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Καίτης Ζηνέλη (G. C.D.F.) στα γραφεία του ΟΗΕ

στη Γενεύη.

Η συνεργασία με τους υπεύθυνους του ΟΗΕ για

την προετοιμασία της επίσκεψης ήταν εξαιρετική

και εξόχως ενθαρρυντική για τη δράση.

Η ομάδα ταξίδεψε με αρχηγό της αποστολής τη

Διευθύντρια του σχολείου Σοφία Γαλιατσάτου (7-

12/4).

Η επίσκεψη στον ΟΗΕ οργανώθηκε από την υπεύ-

θυνη Κ. Ζηνέλη στο πλαίσιο του εγκεκριμένου

προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με θέ-

μα «Επαγγελματική και εθελοντική δραστηριοποί-

ηση στην υπηρεσία του δοκιμαζόμενου ανθρώπου.

Πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων αναγκών και

καταστάσεων».

Οι 35 μαθητές και μαθήτριες της αποστολής ξενα-

γήθηκαν στις αίθουσες της Γενικής Συνέλευσης,

του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Διεθνούς Δικα-

στηρίου της Δικαιοσύνης, του Συμβουλίου Κηδε-

μονιών, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβου-

λίου και της Γενικής Γραμματείας και ενημερώθη-

καν για τις δράσεις και το έργο του Οργανισμού.

Επιπλέον, μελέτησαν το χάρτη των Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, τους συμβολισμούς των δωρεών

των χωρών – μελών του ΟΗΕ, προβληματίστηκαν

για το τεράστιο ζήτημα του αφοπλισμού.  

Ακολούθως την ομάδα υποδέχθηκε το Μουσείο

Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελή-

νου. Τα εκθέματα – ντοκουμέντα, η πληθώρα της

ενημέρωσης, ο καταιγισμός πληροφοριών, κέντρι-

σαν ιδιαίτερα τις γνωσιακές χορδές των παιδιών.

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε στις υπόγειες αίθου-

σες του CERN. Τα πλούσια εκθέματα στη διαδρα-

στική αίθουσα Microcosm και στην έκθεση GLOBE

ερέθισαν τα αντανακλαστικά των μαθητών που

έδειξαν με τη φιλομαθή στάση τους πως διψούν

για βιωματική μάθηση, πεποίθηση που αποτυπώ-

θηκε στις γραπτές αξιολογήσεις που έκαναν κατά

δράση. 

Το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελβετία, έδειξε πως η

βιωματική γνώση και η εκπαίδευση στο πεδίο, κα-

τακτά όλους τους μαθητές και κατακτάται από αυ-

τούς σε πολύ υψηλό ποσοστό, κάτι που δεν επι-

τυγχάνεται στη σχολική αίθουσα.

Για την πραγματοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού

ταξιδιού βοήθησαν πάρα πολλοί θεσμικοί οργανι-

σμοί αλλά και ιδιώτες.

Το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων στον ΟΗΕ στη Γενεύη

με τη Ομάδα Αγωγής Σταδιοδρομίας
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Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158

Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκ-

στρατείας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

SOS, «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2010»,

πραγματοποιήθηκε ο Κεντρικός Καθα-

ρισμός των ακτών του Λαυρίου, Που-

νταζέζα και Λιμάνι Ποσειδωνίας, την

περασμένη Κυριακή, σε συνεργασία

με το ΚΠΕ Λαυρίου, το Δήμο Λαυρεω-

τικής και το Λιμεναρχείο Λαυρίου.

Εθελοντές από το Διαδημοτικό Δί-

κτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης Ο.Τ.Α. και ο Διευθυντής του Δι-

κτύου Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

συμμετείχαν στον καθαρισμό των

ακτών του Λαυρίου, δηλώνοντας

έμπρακτα την υποστήριξή τους σε θέ-

ματα που αφορούν στην προστασία

του περιβάλλοντος. 

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύ-

ου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου,

Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «το Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και οι εθελοντές
του για άλλη μια φορά έδωσαν το πα-

ρών σε μια τέτοια δράση, που στόχο
έχει την προστασία του περιβάλλο-
ντος και κατ΄  επέκταση τη διασφάλι-
ση της υγείας όλων μας. Εμείς ως πο-
λίτες έχουμε υποχρέωση να είμαστε
ενεργοί σε παρόμοιες δράσεις και να
διεκδικούμε την ποιότητα ζωής μέσα
από ένα υγιές περιβάλλον».  

«Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2010»
Εθελοντική κίνηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. στις ακτές Λαυρίου

Ταξίδι στη Σαντορίνη

Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι στη Σαντορίνη με

τους καλούς μου φίλους του ΚΑΠΗ Βούλας, θα

ήθελα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη

συμπαράσταση και την αγάπη που μου έδειξαν

όταν αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που με

ανάγκασε να επισπεύσω την επιστροφή μου την

2η κιόλας ημέρα.

Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ από καρ-

διάς και εύχομαι να έχετε όλοι υγεία, διάθεση και

κέφι για να κάνουμε μαζί πολλά ταξίδια στο μέλ-

λον.

Με αγάπη και εκτίμηση

Νανά Καραγιάν

Δημοτική Σύμβουλος Βούλας

Ο Κασιδόκωστας δηλώνει παρών
Με δελτίο τύπου που απέστειλε στην εφημερίδα μας, ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδόκω-

στας, δηλώνει παρών και διαψεύδει κάθε φήμη που τον θέλει να απο-

σύρεται και να παραδίδει σε ευνοούμενό του. Παραθέτουμε την επι-

στολή του.

“με αφορμή δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες σχετικά με δήθεν
“πολιτικές ζυμώσεις” εν’ όψει του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επερχομένης της θερμοπυρικής περιόδου, η Δημοτική Αρχή Βουλιαγ-
μένης ασχολείται κατά προτεραιότητα με την εφαρμογή του σχεδίου
πρόληψης-καταστολής πυρκαγιών στην περιφέρειά της για την προ-
στασία της ζωής των κατοίκων, της περιουσίας, του φυσικού και δασι-
κού πλούτου του Δήμου Βουλιαγμένης.

Η δήθεν διαρροή πληροφορίας ότι αποσύρομαι από τα πολιτικά δρώμε-
να και ...παραδίδω τη σκυτάλη σε άλλον υποψήφιο ως επικεφαλής του
συνδυασμού μου και ...μάλιστα καθ’ υπόδειξή μου, είναι αβάσιμη, ανυ-

πόστατη και τη διαψεύδω κατηγορηματικά».
Ο Δήμαρχος 

Γρηγόρης Κασιδόκωστας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΥΝΗΣ

Υπηρεσία: Τεχνική

Πλ. Ελευθερίας  Παλλήνη

Πληροφ.: Π. Καλδής

Τηλ.: 210-6668612 – 6666059 

fax: 6667870

ΠΑΛΛΗΝΗ 19/5/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 5965

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσ-

σει ανοιχτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗ-

ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», με προϋ-

πολογισμό 312.000,00 ΕΥΡΩ. Για

σύνολο εργασιών 257.851,24€

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και

απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η

υποβολή των προσφορών θα γίνει

με το σύστημα «Επιμέρους ποσο-

στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών

σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα-

δοποιημένων τιμών της υπηρε-

σίας, με έλεγχο ομαλότητας των

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης»

κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από

την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις

3/6/2010. Η διακήρυξη του έργου

έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ-

νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό-

δειγμα τύπου Β (Δ17α/01/87/ΦΝ),

από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α2 ποσού εργασιών 186.130,15€.

3. Πληροφορίες  στο τηλέφωνο

210-6600714, fax επικοινωνίας

210-6667870, αρμόδιος υπάλλη-

λος για επικοινωνία Καλδής Πανα-

γιώτης.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-

νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που κα-

λύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις

του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κα-

τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και άνω. Β)

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που

αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-

ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει

έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-

τικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-

σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-

τικής επιστολής ύψους 5.160,00

ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξη

μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέ-

ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών

είναι έξη μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται

από το Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και στο ποσό των

150.000€ και από Πόρους του Δή-

μου Παλλήνης. Προκαταβολή δε

θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-

σίας θα εγκριθεί από την Δημαρ-

χιακή Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς 
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Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βού-

λας βρέθηκε την περασμένη Κυριακή

στο Λαύριο, σε μια προγραμματισμένη

εκδρομή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί

όπως όλοι ξέρουμε το Λαύριο έχει μεγά-

λο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και μία μα-

κρά ιστορία με τα μεταλλεύματα που του

παρέχει πλουσιοπάροχα η γη του.

Εκεί μας περίμενε ο πρώην Δήμαρχος

Σταύρος Παπασταυρόπουλος, ο οποίος

προθυμοποιήθηκε να μας ξεναγήσει, μια

που γνωρίζει κάθε πέτρα του.

Είναι γεγονός ότι ο Στ. Παπασταυρόπου-

λος, κατέκτησε τις καρδιές όλων των εκ-

δρομέων, με την ρητορεία του και τον

αυθορμητισμό του, αλλά και τη βαθιά

γνώση της ιστορίας του τόπου του.

Πριν αρχίσουμε την περιήγηση, μας έκα-

νε μία αναδρομή στην ιστορία του Λαυ-

ρίου, που αξίζει να σας τη μεταδώσουμε,

όσο αυτό είναι δυνατόν.

Το Λαύριο φέρει το όνομά του από την

αρχαιότητα και προέρχεται από τη λέξη

λαύρα, που σημαίνει στοά, στενό πέρα-

σμα, υπόγεια στενή σήραγγα. Λόγω της

ύπαρξης των μεταλλευτικών στοών, οι

αρχαίοι λοιπόν ονόμασαν την περιοχή

Λαύρειο ή Λαύριο που λέγεται μέχρι σή-

μερα.

Το Λαύριο αναφέρουν όλοι σχεδόν οι

γνωστοί αρχαίοι συγγραφείς: Αισχίνης,

Αισχύλος, Αριστοτέλης, Αριστοφάνης,

Δημοσθένης, Διόδωρος, Θουκυδίδης,

Λυσίας, Ξενοφών, Στράβων κά.

