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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η  ΝΕ Αν. Αττικής ΠΑΣΟΚ και Δ.Ο Κορωπίου ΠΑΣΟΚ  ορ-

γάνωσαν την Τετάρτη 15/6 εκδήλωση με θέμα το Π.Δ για

την Προστασία του Υμηττού.

Οπως έχουμε γράψει, το Προεδρικό Διάταγμα για τον

Υμηττό, θίγει ολόκληρους οικισμούς, ιδιαίτερα, στις πε-

ριοχές Βάρης (Χέρωμα), Κορωπίου (Σκάρπιζα, Κίτσι) και

Παιανίας  (Προσήλιο).

Ετσι έχουν γίνει κινητοποιήσεις από όλους τους παρα-

πάνω Δήμους για ενημέρωση των πολιτών απ’ τη μιά και

παραπέρα ενέργειες απ’ την άλλη.

Βέβαια το ραντεβού που περίμεναν εδώ και ένα μήνα με

την Υπουργό δεν ήρθε.

Η Μπιρμπίλη απαξιώνει τους Δημάρχους, και προχωράει,

όπως δείχνουν τα πράγματα.

Αν μη τι άλλο βέβαια, ένας Υπουργός που βάζει μία υπο-

γραφή για ένα τέτοιο ζήτημα, θα έπρεπε τουλάχιστον να

έχει περπατήσει ή εν πτήσει να δει τί περικλείουν αυτές

οι ζώνες και τι αποκλείουν και να μην επαφίεται στην

άποψη των οργανώσεων ΜΚΟ που την περιτριγυρίζουν

ως αυλικοί. Και όπως έχει δείξει η ιστορία ο αυλικός εί-

ναι μόνο  κόλακας.

Ελπίζουμε ότι η Νομαρχιακή ενημερώθηκε και θα μετα-

φέρει το πρόβλημα προς τους αρμόδιους και περαιτέρω

προς τον πρωθυπουργό και βουλευτή της περιφέρειας!

Η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ συζητά 

για το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού

Συνδυασμοί οργανώνονται 

και νέοι αναδύονται στα 3Β

Κλειστή παρουσίαση υποψηφίων συμβούλων έκανε

ο συνδυασμός «Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής» του

Ανδρέα Κάσδαγλη, σε γνωστή ταβέρνα της περιο-

χής.

Όπως μάθαμε μεταξύ των υποψηφίων είναι η ομάδα

που τον πλαισιώνει από τους ήδη δημοτικούς συμ-

βούλους, (Κιούκης, Θανόπουλος, Ψαλλίδας, Ρουσ-

σάκης, Σωτηρόπουλος, Μαυραγάνη) τον Αργύρη

Αποστολόπουλο (παλιό σύμβουλο), δύο νέα κορί-

τσια (Ν. Μπιμπα, Ο. Φωτά), τον μόνιμο παρόντα στα

Δημοτικά συμβούλια Καμπίτση και άλλους.

Βέβαια δεν καταλάβαμε γιατί μια τέτοια εκδήλωση

δεν θέλησε ο Ανδρέας να πάρει δημοσιότητα, αφού

είναι δημοσιοποίηση των υποψηφίων του.

Στη Βούλα στο μεταξύ γίνονται συναντήσεις, συ-

σκέψεις και προετοιμάζεται νέο σχήμα  με επικεφα-

λής νυν δημοτικό σύμβουλο που έχει - κατά γενική

ομολογία - καλή παρουσία στα δημοτικά συμβούλια

και τα δρώμενα της Βούλας. Αναμένεται η δημοσιο-

ποίηση συνδυασμού που θα διεκδικήσει τις εκλογές

στο νέο Δήμο συνεργαζόμενος με γερά ονόματα

από τους γειτονικούς Δήμους.

Μετά την ανακοίνωση του Δημάρ-

χου Κορωπίου, Θεοδ. Αθανασό-

πουλου, ότι δεν θα διεκδικήσει εκ

νέου το δημαρχιακό θώκο, η Ανε-

ξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κορωπί-

ου «Αναγέννηση», μέσα από την

οποία είχε αναδειχθεί και ο νυν Δή-

μαρχος, κινητοποιήθηκε προκειμέ-

νου να αναδείξει νέον υποψήφιο.