Ο Ξενοφών αναφέρει ότι: «Ουδείς γουν

ουδέ αποπειράται λέγειν από ποίου χρό-

νου επεχειρήθη», κανείς δεν αποτολμά

να πει πότε πρωτολειτούργησαν τα με-

ταλλεία.

Από πρόσφατες επιστημονικές αναλύ-

σεις πάντως διαπιστώθηκε ότι τα μεταλ-

λεία λειτούργησαν περίπου 3500 χρόνια

π.Χ.

Η μεγαλύτερη σε έκταση, ένταση και

απόδοση εκμετάλλευση των μεταλλείων

πραγματοποιήθηκε κατά τον 5ο και 4ο

αιώνα π.Χ. Τη μεγαλύτερη ακμή και με-

γαλύτερη δόξα γνωρίζει το Λαύριο κατά

το 483π.Χ. όταν κατά τον Αριστοτέλη

ανακαλύπτονται τα πλούσια σε άργυρο

κοιτάσματα της Μαρώνειας (περιοχή

όπου σήμερα βρίσκεται η Καμάριζα,

3χλμ. από το Λαύριο)

Η περιοχή πήρε το όνομα Μαρώνεια από

τους Θράκες μεταλλωρύχους τους οποί-

ους χρησιμοποίησαν οι Αθηναίοι λόγω

της εμπειρίας τους (Μαρώνεια ακόμη και

σήμερα ονομάζεται περιοχή στη Θράκη,

κοντά στην Κομοτηνή).

Η αρχαιολογική σκαπάνη μπόρεσε και

έφερε στην επιφάνεια τα αρχαία πλυ-

ντήρια στην περιοχή «Σούριζα» κοντά

στο χωριό Καμάριζα, μέσα στον σημερι-

νό εθνικό δρυμό.

Εκεί είχαν συλλεκτήρες νερού, και στέρ-

νες που ανακύκλωναν το νερό, που ήταν

πολύτιμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Λαυρια-

κό Αργυρο οι Αθηναίοι έκοψαν τις «Λαυ-

ρεωτικές Γλαύκες» ή αλλιώς «αθηναϊκό

τετράδραχμο». Τα πολύτιμα αυτά αττικά

νομίσματα βοήθησαν την ανάπτυξη του

εμπορίου και των άλλων κλάδων της

αθηναϊκής οικονομίας και έγιναν περιζή-

τητα. Η κυκλοφορία τους δε κράτησε πε-

ρίπου πέντε αιώνες! Και συνέβαλαν

ώστε η Αθήνα να γίνει το πολιτιστικό,

καλλιτεχνικό και οικονομικό κέντρο της

Ελλάδας.

Με το λαυρεωτικό θησαυρό ο Θεμιστο-

κλής δημιούργησε ισχυρό στόλο, με τον

οποίο οι Αθηναίοι κατεναυμάχησαν τους

Πέρσες στην Σαλαμίνα και έσωσαν την

Ελλάδα από την Ασιατική βαρβαρότητα. 

Ο Παρθενώνας φέρει διάκοσμο από τον

λαυριακό Αργυρο και όπως πολλά άλλα

μνημεία της Αθήνας.

Το λιμάνι του Πειραιά έγινε κέντρο δια-

μετακομιστικού διεθνούς εμπορίου και οι

Αθηναίοι έγιναν θαλασσοκράτορες.

Βλέποντας κανείς το τετράδραχμο νόμι-

σμα δύσκολα μπορεί να καταλάβει τους

κόπους και τις θυσίες, το ανθρώπινο δυ-

ναμικό που αναλώθηκαν για να βγει αυ-

τό το μέταλλο από τα σπλάχνα της γης.

Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν κυρίως

δούλοι εργάτες και λίγοι ελεύθεροι.

Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις οι δού-

λοι που εργάζονταν στο Λαύριο τον 5ο

αιώνα για την παραγωγή αργύρου ήταν

περίπου 11.000. Η ζωή τους στο Λαύριο

ήταν σκληρή γιατί η εργασία στα μεταλ-

λεία είναι ανθυγιεινή και επίπονη.

Μέσα στις στοές και τα φρεάτια εργάζο-

νταν γονατιστοί, πρυνείς ή ύπτιοι γιατί οι

στοές ήταν πολύ στενές. Τα εργαλεία

πρωτόγονα: αξίνα, σφήνα, καλέμι.

Παρ’ όλα αυτά πρόσφατες ανασκαφές

έβγαλαν στην επιφάνεια, στην περιοχή

της Καμάριζας (αρχαία Μαρώνεια), λου-

τρά δούλων και υπνοδωμάτια μεγάλα και

περιποιημένα.

Η εποχή αυτή κληροδότησε το Λαύριο

με μνημεία ανεκτίμητης αξίας:

Αρχαιολογικοί θησαυροί του Σουνίου και

του Θορικού. Ο Θορικός ήταν ένας από

τους αρχαιότερους δήμους της Αττικής

και αποτέλεσε έναν από τους Δήμους

της πόλης-κράτους των Αθηνών.

Εκεί βρίσκεται το αρχαίο θέατρο, το μο-

ναδικό σωζόμενο με πεταλοειδές σχή-

μα, το οποίο επισκεφθήκαμε. Θεμελιώ-

θηκε το 525π.Χ. και ολοκληρώθηκε τον

5ο αιώνα. Είναι ελλειψοειδές το σχήμα

του με δύο κλίμακες σε τρία ανισομεγέ-

θη μέρη και είχε χωρητικότητα περίπου

4000 θεατών.

Στην κορυφή του λόφου, στην βορειοα-

νατολική πλευρά η σκαπάνη Βέλγων αρ-

χαιολόγων το 1963 ανακάλυψε δύο θο-

λωτούς τάφους μυκηναϊκής εποχής. Και

τα δύο αυτά μνημεία, όπως μας είπε ο

Στ. Παπασταυρόπουλος τα έχουμε αφή-

σει ανεκμετάλλευτα, απροστάτευτα, βο-

ρά στις αντίξοες συνθήκες και τους αρ-

χαιοκάπηλους.

Το 146 π.Χ. όταν η Ελλάδα περιήλθε στη

ρωμαϊκή αυτοκρατορία τα μεταλλεία

σταμάτησαν να λειτουργούν και για 15

περίπου αιώνες δεν ξανακούστηκε ήχος

σκαπάνης σ’ αυτά.

Αυτά για το Λαύριο της αρχαιότητας, για

τα χνάρια των αρχαίων που περπατήσα-

με πέτρα στην πέτρα και νιώσαμε την

ανάταση που σου δίνει η συνέχεια της

ιστορίας σου.

Ο «ξεναγός» μας Σταύρος Παπασταυρό-

πουλος μας μετέφερε από το αρχαίο

Λαύριο βήμα βήμα στο σύγχρονο. Τελει-

ώνοντας την ξενάγηση καταλήξαμε

στην ταβέρνα των μεταλλωρύχων στην

Καμάριζα, όπου και φάγαμε.

Για το σύγχρονο Λαύριο, το Λαύριο του

ελληνικού κράτους μετά την απελευθέ-

ρωσή μας από τους Τούρκους, θα μιλή-

σουμε σε επόμενο φύλλο.

Αννα Μπουζιάνη

Μια αλλιώτικη εκδρομή στο Λαύριο

Πρόστερνος ομβροδέκτης

Παρακολουθώντας την αφήγηση1

Ο πρώην δήμαρχος Λαυρίου και νυν υποψήφιος
Δήμαρχος, αριστερά, μάς μύησε στα μυστικά
που κρύβει το Λαύριο στις πλαγιές και στα
σπλάχνα του.

...καλλιτεχνικές δημιουργίες της φύσης!
Ο ορυκτός του πλούτος

στο αρχαίο θέατρο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δασαρχείο Πεντέλης

ΔΑΣΟΝΟΜΙΕΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ερμού 5-7, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Τηλ.: 0299-25726 

fax: 0299/25 726

Μαρκόπουλο 29/11/1996

Αριθμ.Πρωτ.: 376/95

Αριθμ. Πρωτ.: 9541

30-12-96

ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών

διαχείρισης έκτασης

Σχετ.: α) 9122/25-04-73 δικό σας

1. Σας στέλνουμε τα ακόλου-

θα:

α) Την από 23-6-95 αίτηση του

ΦΙΛΙΠΟΥΣΗ ΜΑΡΚΟΥ κατοί-

κου Αθηνών οδός Κάνιγκος 27

για χαρακτηρισμό της μορφής

διαχείρισης έκτασης, προκει-

μένου να χρησιμοποιήσει τη

βεβαίωση για κάθε νόμιμη

χρήση.

β) το με αριθμό 20195/71 συμ-

βόλαιο του Συμβολαιογράφου

κ. Λυκούργου Παπαγιαννάκου

κατοίκου Κορωπίου και το οι-

κείο πιστοποιητικό μεταγρα-

φής Υποθηκοφυλακείου Κο-

ρωπίου.

γ) Το από Ιουνίου 1995 τοπο-

γραφικό διάγραμμα του μηχα-

νικού κ. Χρήστου Καλογερό-

πουλου κατοίκου Αθηνών

2. Ύστερα από αυτοψία, που

έγινε παρουσία και της Δασο-

λόγου κ. Κων. Τσομή σας γνω-

ρίζουμε τα πιο κάτω:

α) Η έκταση που περιγράφεται

στους παραπάνω τίτλους κυ-

ριότητας, βρίσκεται στη θέση

Σπέλα Μπούρα περιοχής Μαρ-

κόπουλου έχει εμβαδό σύμ-

φωνα με τον τίτλο 62.620 τ.μ.

και σύμφωνα με το τοπογρα-

φικό διάγραμμα 669,27τ.μ.

Έγινε έλεγχος στο έδαφος

κατά θέση και εμβαδό και είναι

σωστά τοποθετημένη στο το-

πογραφικό διάγραμμα και

στην τοπογραφική πινακίδα

της Γ.Υ. Στράτου. Τα όρια της

έχουν όπως στο διάγραμμα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κορωπί 17/5/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 7902

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο επανα-

ληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο

την χαμηλότερη τιμής σε Ευρώ,

σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη

απόφαση που αναφέρεται στις

προμήθειες και του Ν. 2286/95,

για την «Προμήθεια και τοποθέ-

τηση οργάνων παιδικών χα-

ρών».