Δεν γνωρίζω αν εγίνοντο ενωρίτε-

ρα διεργασίες, κάτι που έπρεπε,

γιατί οι δυνάμεις αναδεικνύονται

μέσα από τις κινητοποιήσεις και τις

ζυμώσεις, στην πορεία του χρόνου

και όχι την τελευταία στιγμή.

Ετσι πραγματοποίησαν Γενική Συ-

νέλευση την οποία είχαν προαναγ-

γείλει την Κυριακή 20 Ιουνίου,

όπου μεταξύ άλλων (απολογισμό

κλπ. είχαν και την ανάδειξη του νέ-

ου υποψηφίου μέσα από τις διαδι-

κασίες που προβλέπει η Κίνηση).

Παρ’ όλα αυτά, αφού έγινε απολο-

γισμός δεν προχώρησαν σε ανάδει-

ξη υποψηφίου, είτε από κάποια

προσκόμματα, είτε δίνοντας άλλη

μια ευκαιρία για τροφή και σκέψη,

μεταθέτοντας την ημέρα αυτή, για

την Τετάρτη 30 Ιουνίου, η οποία

όμως και πάλι δεν πραγματοποιή-

θηκε. Με μια απλή, ανακοίνωση,

μας ενημέρωσαν για την αναβολή

της συνάντησης μέχρι νεωτέρας.

Κάτι οι δύσκολες συγκυρίες που

περνάει η χώρα μας, κάτι ο κόσμος

που έχει μουδιάσει και βρίσκεται

μισοξύπνιος από νάρκωση, κάτι το

ασυμβίβαστο των δημάρχων, δημι-

ουργούν δυσκολίες στις υποψηφιό-

τητες.

Το όνομα του Αντιδημάρχου Σερα-

φείμ Κόλλια για την υποψηφιότητα

του Δημάρχου, που ακουγόταν,

μάλλον αποσύρεται μετά την άρνη-

σή του να ηγηθεί ψηφοδελτίου, λό-

γω προφανώς του ασυμβίβαστου.

Ετσι από την «Αναγέννηση» δεν

διαφαίνεται κάτι προς το παρόν.

Στην παρούσα φάση λοιπόν το όνο-

μα που διεκδικεί βάσιμα το Κορωπί

είναι ο Δημήτρης Κιούσης επικε-

φαλής της μειοψηφίας σήμερα και

η ανεπίσημη εκπεφρασμένη επιθυ-

μία του νομαρχιακού συμβούλου

Θανάση Αυγερινού.

Θα αναγεννηθεί η «Αναγέννηση»

Επιτροπή αγώνα εργαζομένων της βιομηχανικής ζώνης

Κορωπίου – Παιανίας

Να μην πληρώσει ο λαός χρέη, ελλείμματα και κρίση

Η Επιτροπή αγώνα εργαζομένων της βιομηχανικής ζώνης Κορωπίου – Παι-

ανίας, έδωσε Συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα επισημαίνοντας

ότι «οι εργαζόμενοι ζουν τη χειρότερη επίθεση των τελευταίων 50 χρόνων
σε βάρος των δικαιωμάτων τους. Επιβάλλονται ανατροπές κατακτήσεων
για τις οποίες χύθηκε αίμα.
Η κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου, και σε συμμαχία με την Ε.Ε.
και το Δ.Ν.Τ. επιβάλλουν σήμερα την πιο βάρβαρη εργασιακή ζούγκλα. Ξε-
θεμελιώνουν κάθε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καταργώντας
στην ουσία τις συντάξεις που τις αντικαθιστούν με ένα βοήθημα και οδη-
γούν σε δουλειά πάνω από τα 65, με 40-55 χρόνια εργασίας».
Περιγράφουν δραματική την κατάσταση στους εργασιακούς χώρους της

βιομηχανικής ζώνης, όπου παραβιάζονται συστηματικά οι συλλογικές συμ-

βάσεις και τα μέτρα υγιεινής και  αποφάσισαν και ίδρυσαν την Επιτροπή

Αγώνα εργαζομένων στη βιομηχανική ζώνη. Καλούν δε κάθε εργαζόμενο

να ενισχύει αυτή την προσπάθεια και να την κάνει δική του υπόθεση.

Εκδήλωση – Εγκαίνια οργανώνουν για το άνοιγμα των γραφείων της Επι-

τροπή Αγώνα την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 7μ.μ.
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Η Αφρική δεν είναι μόνο του Μουντιάλ και της

…βουβουζέλας. Είναι η Αφρική των μεγάλων

αντιθέσεων.

Του τεράστιου αποικιοκρατικού και φεουδαρχι-

κού πλούτου και της ακραίας ένδειας.

Είναι η Αφρική των ορυχείων διαμαντιών και

χρυσού και η Αφρική της απίστευτη λειψυδρίας,

του λιμού και των λοιμών όπως του AIDS και

άλλων νοσημάτων και των φυλετικών πολέμων.

Είναι η Αφρική των «έξυπνων επενδύσεων»1

και η Αφρική που βλέπετε στις φωτογραφίες!
Αφορμή γι’ αυτό το σημείωμα που δεν φιλοδοξεί να

πάρει τη θέση ρεπορτάζ – αν κι έχω μαζέψει αρκετά

στοιχεία – μου έδωσε η παρακάτω επιστολή του φί-

λου αναγνώστη Μάρκου Ράπτη.

Ο Μάρκος Ράπτης, επιχειρηματίας, έχει τον τιμητικό

τίτλο του «Μεγάλου Αρχοντα – Πρωτέκδικου» του

Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Εί-

ναι από τους σημαντικότερους τίτλους (Η “7η” είχε

γράψει προ ετών όταν του απενεμήθη η τιμητική αυ-

τή διάκριση). Ο Μάρκος επίσης, έχει πλούσιο φιλαν-

θρωπικό έργο στη «μαύρη» Ηπειρο, αφού έχει «υιο-

θετήσει» δεκατέσσερα παιδάκια και έχει χρηματοδο-

τήσει αρκετά πηγάδια, μέσω του Πατριαρχείου.

Και έτσι είναι: Από 1400 δολάρια (δηλαδή 1.166€,

με την παρούσα ισοτιμία) έως 4000 δολάρια

(3.333€), για ένα πηγάδι που εξυπηρετεί 300  οικο-

γένειες σ’ ένα χωριό, δίνει στην ιστοσελίδα της μη

κερδοσκοπική οργάνωση, επίσης.

Μερικά στοιχεία για την Αφρική

― Η Αφρική περιλαμβάνει 53 χώρες, με 900 εκατομ.

περίπου συνολικό πληθυσμό.

― Παράγει το 98% των διαμαντιών, το 77% της πα-

γκόσμιας παραγωγής χρυσού, με τεράστια αποθέ-

ματα πετρελαίου. Η οικονομία της είναι κυρίως

αγροτική με ανάπτυξη μονοκαλλιεργειών, ως αποτέ-

λεσμα, της αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης. Και νε-

ρά έχει, αλλά δεν έχει συλεκτήρες και δίκτυα. 

Μ’ όλα ταύτα και δια ταύτα, η Αφρική είναι φτωχή κι

εκατομμύρια Αφρικανοί και παιδάκια λιμοκτονούν,

διψούν και πεθαίνουν.

1. Οι “έξυπνες” επενδύσεις

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley συγκεντρώ-

νουν εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για αγροτικά

funds στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική («Ενημε-

ρωτικό Δελτίο» Τ.Ε.Ε., τ. 2005 της 1/6/1998).  Αγοράζουν δη-

λαδή ή ενοικιάζουν για 99 χρόνια τεράστιες εκτά-

σεις τσάμπα (μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ)

και τις καλλιεργούν εντατικά με χαμηλό κόστος γης

κι εργατικών χεριών και χωρίς κυβερνητικό έλεγχο,

διώχνοντας συνάμα τους ντόπιους μικροκαλλιεργη-

τές και κτηνοτρόφους από τη γη τους.

Αυτές είναι οι “έξυπνες επενδύσεις” της “μεταμοντέρ-

νας αποικιοκρατίας της G.S. και M.S., αλλά και αμερι-

κάνικων πανεπιστημίων, όπως του Χάρβαρντ. Αυτά!...

Η “7η” θα προσπαθήσει να βάλει το «λιθαράκι» της,

για να συμβάλλει σ’ ένα πανανθρώπινο καθήκον: Να

ξεδιψάσει το ξεραμένο χείλι ενός παιδιού, ενός συ-

νανθρώπου μας. Εχουμε καθήκον σ’ αυτούς τους δύ-

σκολους καιρούς - να βοηθήσουμε αυτούς που βρί-

σκονται σε πολύ - πολύ χειρότερη μοίρα.