Η δαπάνη για την ανωτέρω προ-

μήθεια ανέρχεται στο ποσό των

37.037,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

21%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

υποβάλλουν τις προσφορές

τους μέχρι την Παρασκευή 28

Μαΐου 2010 και ώρα 10:30π.μ.

στα γραφεία του Δήμου, τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δί-

δονται στα γραφεία του Δήμου

Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες στο τηλ. 210-6625682

εσωτ. 163.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
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Στα «χέρια» της νέας διοίκη-

σης του ΟΡΣΑ – Οργανισμού

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθή-

νας και της νέας ηγεσίας

του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται πλέον

η τύχη του κτήματος Καμπά.

Στα «χέρια» τους και σε

εκείνα του προέδρου του

ΟΡΣΑ, κ.Ι Πολύζου, Αρχιτέ-

κτονα και καθηγητή ΕΜΠ,

εναποτίθεται η ανατροπή

της προεκλογικής απόφα-

σης του ΟΡΣΑ, της 16ης

Σεπτεμβρίου 2009, με την

οποία «οριοθετήθηκε» κα-

ταστροφικά ο χώρος του

κτήματος ως Περιοχή Ορ-

γανωμένης Ανάπτυξης

Παραγωγικών Δραστηριο-

τήτων - ΠΟΑΔΠ, έτσι

ώστε να εξυπηρετεί την

δημιουργία του περιώνυ-

μου εμπορικού κέντρου,

έστω και 95.000 τμ, παρά:

• τις μόνιμες κινητοποιή-

σεις των κατοίκων και των

φορέων της περιοχής που

αντιμετωπίζουν πλέον το

πρόβλημα σε όλες του τις

διαστάσεις – οικονομική

(συρρίκνωση της μικρής

και μικρομεσαίας επιχεί-

ρησης), περιβαλλοντική

(συνεχής, χαοτική, δόμη-

ση και των τελευταίων με-

γάλων εκτάσεων της Αττι-

κής) και κοινωνική («πλά-

για» επιβολή μοντέλων

εμπορικής συναλλαγής

και ψυχαγωγίας ξένων

στην τοπική κουλτούρα),

• τις επιταγές τουλάχι-

στον των βασικών σκοπών

του Ρυθμιστικού Σχεδίου

Αθήνας,

• την νομολογία και τις

σχετικές αποφάσεις του

ΣτΕ,

• την αρνητική έκθεση, για

την επιχειρούμενη αλλα-

γή του νομικού καθεστώ-

τος και του οικονομικού

και πολιτισμικού χαρακτή-

ρα της έκτασης, από μέ-

ρους του Επιμελητηρίου

Περιβάλλοντος και Βιωσι-

μότητας («Κτήμα Καμπά:

Η συνεχιζόμενη φαλκί-

δευση της γεωργικής γης

στην Αττική», 12 Μαίου

2009),

• την προεκλογική αντίθε-

ση σημαντικών πολιτικών

εκπροσώπων της περιο-

χής, όπως ο νυν αντιπρόε-

δρος της κυβέρνησης και

βουλευτής της περιφέρει-

ας Αττικής κ.Πάγκαλος,

κάθετα αντίθετος σε

υπερ-συγκεντρωτικές τυ-

πολογίες εμπορικών κέ-

ντρων τύπου MALL, 

Εμείς, η Πολιτική Κίνηση Πι-

κερμίου, Παλλήνης, Ανθού-

σας, Γέρακα, Γλυκών Νερών,

Παιανίας Οικολόγων Πράσι-

νων, καλούμε την Εκτελε-

στική Γραμματεία του ΟΡΣΑ

να επανέλθει στις επιταγές

του Ρυθμιστικού Σχεδίου

Αθήνας και παράλληλα δη-

λώνουμε:

• πάραυτα αρωγοί και συνα-

γωνιστές της πλειοψηφίας

των κατοίκων και των φορέ-

ων της περιοχής – κατά τους

στόχους που διακηρύσσουν

μέσω των ανακοινώσεων

που έχουν κυκλοφορήσει,

• στην απόλυτη διάθεση κά-

θε πρωτοβουλίας που απο-

σκοπεί στην περιβαλλοντική

αναβάθμιση της περιοχής

προς όφελος των τοπικών

κοινοτήτων. 

«Το σοβαρότερο πρόβλημα

είναι ότι όλα στην Ελλάδα

γίνονται όπου να 'ναι και

όπως να 'ναι και ότι οι πολι-

τικοί μας δεν αναλαμβάνουν

το πολιτικό κόστος και δεν

ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει με

τις χρήσεις γης…» είχε δη-

λώσει σε συνέντευξη στο

πρόσφατο παρελθόν η Ρω-

ξάνη Μάτσα, απόγονος της

οικογένειας Καμπά και κλη-

ρονόμος του ιστορικού Κτή-

ματος Μάτσα, στην Κάντζα.

Αναφορικά με το Κτήμα Κα-

μπά θα παρακαλούσαμε να

μην ισχύσει.

Το κτήμα Καμπά ανήκει στο

νομικό καθεστώς του…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ - ΓΛ.ΝΕΡΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Λευκάδος 10, Βούλα 

Πληρ.: Μελισσουργός Χ.

Τηλ.: 213-2020122, fax: 213-2020129

e-mail: cmelissourgos@voula.gov.gr

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή

Οχημάτων Δήμου Βούλας

2010-2011

Α.Μ.: 13(Λ-13)10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας

υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3536/07

2. Τις διατάξεις της Π.Δ. 28/80

3. Τις υπ’ αριθμ. 55/21-04-10

απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Όρων Διακή-

ρυξης: 9083/14-05-10)

Τη διεξαγωγή μειοδοτικού δια-

γωνισμού με σφραγισμένες

προσφορές για την συντήρηση

και επισκευή οχημάτων Δήμου

Βούλας 2010 – 2011, με κριτή-

ριο κατακύρωσης τη χαμηλό-

τερη προσφορά με συμπλήρω-

ση τιμολογίου και με έκπτωση

επί τοι εκατό (%) επί της αξίας

των ανταλλακτικών (επί τιμο-

καταλόγου).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα (Λε-

ωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα)

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής

στις 23 Ιουνίου του 2010 ημέ-

ρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.

κατά την οποία λήγει η προθε-

σμία παραλαβής των προσφο-

ρών και αρχίζει η διαδικασία

της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απα-

ραίτητα στοιχεία μπορούν να

σταλούν ή να κατατεθούν στο

Δήμο Βούλας μέχρι την προη-

γούμενη εργάσιμη ημέρα και

έως τις 14:00μ.μ. της απο-

σφράγισης των προσφορών

στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος

Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώ-

πιον της αρμόδιας Επιτροπής,

αυτοπροσώπως ή μέσω νομί-

μως εξουσιοδοτημένου εκπρο-

σώπου την ημέρα και έως την

ώρα αποσφράγισης των προ-

σφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμή-

θειας ανέρχεται στο ποσό των

211.540,000€ συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται

από εγγύηση συμμετοχής η

οποία εκδίδεται για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%

της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών και

ειδών που προσφέρει ο διαγω-

νιζόμενος ανά κατηγορία δα-

πάνης (π.χ. για το σύνολο των

κατηγοριών είναι 10.577,00€)

η οποία θα ισχύει για τουλάχι-

στον 120 ημέρες από την διε-

νέργεια του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επι-

βαρύνουν τους αναδόχους.

Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους προμηθευτές

για τρεις (3) μήνες από την

επομένη της διενέργειας του

διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στα

τηλέφωνα 213-2020122 Υπεύ-

θυνος κ. Χ. Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να προμηθευτούν τα σχετικά

έγγραφα από τα γραφεία του

Δήμου Βούλας (Λευκάδος 10 –

Βούλα) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου

http://www.dimosvoulas.gr μέ-

χρι την Τρίτη 15/06/2010.

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Μάντεσης

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΜΗΛΟ
Ενοικιάζται διαμέρισμα με δύο λουτρά, 2 υπνοδω-

μάτια, σαλόνι και κουζίνα στον Αδάμαντα Μήλου

για τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατάλληλο για οι-

κογένεια ή δύο ζευγάρια. τηλ. 210 8955.196 &

6942409051.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

στα Σεπόλια
οροφοδιαμέρισμα κατα-

σκευής 2010 2ου ορόφ.

80τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια,

λουτρό, wc, σαλο/τραπε-

ζαρία και κουζίνα, αποθή-

κη. Πλησίον του Metro

Σεπολίων. Τηλ. 210

8955196, 6942409051

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 
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Αλαιείς 

όπως Πλαταιείς

Στο φύλο 633/15.5.10,  σελ.
7, της Εφημερίδας σας, σχο-
λιάστηκε από ανώνυμο συ-
ντάκτη σας η πρότασή μου
για την ονομασία του νέου
υπό διαμόρφωση δήμου Βού-
λας, Βάρης, Βουλιαγμένης.
Το κείμενο του σχολιαστή
έφερε τον τίτλο «ΔΗΜΟΣ
ΑΛΑΙΕΩΝ και όχι Απολλω-
νείς» και περιέλαβε τις τελευ-
ταίες 5 γραμμές από τις 35
της επιστολής μου.