Κώστας Βενετσάνος 

Κυρία Διευθύντρια,

Διάβασα σε τοπική εφημερίδα της Βούλας εκτενές

ταξιδιωτικό άρθρο, όπου στο τέλος προτείνεται να

βοηθήσουν, όσοι θέλουν τους νέους της Κένυας,

όπου, μεταξύ άλλων, το τιμολόγιο για την κατα-

σκευή ενός «πηγαδιού με χειραντλία και βάση»,
αποτιμάται στα 3.500 ευρώ(!).

Η τιμή αυτή με κατέπληξε διότι είναι υπερδιπλάσια

(233% πάνω) από το κόστος που έχει πετύχει το Πα-

τριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και το

‘χει σαν σύνθημα: «Με 1500€ φτιάχνεις ένα πηγάδι
και σώζεις ένα χωριό».

Θα πρότεινα λοιπόν επειδή, τα τιμολόγιά μας του

Πατριαρχείου είναι κατά 60% φθηνότερα από την

«Επιτροπή» του ιδιώτη, που αναφέρει το δημοσίευ-

μα, όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον

Γενικό Πατριαρχικό Επίτροπο Πατριαρχείου Αλε-

ξανδρείας και πάσης Αφρικής  Μητροπολίτη Αξώ-

μης κ.κ. Πέτρο στο τηλ. 210 6745.511.

Μάρκος Ράπτης

ηη  ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ
διψάει για ένα πηγάδι!

ενώ την αρμέγουν «επιστημονικά» και τρώνε τις σάρκες της τα «όρνια» και οι «ύαινες»

Οι γύπες και τα κοράκια περιμένουν υπομονετικά... όπου να ‘ναι κι αυ-
τό το παιδί θα πεθάνει, προς δόξαν του “πολιτισμού” μας και των συμ-
βιβασμένων με την εξουσία εκπροσώπων των θρησκειών.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Ο Δήμος Βάρης με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙ-

ΜΑ, ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» καλεί τους πολίτες

του Δήμου να δώσουν και πάλι το «πα-

ρών» στην Εθελοντική Αιμοδοσία του

Δήμου Βάρης, που διοργανώνεται την

Τετάρτη 07/07/10 και ώρες 16:00 –

19:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ.

Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται μόνο από άνθρωπο σε

άνθρωπο. Από άνθρωπο, που σέβεται και εκτιμά την

αξία της ζωής σε άνθρωπο, που το έχει ανάγκη για να

παραμείνει σε αυτήν.

«Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, αν-

θρώπους με υψηλό το αίσθημα της προσφοράς και της

ευθύνης προς τον συνάνθρωπο. Ο Δήμος Βάρης καλεί

όλους τους πολίτες της περιοχής στη μεγάλη οικογέ-

νεια των Εθελοντών Αιμοδοτών.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

στο ΚΟΡΩΠΙ

Ο Σύλλογος Δημοσθένης, δεκατρία χρόνια τώρα,

στην προσφορά και στο πλευρό του πάσχοντα, έχει δη-

μιουργήσει τράπεζα αίματος και προσφέρει, όπου υπάρ-

χει ανάγκη.

Η επόμενη αιμοδοσία γίνεται στο Κέντρο Υγείας Κορω-

πίου, την Κυριακή 11 Ιουλίου και την Τετάρτη 14 Ιουλί-

ου αντίστοιχα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1.

Σκέψου ότι με το αίμα που
προσφέρεις μπορεί κάποια
στιγμή και εσύ ο ίδιος να το
χρειαστείς!.
Το αίμα που δίνει είναι λίγο
και αναπληρώνεται γρήγο-
ρα, γράφει μεταξύ άλλων
στο έντυπό του ο σύλλο-
γος. 

Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ξεκίνησε ο Δημοτικός Κινημα-

τογράφος Κακής Θάλασσας Κερατέας, με ένα πλούσιο πρό-

γραμμα.

Από πέρυσι ο δημοτικός κινηματογράφος καθιέρωσε το θεσμό

της πρόσκλησης Ελλήνων δημιουργών της 7ης τέχνης (σκηνο-

θέτες, ηθοποιούς κ.ά.) να παρουσιάζουν έργα τους.