Ο ανώνυμος σχολιαστής,
ενώ χαρακτήρισε την πρότα-
σή μου ως «εμπεριστατωμένη
και τεκμηριωμένη εκτενή
αναφορά στο θέμα», στη συ-
νέχεια αυτοαναιρέθηκε λέγο-
ντας ότι αυτή «πάσχει από
επιστημοσύνη», επειδή «ο
δήμος Αλαιέων», που πρότει-
να, υστερεί σε εννοιολογικό
περιεχόμενο, έναντι της
«Απολλωνίας», που πρότεινε
ο Κ. Βενετσάνος, «κι επιπλέ-
ον δεν είναι εύηχος. Χαρα-
κτηρίζεται από χασμωδία»!
Επειδή λοιπόν, όπως βλέπου-
με, ο σχολιαστής πέφτει σε

μεγάλη αντίφαση, καθώς μια
«εμπεριστατωμένη και τεκμη-
ριωμένη αναφορά» δείχνει
μεγάλο βαθμό επιστημοσύνης
και όχι έλλειψη, παρακαλώ να
δημοσιεύσετε ολόκληρη την
επιστολή μου, καθώς και την
παρούσα απάντηση, για να
καταλάβουμε, και εγώ και οι
αναγνώστες σας, αν η πρότα-
ση μου πράγματι «πάσχει από
επιστημοσύνη» ή αν πάσχει η
κρίση του κρίνοντος. Εξάλλου
η επιστολή μου απευθύνεται
στον Υπουργό Εσωτερικών
και στους αρμόδιους δήμους
Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμέ-
νης. Σε σας, όπως και στα άλ-
λα Μ.Μ.Ε., απλώς κοινοποιεί-
ται(Σ.Σ.!!!!). Και αυτός είναι
ένας επιπλέον λόγος για τον
οποίο θα έπρεπε να τη δημο-
σιεύσετε αυτούσια, όπως έκα-
ναν ήδη και άλλες εφημερί-
δες του τοπικού και του αθη-
ναϊκού τύπου (Σ.Σ.!!!!).
Όσον αφορά τη συγκριτική αξιο-

λόγηση των δύο ονομασιών «δή-

μος Αλαιέων» και «Απολλωνία»

που επιχειρεί να κάνει ο συντά-

κτης σας, αυτή στερείται σίγου-

ρα λογικής βάσεως. Έναν αρ-

χαίο δήμο τον προτιμάς, από σε-

βασμό στην παράδοση, αδιαφο-

ρώντας για το εννοιολογικό πε-

ριεχόμενο της λέξης, τον ασθε-

νή ήχο της ή και τη χασμωδία

της. Δεν απορρίπτεις π.χ. τον

δήμο «Πλαταιέων», επειδή έχει

χασμωδία η λέξη ούτε τον «Μα-

ραθώνα», επειδή παραπέμπει

στα μάραθα ούτε τη «Θίσβη»,

επειδή δεν είναι εύηχη, κλπ. Για-

τί τότε ακριβώς θα έπασχε η κρί-

ση σου από επιστημοσύνη. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Χρήστος Διονυσόπουλος

Ευχαριστούμε κι εμείς για

τα “ευγενικά” σας σχόλια

για την “κρίση” μας και την

“επιστημοσύνη” μας, κύριε

Διονυσόπουλε.

Θα μπορούσαμε να παραπέμ-

ψουμε ως προς την “κρίση”

μας, στην κρίση των αναγνω-

στών μας επί 633 εβδομάδες

(13 χρόνια). Δεν θα επικαλε-

σθούμε όμως τους πάνω από

7000 αναγνώστες μας και

τους 12000 επισκέπτες της

ιστοσελίδας μας στο διαδί-

κτυο.

Θ’ απαντήσουμε ευθέως στο

κύριο θέμα της επιστολής,

για να διερευνήσουμε πού

βρίσκεται η μεγάλη αντίφα-

ση” του “ανώνυμου” σχολια-

στή μας.

Ειρήσθω εν παρόδω, όταν

ένα κείμενο δεν υπογράφε-

ται - ενίοτε εκ παραδρομής -

θεωρείται ότι προβάλλεται

από τη “Σύνταξη” της εφημε-

ρίδας, η οποία έχει και την

ευθύνη. Το “αντιφατικό” εκεί-

νο σχόλια εγράφη από εμέ-

να, γι’ αυτό και απαντώ εγώ.

Δεν υπάρχει “αντίφαση”, κύ-

ριε Διονυσόπουλε. 

Η πρότασή σας ήταν και

“εμπεριστατωμένη και τεκμη-

ριωμένη”. Το επαναλαμβάνω

και τώρα γιατί δεν την χαρα-

κτήρισα έτσι από αβρότητα ή

για να σας επιδαψιλεύσω με

επαίνους, τους οποίους προ-

φανώς και δεν έχετε ανάγκη.

Το δεύτερο όμως σκέλος του

σχολίου μου το ερμηνεύσατε

μονοσήμαντα, ως πάσχοντα

από έλλειψη επιστημοσύνης,

ενώ εγώ εννούσα ακριβώς το

αντίθετο: Οτι δηλαδή, έπα-

σχε από μονοσήμαντη - ιστο-

ρική - επιστημοσύνη.

Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά

ότι το ρ. πάσχω, από τον

Ομηρο ακόμη, σημαίνει υπο-

φέρω καταλαμβάνομαι από

κάποιο πάθος κλπ. αφού ση-

μαντικό ομόριζό του είναι το

αρχαίο “πάθος”. Ως ιστορικός

και φιλόλογος είναι λογικό

κατά την ψυχολογία να δια-

ποτίζεστε από το πάθος της

επιστήμης σας. Απ’ αυτό

ακριβώς το μονοσήμαντο και

μονοβαρές πάθος της επι-

στήμης σας πάσχει η πρότα-

σή σας κι όχι από έλλειψη

επιστημοσύνης. Ελπίζω η

απάντησή μου να σας ικανο-

ποίησε.

Ξέρετε, γνωρίζω κι εγώ κά-

πως τα ελληνικά, τα οποία

στο κάω - κάτω μου τα δίδα-

ξαν κάποιοι εξίσου άξιοι κα-

θηγητές σαν κι εσάς.

Τίποτε άλλο· καλόν είναι να

αυτοπροστατευόμαστε από

το σύνδρομο της αυθεντίας.

Εξ’ άλλου, δράττομαι της

ευκαιρίας να σας πληροφο-

ρήσω ότι στο σχετικό δημο-

ψήφισμα που έχει αναρτη-

θεί στην ιστοσελίδα μας

(www.ebdomi.com) η πρότα-

ση για την σημασία “Απολ-

λωνία” συγκεντρώνει την

πρώτη προτίμηση με 50%

έναντι των άλλων ονομα-

σιών που μοιράζονται το

υπόλοιπο 48%. Αναλυτικά

στοιχεία θα ανακοινωθούν

αρχές Ιουνίου.

“Αλαιέων” και Διονυσόπουλου συνέχεια και τέλος
Εθίγη ο επιστολογράφος μας, φιλόλογος κύριος Διονυσόπουλος από την αβρή κριτική

που ασκήσαμε στην πρότασή του, για την ονομασία του τρι-δήμου Βάρη - Βούλα - Βου-

λιαγμένη σε δήμο “Αλαιέων” και μας απέστειλε και δεύτερη επιστολή, προσβλητική για

μας, την οποία όμως, και δημοσιεύουμε αυτούσια όχι από υποχρέωση τυπική, αλλά από

δικιά μας ευαισθησία και δεοντολογία της εφημερίδας. Επισημαίνουμε πάντως ότι αυτό

το κάνουμε, παρ’ όλο που ο επιστολογράφος δεν επιδεικνύει την ίδια αβρότητα.

Μας υποτιμά και μας προσβάλλει, αλλά επιπλέον προβάλει την αξίωση να δημοσιεύσου-

με ολόκληρη και την προηγούμενη επιστολή του, μη σεβόμενος ούτε το χώρο της εφη-

μερίδας και το αντίστοιχο κόστος, που του προσφέρουμε δωρεάν, ούτε τους αναγνώ-

στες, που σίγουρα δεν έχουν όρεξη να διαβάζουν ...σήριαλ.

Ιδού λοιπόν η 2η επιστολή του Χρ. Διονυσόπουλου και ακολουθεί επίλογος δικός μας.

Επίλογος από τον  Κώστα Βενετσάνο
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Νίκος Καντερές

Η γενοκτονία των Ελλήνων

στον Πόντο υπήρξε το απο-

τέλεσμα της απόφασης των

Τούρκων εθνικιστών για επί-

λυση του εθνικού προβλή-

ματος της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας με τη φυσική

εξαφάνιση των γηγενών

εθνοτήτων. Αυτή την εθνικι-

στική πολιτική οφείλουμε

να την θυμόμαστε και σήμε-

ρα, όταν με την επίσκεψη

του Τούρκου Πρωθυπουρ-

γού εγείρονται σοβαρά θέ-

ματα αμφισβήτησης της ελ-

ληνικής κυριαρχίας στο Αι-

γαίο. Η Κυβέρνηση Παπαν-

δρέου μοιάζει μουδιασμένη,

με τον Πρωθυπουργό της

Τουρκίας να ζητά την αφό-

πλιση των ελληνικών μαχη-

τικών αεροσκαφών, ενώ συ-

νεχίζουν τα τουρκικά μαχη-

τικά τις παραβιάσεις πάνω

από τα νησιά και τα εθνικά

μας ύδατα. Η Τουρκία δημι-

ουργεί νέες γκρίζες ζώνες,

εφαρμόζοντας την γνωστή

επεκτατική της πολιτική.

Ερωτώμαι: Θα αναχαίτιζαν

άραγε άοπλα τουρκικά F16

μία ενδεχόμενη ελληνική

παραβίαση του τουρκικού

εναέριου χώρου; 

Η χώρα περνάει μία δύσκο-

λη οικονομική συγκυρία.

Αλλά σε καμία περίπτωση

δεν θα κάνουμε εκπτώσεις

στα εθνικά μας δίκαια και

στην ελευθερία μας. Εκατο-

ντάδες χιλιάδες Έλληνες

έχυσαν το αίμα τους για να

ζούμε εμείς σήμερα ελεύθε-

ροι. Πονηρά «παιχνίδια» με

την εθνική μας κυριαρχία

στο Αιγαίο δεν θα δεχτού-

με.»

Η Βουλή των Ελλήνων το 1994 όρισε την 19η

Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των

Ποντίων αναγνωρίζοντας έτσι την εξολόθρευση

353.000 Ελλήνων του Πόντου από το κεμαλικό

καθεστώς και τους Νεότουρκους την περίοδο

1916-1923. Ταυτόχρονα δεσμεύτηκε να ενεργή-

σει ώστε το συγκεκριμένο ζήτημα να τεθεί

στους διεθνείς οργανισμούς με τελικό σκοπό να

εξαναγκαστεί η Τουρκία να αναγνωρίσει το

έγκλημα που διέπραξε. Με το συγκεκριμένο ψή-

φισμα η Βουλή αποκατέστησε την ιστορική μνή-

μη του ποντιακού ελληνισμού και αναγνώρισε

την πρώτη γενιά των προσφύγων που, κατα-

τρεγμένοι και ξεριζωμένοι, βοήθησαν στην οικο-

νομική, πολιτική και πνευματική ανάπτυξη της

χώρας. 

...

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων λοι-

πόν δεν αφορά μόνο μια πληθυσμιακή ομάδα, ού-

τε μόνο τους Έλληνες αλλά απευθύνεται σε όλη

την ανθρωπότητα. Βλέποντας τις  γενοκτονίες να

επαναλαμβάνονται πολλές φορές στον περασμέ-

νο αιώνα και δυστυχώς να συνεχίζονται, σκοπός

της δικαίωσης των αγώνων για την αναγνώριση

της ποντιακής γενοκτονίας δεν είναι η αναμό-

χλευση των παθών και των μισαλλόδοξων μηνυμά-

των του παρελθόντος, αλλά η αποστολή πολύτι-

μων μηνυμάτων προς όλη την ανθρωπότητα για το

παρόν και το μέλλον, μέσα από την ανάδειξη των

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών

που οδήγησαν στο αιματοκύλισμα και τον ξεριζω-

μό ενός ολόκληρου λαού. Την παρακαταθήκη αυτή

έχουμε το χρέος να την παραδώσουμε στην αν-

θρωπότητα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα όλες τις

σύγχρονες γενοκτονίες και συνειδητοποιώντας

τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που φέρουν το

σπέρμα μελλοντικών γενοκτονιών με τελικό στόχο

την αποφυγή τους. 

Βασίλης Οικονόμου

ΜΗΝΥΜΑ για την ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (19/5)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ. 15974/22.12.209

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 25/21.12.2009 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Βάρης - Αττικής.

Αρ. αποφ. - 248 -

Περίληψη

Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη - φόρους

κλπ. βάσει του Ν.3801/2009.

Στη Βάρη και στο Δημοτικό θέατρο του Δημοτικού σχολείου Βάρης, σήμε-

ρα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα

19.30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Βάρης ύστερα από την 17/12/2009 πρόσκληση του Προέ-

δρου αυτού που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΦΕΚ

Α 114/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία διότι σε σύνολο εικοσιε-

νός (21) μελών βρέθηκαν παρόντες οι δεκαοκτώ (18).

Παρόντες: Δεληγιάννης Θωμάς πρόεδρος, Γούλας Βασίλειος αντιπρόε-

δρος, Μποζιάρη Κυριακή Γραμματέας και οι σύμβουλοι: Γεμελιάρη Μαρία,

Τριβυζάς Σπυρίδων, Εξαρχος Ιωάννης, Κάββαλος Βασίλειος, Πασπαλιάρη

Τασία, Αργυροπούλου Λυδία, Μακρή-Γούλα Μαργαρίτα, Μελιδώνης Πανα-

γιώτης, Πππάς Νικόλαος, Αναστασίου Δημήτριος, Αργυρουδάκης Ελευθέ-

ριος, Ντούλας Σωκράτης, Πάσχος Ιωάννης, Μωραΐτης Παναγιώτης και Κυ-

πριώτης Δημήτριος.

Απόντες: Σαραντίδη Βαρβάρα, Χατζηδαυιτίδης Αναστάσιος και Σουτόγλου

Δήμητρα.

Παρόντος του Δημάρχου Καπετανέα Παναγιώτη.

Για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά λήψη απόφασης

για την ρύθμιση οφειλών από Δημοτικά Τέλη – Φόρους κλπ βάσει του

Ν.3801/2009, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Έχοντας υπόψη του:

α. Με την Α/Α:44-14/12/2009 εισήγηση της Οικονομικής Εσόδων του Δή-

μου μας που αναφέρει τα έξης:

«Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 3801/2009 με τίτλο «Ρυθμίσεις

Θεμάτων Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοσίας Δι-

οίκησης» ΦΕΚ.163 Α.

Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του νόμου προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμι-

σης οφειλών από Δημοτικά Τέλη – Φόρους κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίησης των πε-

ριπτώσεων ρύθμισης οφειλών του ως άνω νόμου είναι η λήψη σχετικής

απόφασης από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με την  οποία θα καθορίζε-

ται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δηλώσεων

προς υπαγωγή των στις ρυθμίσεις καθώς και ο αριθμός των Δόσεων, σύμ-

φωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 2Β του άρθρου 26 του Ν.

3649/2008.

Η χρονική προθεσμία τόσο για την έκδοση της άνω απόφασης όσο και για

την υποβολή των αιτήσεων επαφίεται στην ευχέρεια των Ο.Τ.Α..

Σε κάθε περίπτωση εφόσον το οικείο Συμβούλιο προβεί στην έκδοση της

σχετικής απόφασης, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτή-

σεων και δηλώσεων πρέπει να είναι το αργότερο στις 30-6-2010.

Συνημμένα προς ενημέρωσης σας: 1) Ν.3801/09 Άρθρο 63, 2) Ν.3649/08

Άρθρο 26 3)Ν.3345/05 Άρθρο 9, 4)Ν.3074/02 Άρθρο 12.

Η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ότι η ρύθμιση είναι ευνοϊκή

1) για τους Δημότες – Κατοίκους της περιοχής προκειμένου να αντιμετω-

πίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκότερους όρους και 2) θα αποφέρει Έσο-

δα στον Δήμο μας από χρέη οφειλετών, αφού δύναται η δυνατότητα εξό-

φλησης τους χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις καθώς επίσης και έκπτωσης

10% επί των κεφαλαίων με εφάπαξ πληρωμή του ολικού χρέωσης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την έγκριση της ρύθμιση των οφει-

λών τέλη – φόρους κ.λ.π. βάσει του Ν.3801/09 και των υπολοίπων διατά-

ξεων και παρακαλούμε για την απόφαση ως προς το σύνολο των Δόσεων

να είναι έως 24 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 150,00€.

Η πρώτη Δόση θα πρέπει να είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής

της αίτησης υπαγωγής στη Ρύθμιση , οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Η καθυστέρηση (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια του ευεργε-

τήματος της ρύθμισης και συνεπάγεται η υποχρέωση προς καταβολή του

υπολοίπου ποσού όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της

πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση 10%.

Προτεινόμενη ημερομηνία λήξης για την προθεσμία υποβολής αίτησης

των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι έως τις 30-6-2010, ώστε να μπορέ-

σει η υπηρεσία μας να ενημερώσει στο σύνολο των οφειλετών για τις υπο-

χρεώσεις τους.

Η άνω απόφαση θα πρέπει να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της

περιοχής μας.

β. Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάγκη

ρύθμιση οφειλών από Δημοτικά Τέλη – Φόρους κλπ βάσει του

Ν.3801/2009.    

γ. Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση της ρύθμιση των οφειλών τέλη – φόρους κ.λ.π. βάσει του

Ν.3801/09 και των υπολοίπων διατάξεων και  το σύνολο των Δόσεων θα

είναι έως 24 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 150,00€.

Η πρώτη Δόση θα είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

υπαγωγής στη Ρύθμιση , οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη

ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Η καθυστέρηση (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια του ευεργε-

τήματος της ρύθμισης και συνεπάγεται η υποχρέωση προς καταβολή του

υπολοίπου ποσού όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της

πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση 10%. 

Ημερομηνία λήξης για την προθεσμία υποβολής αίτησης των ενδιαφερο-

μένων θα είναι έως τις 30-6-2010, ώστε να μπορέσει η υπηρεσία μας να

ενημερώσει στο σύνολο των οφειλετών για τις υποχρεώσεις τους.

Η άνω απόφαση θα  δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της περιοχής

μας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εισήγηση της Οικονομικής Υπηρε-

σίας Εσόδων του Δήμου.

Οφειλές που αφορούν κατανάλωση ύδρευσης δεν εμπίπτουν στη συγκε-

κριμένη απόφαση σύμφωνα με την παρατήρηση του Προέδρου του δημο-

τικού Συμβουλίου κ. Δεληγιάννη Θωμά.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 248/2009

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτω:

Τα  μέλη

Ο Πρόεδρος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Τριβυζάς Σπυρίδων    Μποζιάρη Κυριακή  

Πασπαλιάρη Τασία   Έξαρχος Ιωάννης

Κάββαλος Βασίλειος Γεμελιάρη Μαρία    

Μακρή - Γούλα Μαργαρίτα Μωραΐτης Παναγιώτης  

Μελιδώνης Παν.     Κυπριώτης Δημήτριος

Παππάς Νικόλαος Αργυροπούλου-Κουρμούζη Λυδία   

Γούλας Βασίλειος Αναστασίου Δημήτριος

Αργυρουδάκης Ελευθέριος Ντούλας Σωκράτης

Πάσχος Ιωάννης

Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/17/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:  Εργασία φορτωτή για 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ δράσεις πυροπροστασίας 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.100,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 8000/18-05-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας με τίτλο

“ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.100,00 € πλέον Φ.Π.Α.

21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Ιουνίου

2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την

10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.855,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ:  Ασφάλιση οχημάτων 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ μηχανημάτων του Δήμου 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:  Δήμος Κρωπίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 133.500,00 € πλέον

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 8045/18-05-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική

δημοπρασία  με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατά-

ξεων του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο “Ασφάλι-

ση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου” για τρία (3) έτη.

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 133.500,00 € με πίστωση

για το έτος 2010 ποσού 44.500,00€

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Ιουνίου

2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης την

12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 6.675,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/18/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:  Ειδικές επισκευές 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ηλεκτρολογικών  & ηλεκτρονικών 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 115.820,00 € πλέον 21% ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ:  Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αριθμ. Πρωτ.:  7863/17-05-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της  εργασίας: “Ειδικές επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλε-

κτρονικών  συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 115.820,00 € πλέον Φ.Π.Α.