Το 2009 στο κατάμεστο χώρο του κινηματογράφου το κοινό

υποδέχθηκε το Θόδωρο Αγγελόπουλο που παρουσίασε το έργο

του «Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» και τιμήθηκε από το Δήμο Κε-

ρατέας. 

Φέτος η πρόσκληση απευθύνεται σε 3 Έλληνες δημοφιλείς δη-

μιουργούς του κινηματογράφου.

Το Μιχάλη Κακογιάννη που έχει προσκληθεί την Παρασκευή 6

Αυγούστου στην προβολή της κλασικής και εμβληματικής ται-

νίας που αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του Ελληνικού κινη-

ματογράφου, την «ΗΛΕΚΤΡΑ». Η ταινία γυρίστηκε το 1962

στην Κερατέα και έχει πρωταγωνιστές την Ειρήνη Παπά, το

Γιάννη Φέρτη, το Μάνο Κατράκη κ.ά.

Με αφορμή αυτό το γεγονός ο Δήμος Κερατέας αποφάσισε να

δώσει το όνομα της ταινίας στον κινηματογράφο και έτσι το θε-

ρινό σινεμά της Κερατέας, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια

και τα τελευταία χρόνια έχει μια κατακόρυφη άνοδο εισιτηρίων,

θα ονομάζεται ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Έτσι Παρασκευή και Σάββατο 5-6 Αυγούστου με ελεύθερη εί-

σοδο για το κοινό ο δημοτικός κινηματογράφος θα παρουσιάσει

στις 9 μμ το ντοκιμαντέρ «ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ», αναφορά στον

αγώνα των κατοίκων κατά του ΧΥΤΑ στην Κερατέα και κατόπιν

στις 10.15 μμ την ταινία «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Μιχάλη Κακογιάννη.

Εκτός αυτού ο δημοτικός κινηματογράφος έχει απευθύνει πρό-

σκληση στον Αντώνη Καφετζόπουλο για να παρουσιάσει το

φιλμ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» του Φίλιππα Τσίτου, για το

οποίο τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ

του Λοκάρνο της Ελβετίας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός υποσχέθηκε να παραβρεθεί στην μία

από τις ημέρες της προβολής της ταινίας (Παρασκευή 23 – Κυ-

ριακή 25 Ιουλίου) που θα ανακοινωθεί σύντομα από το δημοτι-

κό κινηματογράφο.

Τέλος ένας άλλος αγαπητός στο κοινό ηθοποιός και σκηνοθέ-

της, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, τον Αύγουστο θα παρουσιάσει στο

δημοτικό κινηματογράφο την ταινία του «4 ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥ-

ΜΙΑ», που γυρίστηκε μεταξύ άλλων και στην Πλάκα Κερατέας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη πολλές παιδικές ταινίες και

ποιοτικά φιλμ παραγωγής 2009 – 2010. 

Η είσοδος είναι 7€ και το τηλ. 2299028049 ή 2299066840.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Αξιόλογα έργα με Ελληνες δημιουργούς

“4 μαύρα κοστούμια” του Ρένου Χαραλαμπίδη στην Κερατέα.

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου γίνεται το 4ο αποχαιρετιστήριο

Barbecue PARTY!! Το Nea Makri Tennis Club του Ε.Σ.Ν.Μ.

και καλεί μέλη και φίλους  - μετά τις 8.30μ.μ. - στο θεα-

τράκι του Αθλητικού Πάρκου – πρώην αμερικάνικη βάση,

για μια βραδιά με μεζέ, μουσική και ποτό.

Η μουσική προσφορά του  

dj Paris T.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-

σης θα γίνει και η απονομή

βραβείων και διπλωμάτων

στους παίκτες του τέννις που

έλαβαν μέρος στο 3 εσωτερικό

τουρνουά Ιουνίου, μια χορηγία

της Bizart Gallery Παλλήνης.

Τα έξοδα της εκδήλωσης κα-

λύπτονται αξ’ολοκλήρου από

χορηγούς.

Τα μαθήματα τέννις στο

N.M.T.C. πραγματοποιούνται

από τον υπεύθυνο προπονη-

τή Μιχάλη Γεροδήμο και την προπονήτρια Πένυ Αλεβιζο-

πούλου και θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουλίου. 