21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών

του προϋπολογισμού η και για ένα από τα επί μέρους 9 τμήματα αυτού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας στις 2 Ιουνίου

2010, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την

11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο διαγωνισμό γίνονται δε-

κτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού για το τμήμα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού

ποσό εγγυητικής 1.568,75 €, για το τμήμα 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού

ποσό εγγυητικής 494,00 €, για το τμήμα 3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού πο-

σό εγγυητικής 576,50 €, για το τμήμα 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό

εγγυητικής 330,00 €, για το τμήμα 5 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγ-

γυητικής 537,00 €, για το τμήμα 6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγ-

γυητικής 263,75 €, για το τμήμα 7 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγ-

γυητικής 495,00 €, για το τμήμα 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγ-

γυητικής 288,00 €, για το τμήμα 9 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγ-

γυητικής 1.238,00 € ή 5.791,00 € και για τα εννέα (9) τμήματα σε εγγυητική επι-

στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 20/5/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33 Βαθμός προτεραιότητας

ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Β’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Πληροφ.: Ελευθερίου Σταμάτης

Τηλ.: 2299-3-20300, fax: 2299048289

e-mail: info@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Β’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

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 Β’ ΚΑ-

ΠΗ στον Κ.Α. 10-6474.001

δ) Την 13/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) την ανάγκη του Β’

ΚΑΠΗ για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Β’ ΚΑΠΗ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-

ΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010».

Προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνι-

σμού με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, για την

εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Β’ ΚΑΠΗ ΣΕ ΕΚ-

ΔΡΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 29.700,00€ με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά ως εξής:

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων (Λεωφ.

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου) την 31/05/2010 και ώρα 12:00 έως 1:00 (ώρα λή-

ξης παράδοσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται ύψους (5%) επί

του προϋπολογισμού σε 1.350,00€, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμε-

νους και πρέπει να απευθύνεται προς τον Β’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ και να βε-

βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας

συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας,

υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγ-

γύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας,

χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμέ-

νο φάκελο όπου τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κα-

θώς και η εγγύηση συμμετοχής.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους ιδαγωνιζό-

μενους2 ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € (ευρώ). 

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως

και στις 31/12/10.

Η οριστική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομι-

κότερη προσφορά εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η

προσφορά του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον τύπο και να αναρτηθεί στον

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Τα στοιχεία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι μια εργάσιμη ημέ-

ρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Ιωαν. Φιλίππου
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Tuta absoluta 

Από την Διεύθυνση Γεωργίας

της Νομαρχίας  επισημαίνεται

στους καλλιεργητές κηπευτικών

η παρουσία του νέου επιβλαβούς

οργανισμού καραντίνας Tuta

absoluta (Μeyrick)

(Lepidoptera:Gelechidae, μικρο-

λεπιδόπτερο), ο οποίος προκα-

λεί ζημιά στις υπαίθριες, αλλά

και τις υπό κάλυψη καλλιέργειες

κηπευτικών.

Κύριος ξενιστής του εντόμου εί-

ναι η τομάτα αλλά και άλλα καλ-

λιεργούμενα και αυτοφυή φυτά,

όπως η πατάτα, η μελιτζάνα, η

πιπεριά, η αγροτοματιά,  ο τά-

τουλας, ο γιατράκος  κ.α.. Τα φυ-

τά τομάτας προσβάλλονται σε

όλα τα στάδια ανάπτυξης και σε

όλα τα μέρη τους (φύλλα, στελέ-

χη, καρποί). 

Στα φύλλα και στα στελέχη το

έντομο δημιουργεί στοές οι

οποίες, στην αρχή της προσβο-

λής, μπορεί να προσομοιάζουν

με τη Λιριόμυζα. Σε προχωρημέ-

νο στάδιο οι στοές είναι πολύ

μεγαλύτερες από αυτές που

προκαλεί ο υπονομευτής και συ-

χνά παρατηρούνται ακανόνιστου

σχήματος θάλαμοι εντός του πα-

ρεγχύματος του φύλλου από την

δραστηριότητα της προνύμφης

με ορατά τα σφαιροειδή αποχω-

ρήματα. Στους καρπούς προσβο-

λές διαπιστώνονται στην επιφά-

νειά τους, σε όλα τα στάδια ανά-

πτυξης και ωρίμανσης, αρχής γε-

νομένης  από τον κάλυκα του

καρπού. Στην συνέχεια παρου-

σιάζονται μικρές σκουρόχρωμες

οπές στις οποίες εμφανίζονται

τα σφαιροειδή αποχωρήματα

των προνυμφών.

Η μετάδοσή του, λόγω του μεγά-

λου αριθμού ξενιστών, του βιο-

λογικού κύκλου του και των ευ-

νοϊκών περιβαλλοντικών συνθη-

κών, είναι ταχύτατη. 

Παρακαλούμε όταν διαπιστωθεί

ασυνήθιστη εμφάνιση συμπτω-

μάτων ή παρουσία του εντόμου

ή κάθε άλλη ανωμαλία που πιθα-

νώς να προέρχεται από το εν

λόγω έντομο, να γνωστοποιείται

στις Υπηρεσίες Γεωργίας της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής,

προκειμένου να επιληφθούν του

θέματος οι φυτοϋγειονομικοί

ελεγκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες

απευθύνεστε  στη Διεύθυνση Γε-

ωργίας της Νομαρχίας, Τμήμα

Φυτοπροστασίας & Ποιοτικού

Ελέγχου (τηλ. 2132005355,

2106032904 Kαλογεροπούλου

Ελένη) και στα  Γραφεία Γεωργι-

κής Ανάπτυξης (Αχαρνές, Κα-

πανδρίτι, Κορωπί, Μαραθώνας).

Νέος επιβλαβής οργανισμός στις καλλιέργειες κηπευτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 19/5/10

Αριθμ. Πρωτ.: 6015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 1η του μη-

νός Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και

ώρα 10:00π.μ. θα διεξαχθεί πρό-

χειρος επαναληπτικός διαγωνι-

σμός για την προμήθεια ειδών

«προμήθεια υλικών για την συ-

ντήρηση και επισκευή παιδικών

χαρών» προϋπολογιζόμενης δα-

πάνης 8.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την πα-

ραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομί-

σουν εγγυητική επιστολή ύψους

5% επί του προϋπολογισμού,

ήτοι 400,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τους όρους και τα δι-

καιολογητικά συμμετοχής στο

διαγωνισμό, καθώς και την παρα-

λαβή της διακήρυξης οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να απευθύνο-

νται στο δήμο καθημερινά κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(αρμόδιος κ. Πασχαλινός Νικόλα-

ος τηλ.: 210-6600715).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 24, ΠΕΜΠΤΗ 27 & ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗ
Συνεδριάζει Τρίτη  25/5  8μ.μ.

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)

Το ΔΣ Βάρης συνεδριάζει την Τετάρτη 25/5, 8μ.μ. με τρία θέμα-

τα στην ημερήσια διάταξη.

1. Απόφαση για παράταση ισχύος ασφαλειών κινητών-ακινήτων.

2. Απόφαση για τρόπο εκτέλεση έρογυ Επισκευές-αλλαγή χρή-

σης κτιρίου στη Δυτική παραλία Βάρκιζας.

3. Απόφαση για νέο σχέδιο Πρ. Διατάγματος για Ζώνες Υμηττού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑ. Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ζαλόγγου 6 Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 213-20376624  

2106392148, fax: 213-2037623

E-mail: sxoll@gna-gennimatas.gr

Αθήνα 12/5/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 348

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών-

τριών του Γενικού Νοσοκομείου

Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» προκει-

μένουν να προβεί στην εγγραφή

25 (είκοσι πέντε) Μαθητών-

τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 10 του νόμου

3475/06 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/2006)

«Οργάνωση & λειτουργία της

δευτεροβάθμιας επαγγελματι-

κής εκπαίδευσης και άλλες δια-

τάξεις» και των άρθρων 6, 7, 8 &

10 του αριθμού 148096/Γ2/07

(Φ.Ε.Κ. 2511/07) Υπουργικής

Απόφασης «Σχολικό και διδακτι-

κό έτος, διακοπές και αργίες…

που αφορούν τις Επαγγελματι-

κές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης» καθώς και των παρ. 4

& 5 της αριθμ. 56647/Γ/07 (Φ.Ε.Κ.

947/Α/07) Υπουργικής Απόφασης

«Ελάχιστος αριθμός μαθητών για

τη λειτουργία τομέων και ειδικο-

τήτων στα ΕΠΑ.Λ. και ειδικοτή-

των στις ΕΠΑ. Σ.».

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υπο-

βάλλουν αιτήσεις και δικαιολογη-

τικά από την ημερομηνία λήξης

του τρέχοντος διδακτικού έτους

μέχρι 30 Ιουνίου και από 1η Σε-

πτεμβρίου μέχρι 21η Σεπτεμβρί-

ου (ανεξεταστέοι) στο Πρωτό-

κολλο της Σχολής, Ζαλόγγου 6 –

Αγία Παρασκευή, πληροφορίες

στα τηλέφωνα 210-6392148 και

213-2037624.

Για οποιαδήποτε πληροφορία

μπορείτε να απευθύνεστε και

στην ιστοσελίδα του Νοσοκομεί-

ου μας www.gna-gennimatas.gr.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. Αίτηση εγγραφής.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο απο-

λυτηρίου Α’ τάξης Λυκείου.

3. Υπεύθυνη δήλωση για την κη-

δεμονία του μαθητή σύμφωνα με

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρ-

θρου 3 του Π.Δ. 952/80.

4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του

δήμου στα μητρώα του οποίου εί-

ναι γραμμένος ο μαθητής ή αντί-

γραφο επικυρωμένο της αστυνο-

μικής ταυτότητας, ώστε να κατα-

χωρηθούν τα στοιχεία του Μαθη-

τή, που ορίζει στο άρθρο 9 του

Π.Δ. 294/79 (Α.87).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/89 ότι δεν φοιτά σε άλλη

σχολή.

6. Τρεις (3) φωτογραφίες.

Ο Διοικητής 

Λεωνίδας Ανωμερίτης

-Ισολογισμοί
- Προσκλήσεις

Προκηρύξεις -
Διαγωνισμοί

- Ανακοινώσεις
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Οι επιτυχίες του ομίλου συνεχίζονται και στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Η ομάδα του

Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης αναδείχθηκε  για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά  ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα συμμετείχαν εκτός των ελληνικών σωματείων

(Ν.Ο.Βουλιαγμένης, Ν.Ο.Βόλου-Αργοναύτες, Κ.Ο. Ηρακλείου, Γ.Σ. Ηρακλής-Θεσσαλο-

νίκης, Α.Ο.Νηρέας-Χαλανδρίου, Κ.Ο.Σερρών, Ν.Ο.Χανίων και  ΜΓΣ Πανσερραϊκός) και

πέντε Εθνικές Ευρωπαϊκές Ομάδες (Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Ουγγαρία και Λευ-

κορωσία) που συμμετείχαν στην παράλληλη διοργάνωση HELLAS SYNCHRO μαζί  με

τα ελληνικά σωματεία.

Η παρουσία πέντε εθνικών

ευρωπαϊκών ομάδων ανέβα-

σε τον ανταγωνισμό, και

ήταν μια ευκαιρία να φανεί

ότι η Ομάδα της Βουλιαγμέ-

νης υπερέχει απέναντι όχι

μόνο των ελληνικών, αλλά

και Εθνικών ευρωπαϊκών

Ομάδων.

Με τις εμπνευσμένες χορο-

γραφίες και τη στιβαρή καθοδήγηση της Πρώτης Προπονή-

τριας του τμήματος Ναταλίας Μασιούκ και την αμέριστη

συμπαράσταση και βοήθεια της προπονήτριας Σύλβιας Σα-

βράμη η Ομάδα με τις αθλήτριες Δέσποινα Θεοδωρίδου, Εύη Μακρυγιάννη, Ευγενία Καφετζή, Λίτσα Σαββίδου, Γιού-

λη Βαρτάνοβα, Πόπη Τομαή, Κλεοπάτρα Βερώνη, Ελένη Παπανδρέου, Αννα Κόκλα, Νατάσα Σιώζου, Ελλη Σάννη και

Μαρια-Eλενα Τσίμπου, κέρδισε επάξια τον τίτλο της ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για μια ακόμη χρονιά. Έτσι στο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα ο

ΝΟΒουλιαγμένης ως πολυ-

νίκης ομάδα συγκέντρωσε

249 βαθμούς, η δεύτερη

ομάδα (Α.Ο.Νηρέας-Χαλαν-

δρίου) συγκέντρωσε 232

βαθμούς και η τρίτη ομάδα

(Ν.Ο.Βόλου-Αργοναύτες)

184 βαθμούς.

Στο Combo ο ΝΟΒ κατέλαβε την πρώτη θέση (κύπελλο και χρυσά μετάλλια) με τις

αθλήτριες Βαρτάνοβα Γιούλη, Βερώνη Κλεοπάτρα, Θεοδωρίδου Δέσποινα, Καφετζή

Ευγενία, Κόκλα Αννα, Μακρυγιάννη Εύη, Παπανδρέου Ελένη, Σαββίδου Λίτσα, Σιώζου

Νατάσα, Τομαή Πόπη, και αναπληρωματικές Σάννη Ελλη και Τσίμπου Μαρία Ελενα

Στο Ομαδικό επίσης κατέλαβε την πρώτη θέση (χρυσά μετάλλια) με τις αθλήτριες

Βαρτάνοβα Γιούλη, Βερώνη Κλεοπάτρα, Θεοδωρίδου Δέσποινα, Καφετζή Ευγενία,

Μακρυγιάννη Εύη, Παπανδρέου Ελένη, Σαββίδου Λίτσα, Τομαή Πόπη και αναπληρωματι-

κές Κόκλα Αννα, Σάννη Ελλη, Σιώζου Νατάσα και Τσίμπου Μαρία Ελενα, υπερισχύοντας

της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας που θεωρεί-

το φαβορί και η οποία κατέλαβε τη δεύτερη

θέση.

Στο ντουέτο ο ΝΟΒ κατέλαβε τη 2η θέση

με τις αθλήτριες Εύη Μακρυγιάννη - Ευ-

γενία Καφετζή και αναπληρωματική Πόπη

Τομαή καθώς και την 3η θέση με τις αθλή-

τριες Κλεοπ. Βερώνη - Ελένη Παπανδρέου

και αναπληρωματική Λίτσα Σαββίδου. Την 1η

θέση κατέλαβε ο Νηρέας Χαλανδρίου με τις

αθλήτριες Ελ. Γεωργίου και Δέσποινα Σολωμού (η οποία ήταν ντουέτο της Εύης Μακρυ-

γιάννη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου

το 2008).

Στο σόλο την 1η θέση κατέλαβε ο Νηρέας Χα-

λανδρίου με την Δέσποινα Σολωμού ενώ ο ΝΟΒ

κατέλαβε τη δεύτερη και την τρίτη θέση με την

Εύη Μακρυγιάννη  με την Ευγενία Καφετζή αντί-

στοιχα. 

Αριστερά, οι τριάδα των αθλητριών που κέρδισε
τα μετάλια του αγωνίσματος solo.

ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιεεςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς  ττοουυ  ΝΝ..ΟΟ..ΒΒ..  

σσττηη  ΣΣυυγγχχρροοννιισσμμέέννηη  ΚΚοολλύύμμββηησσηη  κκααττηηγγοορρίίααςς  OOPPEENN
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Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Προγράμματα άθλησης

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βάρης με σκοπό

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους γονείς και

δη τους εργαζόμενους γονείς συνεχίζει και φέτος με τη

συνεργασία του Συλλόγου “ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ”,

το πετυχημένο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟ-

ΠΕΣ» έτους 2010 που ξεκίνησε το 2007 και είχε ως στό-

χο τη φύλαξη των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, σε

συνδυασμό με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,

μέσα από την ομαδική ζωή, την άθληση και την ψυχαγω-

γία.

Η μεγάλη ανταπόκριση των γονέων και πρωταρχικά των

παιδιών, επιβράβευσε την προσπάθεια του Δήμου και δη-

μιούργησε την υψηλή ευθύνη να παρέχει από εδώ και

στο εξής υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στα παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα «Δημιουργικές Διακοπές» αφορά παιδιά

ηλικίας από 7-12 ετών (Μαθητές Δημοτικού) και παρέχει

ασφάλεια στα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οι μαθητές θα διδάσκονται: Από έμπειρους γυμναστές

(καθηγητές φυσικής αγωγής) Ποδόσφαιρο, Καλαθο-

σφαίριση, Πετοσφαίριση, Αντισφαίριση, Κολύμβηση,

Παγκράτιο καθώς και από εξειδικευμένους γυμναστές

σε αθλήματα αυτοάμυνας: Ju-jitsu, Krav-maga, Judo,

Karate, Kick Boxing,Taekwondo και Brazilian Ju-jitsu.

Επίσης από ειδικούς εκπαιδευτές θα διδάσκονται Θεα-

τρικό παιχνίδι, Ψυχαγωγία γενικά, κ.λπ. Κάθε Παρα-

σκευή τα παιδιά θα πηγαίνουν εκπαιδευτική εκδρομή με

μισθωμένο πούλμαν.

Η προσέλευση των παιδιών θα ξεκινάει στις 7:45 έως

8:30 αυστηρά το πρωί και θα τελειώνει στις 15:45 κάθε

μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου και για ενάμιση μήνα, από

τις 21/6/2010 – 30/07/2010. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις περιόδους (κάθε

περίοδος διαρκεί 2 εβδομάδες -  Δευτέρα έως Παρα-

σκευή η κάθε εβδομάδα)  και το κόστος για τους δημό-

τες για κάθε παιδί ανέρχεται στο ποσόν των 110€ / για

κάθε περίοδο, ενώ για τους μη δημότες το ποσό είναι

130,00€ για κάθε παιδί. Και στις δύο περιπτώσεις για το

δεύτερο παιδί θα γίνεται 10% έκπτωση. Στην παραπάνω

τιμή περιλαμβάνεται πλήρες γεύμα με φρούτο ή γλυκό.

Τα παιδιά των απόρων οικογενειών (με κατάθεση πιστο-

ποιητικού απορίας) θα συμμετέχουν Δωρεάν στο πρό-

γραμμα. 

Η διάρκεια του προγράμματος έχει ως εξής: Πρώτη πε-

ρίοδος από 21/6 έως 2/7 – Δεύτερη περίοδος από 5/7

έως 16/7 – Τρίτη περίοδος από 19/7 έως 30/7.

Παραλαβή αιτήσεων για την 1η περίοδο θα ξεκινήσει  από

Πέμπτη 20/5 έως Τετάρτη 16/6 και θα τηρηθεί σειρά προ-

τεραιότητας διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για τις

υπόλοιπες περιόδους η παραλαβή των αιτήσεων θα γί-

νεται καθημερινά.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στο Δήμο Βάρης στο

Γραφείο του Αθλητικού Οργανισμού, 1ος όροφος Τσαβά-

κου Μαρία, τηλ. Πληροφοριών 213-2030465.

Απαραίτητα, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει

να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση για την ικανότητα

άθλησης καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης το οποίο αφορά τους δημότες μόνο. Υπεύθυνος

προγράμματος & μέλος του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανι-

σμού Δήμου Βάρης, είναι ο Παπανικολάου Κωνσταντί-

νος, τηλ. 6944-694152.

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το διοικητικό συμβούλιο

του Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥ-

ΛΑΣ καλεί τα μέλη του σε

ετήσια Τακτική Γενική Συ-

νέλευση την Κυριακή 6/6

στις 19:00 στη Βούλα,

στην αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων του Δήμου (κάτω

από τη Γέφυρα της Βου-

λιαγμένης) για συζήτηση

και λήψη απόφασης των

παρακάτω θεμάτων:

1. Διοικητικός Απολογισμός

του Απερχόμενου Δ.Σ.

2. Οικονομικός Απολογι-

σμός παρελθούσας αθλητι-

κής περιόδου.

3. Έγκριση της έκθεσης της

εξελεγκτικής επιτροπής.

4. Απαλλαγή του απερχόμε-

νου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

αναφορικά με την Οικονομι-

κή Διαχείριση της παρελ-

θούσας χρήσης.

5. Έγκριση προϋπολογισμού

περιόδου 2010-2011.

6. Εκλογή οργάνων Διοίκη-

σης (Διοικητικού Συμβουλίου,

Αναπληρωματικών Μελών

Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή

και αναπληρωματικών μελών

της Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής). 

Σε περίπτωση που δεν θα

υπάρξει απαρτία, η Γενική

Συνέλευση θα επαναληφθεί

την επόμενη 7/6/2010, ημέ-

ρα Δευτέρα, την ίδια ώρα,

στον ίδιο χώρο και με τα

ίδια ως άνω θέματα. 

Γυμναστικός Σύλλογος Λαυρίου

Ο σημαντικότερος αγώνας της 20ετίας

Την Κυριακή 23/5 στις 17:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου, θα πραγματοποιηθεί ο

σημαντικότερος αγώνας, της τελευταίας 20χρονης ιστορίας του Γυμναστικού Συλλό-

γου Λαυρίου με τον Απόλλωνα Πατρών. 

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρίου, καλεί όλους τους φιλάθλους να

στηρίξουν με την παρουσία τους την ομάδα και να γιορτάσουν όλοι μαζί την άνοδο

στην Α2 Εθνική κατηγορία. Με σύνθημα «Μια ομάδα, μια πόλη, μία ιστορία», θα φω-

νάξουν για την προβολή της πόλης τους.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

16:15 – 16:45 Αγώνας Παλαίμαχων

16:45 - 18:30 Αγώνας Γ.Σ.Λ. – Απόλλων Πατρών

Μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσουν:

Αγώνας μεταξύ των παιδιών της ακαδημίας μας, απονομές και αυτοκινητοπομπή με το

πούλμαν της ομάδας, η οποία θα καταλήξει στο τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυ-

ρίου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Δήμος. 

Ναυτικός 

Αθλητικός Ομιλος

Βούλας

Μουσικοχορευτική βραδιά

Ο Ναυτικός Αθλητικός Ομι-

κος Βούλας οργανώνει την

ετήσια μουσικοχορευτική

βραδιά του, την Παρα-

σκευή 18 Ιουνίου στις 9.30

στις εγκαταστάσεις του.

Τηλ. 210 8991.193   

ΝΑΥΤΙΚΟΣ 

Α. Ο. ΒΑΡΗΣ

- ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Πρόσκληση Γενι-

κής Συνέλευσης
Ο Ναυτικός Αθλητικός Ομι-

λος Βάρης - Βάρκιζας προ-

γραμματίζει την Ετήσια Γε-

νική συνέλευση χρήσης

2009, που θα γίνει την Κυ-

ριακή 23 Μαΐου στις εγκατα-

στάσεις του Ομίλου, ώρα 11

το πρωί. Στην περίπτωση

που δεν επιτευχθεί η προ-

βλεπόμενη απαρτία, η Γενι-

κή Συνέλευση θα συγκληθεί

την Κυριακή 30 Μαΐου στον

ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Θέματα Ημερήσιας διάτα-

ξης

1. Εκλογή Προέδρου και

Γραμματέα της Γ.Σ.

2. Εγκριση διαγραφής μελών.

3. Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.

4. Υποβολή οικονομικού

απολογισμού.

5. Εγκριση και απαλλαγή

του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

6. Προϋπολογισμός έτους

2010

7. Αρχαιρεσίες.

ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Στο πρωτάθλημα Junior αποφασίσθηκαν οι κάτωθι αλλαγές:

Α) Ημερομηνία : Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12:00 ΚΑΛΥΒΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Β) Ημερομηνία : Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

Γ. ΡΑΦΙΑΣ 17:00 ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ

ΓΙΩΤΗΣ 18:45 ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 18:30 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ -ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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Συνάντηση με φορείς της Βάρης πραγμα-

τοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγγελος

Αποστολάτος στη Βάρκιζα την Τετάρτη

19/5. Πολλοί ήταν οι φορείς που ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα και ανάμεσα σε κα-

φέ και λουκουμάδες, ξετυλίχτηκαν τα προ-

βλήματα και τα παράπονα των φορέων για

τη γειτονιά τους.

Με σύνθημα “Και ξέρουμε και μπορούμε”,

ο επικεφαλής του συνδυασμού “ΔΑΔΑ με

όραμα” Αγγελος Αποστολάτος, εξήγησε

ότι αυτή ήταν μια πρώτη επαφή - στα πλαί-

σια των συναντήσεων του συνδυασμού του

- για να ακούσει και να καταγράψει τα προ-

βλήματά τους, ούτως ώστε να τα επεξερ-

γαστεί. 

Σχολική στέγη

Για το 1ο και 2ο Δημοτικά σχολεία Βάρης,

μίλησαν και εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος

τονίζοντας το πρόβλημα της συγκατοίκη-

σης των δύο σχολείων, την αργοπορία της

κατασκευής του 2ου. Ακόμη τόνισαν ότι και

με το νέο κτίριο δεν θα λυθούν τα προβλή-

ματα, αφού είναι εξαθέσιο και ήδη τα παι-

διά είναι 380.

― Ζυτάμε υποδομή και υπηρεσία για να

αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες μας, είπε ο

εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιδιοκτητών

εκτός σχεδίου, που περιμένουν το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο για να νομιμοποιη-

θούν, το οποίο όμως δεν διαφαίνεται στον

ορίζοντα. Ετσι κατήγγειλαν ότι προχωρούν

σε νομικές διαδικασίες και κινητοποιήσεις

δυναμικές.

Το Χέρωμα

Ο Μιχ. Μεσσήνης πρόεδρος του Χερώμα-

τος τόνισε ότι το Χέρωμα δεν αποτελείται

από δασικές εκτάσεις, βάσει του Δασαρ-

χείου Πεντέλης. Είναι παραχωρηθείσες

εκτάσεις του 1922.  

― Αδέσποτα ζώα επιτίθενται σε πεζούς

που βρίσκονται κάθε ημέρα στο Κέντρο

Υγείας, κατήγγειλε άλλος πολίτης. Επίσης

μίλησε για τα σκουπίδια στην παραλία και

τους Τσιγγάνους που την κατακλύζουν.

Ο Αγγελος Αποστολάτος μίλησε για τη

Βάρκιζα που γνώρισε παιδί και την περπά-

ταγε, ανάμεσα στα πεύκα. «Η Βάρκιζα

ήταν δάσος» τότε, είπε και σήμερα είναι

υποβαθμισμένη.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας, πα-

ραπονέθηκε που δεν έχει στέγη και δεν

μπορούν να δημιουργήσουν μία εστία συ-

νάντησης.

Την έλλειψη ενός ΚΑΠΗ στη Βάρκιζα επε-

σήμανε η Μαρία Κυλάκου, αποστερώντας

έτσι από την τρίτη ηλικία τη δυνατότητα

επικοινωνίας και συνάντησης.

Στο οικόπεδο δίπλα από τα αρχαία στη Λε-

ωφ. Βάρης αναφέρθηκε ο Α. Αποστολάτος,

ότι θα μπορούσε να έχει γίνει ένα αρχαιο-

λογικό μουσείο με χρήματα του ΕΣΠΑ.

Η Λυδία Αργυροπούλου απάντησε ότι το

αίτημα αυτό υπήρχε από την εποχή που

ήταν δήμαρχος ο Κώστας Μπαγλατζής και

το είχε ζητήσει, αλλά δεν προχώρησε για-

τί τα κονδύλια του πολιτισμού πήγαν όλα

στη Θεσσαλονίκη.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη συμπλή-

ρωση ειδικών ερωτηματολογίων για την

καταγραφή όλων των ζητημάτων. 

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κος Απο-

στολάτος δήλωσε «είμαι καταρχάς απόλυ-
τα ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των
συλλόγων αλλά και την όλη διεξαγωγή της
συζήτησης. Οι κάτοικοι – είναι γεγονός ότι-
καλούνται να επιλύσουν μόνοι τους χρόνια
προβλήματα που με την ταχεία αύξηση του
πληθυσμού γίνονται όλο και μεγαλύτερα.
Πρέπει ο Δήμος να οργανωθεί και να τρέ-
ξει άμεσα να δώσει λύσεις. Εμείς και ξέ-
ρουμε και μπορούμε. Το έχουμε ήδη απο-
δείξει αυτό. Στόχος μας είναι να διατηρή-
σουμε ό,τι καλό από το παρελθόν, δημι-
ουργώντας ταυτόχρονα έργο που θα δώσει
τις προοπτικές για τον ενιαίο πανέμορφο
Δήμο του αύριο.»

Α. Μπουζιάνη

“Και ξέρουμε και μπορούμε”

Συνάντηση φορέων Βάρης

με τον Αγγελο Αποστολάτο

Είναι πλέον γεγονός, ότι σημείο αναφοράς πολιτι-

σμού στη Βούλα είναι το Art Gallery cafe.

Εκεί, κάθε βράδυ, μπορείς να ακούσεις και να δεις

διαφορετικά στοιχεία, από χορό, μουσική, δρώμενα

και κουβέντα.

Ετσι προχθες τη Δευτέρα το βράδυ, βρέθηκα ανάμε-

σα σε γνωστούς και φίλους με τον Ιατρόπουλο στο

μικρόφωνο και μουσικά ελαφρά ακούσματα που άλ-

λοτε συνόδευαν το λόγο και άλλοτε “εξέπεμπαν” κα-

τευθείαν.

Η συζήτηση ήταν ελεύθερη και ο καθένας μπορούσε

να θέσει το ερώτημά

του στον λογοτέχνη.

Ετσι αναπτύχθηκε μία

ζεστή, θετικά ηλεκτρι-

σμένη ατμόσφαιρα,

που ο Μιχάλης ο Γύρας

ξέρει πάντα να δημι-

ουργεί.

Αριστερά σε πρώτο
πλάνο ο επικεφαλής
μειοψηφίας στο Δήμο
Βάρης Δημήτρης Κυ-
πριώτης με τη σύζυγό
του και δεξιά ο Δ. Ια-
τρόπουλος.

Αννα Μπουζιάνη

Μια βραδιά στο Art Gallery