Αποχαιρετιστήριο Barbecue PARTY!! 

Nea Makri Tennis Club 

"Αυτογνωσία και μνήμη
Μια περιήγηση στα 

μονοπάτια του μυαλού"
Εισηγήτρια: Μαρία Παπανικολάου-Ζαχαριά

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα τους μηχανισμούς της μνήμης

σε σχέση με την αυτογνωσία.

― Πώς επιδρούν τα σύγχρονα ερεθίσματα στη μνήμη;

― Γιατί θυμόμαστε ανούσιες λεπτομέρειες και ξεχνάμε σημα-

ντικά γεγονότα;

― Πώς δυναμώνουμε τη μνήμη μας σε σχέση με τη γνώση του

εαυτού μας.

― Τι είναι "η μνήμη του παρελθόντος";

― Ασκήσεις συγκέντρωσης και ενδυνάμωσης της μνήμης.

Διάρκεια: Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Ιουλίου 10πμ με 3μμ

Συμμετοχή: 10 € (περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα)

Πάμε θέατρο στο Κορωπί

Ραντεβού στο “αρχαίο θέατρο”

του ΠΙΚΠΑ
Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ και οι εθελοντές “ναι στην προ-

σπάθεια” οργανώνουν για το Σάββατο 10 Ιουλίου στις 8

το βράδυ εκδηλωση στο “αρχαίο θέατρο” μέσα στο χώ-

ρο του ΠΙΚΠΑ Βούλας (Καραμανλή 2), με σύνθημα “ας

αφήσουμε τα παιδιά να μας διδάξουν”.
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ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

8 Ιουλίου
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση Βύρων Φιδετζής

Αφιέρωμα στα 85 χρόνια

του Μίκη Θεοδωράκη
Σουίτα από το μπαλέτο «Οι εραστές του Τε-

ρουέλ». Συμφωνία αρ.4 «Των Χορικών»

Σοφία Κυανίδου σοπράνο, Μαρία Βλαχοπούλου μετζοσο-

πράνο, Γιάννης Τσιτσελίκης βιολοντσέλο, Λυδία Κονιόρ-

δου απαγγελία.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 [Η] 
3 & 4 Ιουλίου

Ώρα Έναρξης: 11 π.μ. 

Η παράσταση διαρκεί 8 1/2 ώρες με 6 ενδιάμεσα

διαλείμματα (συνολικά 12 ώρες)

Οι δαίμονες

βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα 

του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Παραγωγή: Tieffeteatro Milano & Wallenstein Betriebs-GmbH

Berlin  Συμπαραγωγή: Napoli Teatro Festival Italia

Το κλασικό αριστούργημα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

“Οι Δαιμονισμένοι” επέλεξε να φέρει επί σκηνής ο σπου-

δαίος Γερμανός σκηνοθέτης Πέτερ Στάιν. Οι 950 σελί-

δες μυθιστορήματος έχουν μετατραπεί σε ένα θέαμα

διάρκειας σχεδόν 12 ωρών, που ξεπερνάει κατά πολύ

την κλασική μορφή της θεατρικής παράστασης, με 30

Ιταλούς ηθοποιούς επί σκηνής και την Μανταλένα Κρίπα

στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Βαρβάρα Πέτροβνα. Οι

Δαίμονες, που συνάντησαν πολλές δυσκολίες μέχρι την

πραγματοποίησή τους, πρωτοπαίχτηκαν το 2009 στην

ιταλική εξοχή, όπου οι ηθοποιοί και οι 400 θεατές πέρα-

σαν μία ημέρα στο δάσος και πηγαινοέρχονταν στο κο-

ντινό χωριό στα διαλείμματα. Η παράσταση βραβεύτηκε

με το βραβείο Ubu, το βραβείο των Ιταλών κριτικών θε-

άτρου. Είναι η πρώτη φορά που ο Πέτερ Στάιν «παρα-

βιάζει» μία πάγια αρχή του και ανεβάζει μη θεατρικό κεί-

μενο, και μάλιστα συμμετέχοντας και ο ίδιος στην πα-

ράσταση, οδηγώντας το κοινό στους διάφορους τριγύ-

ρω χώρους και υποδυόμενος τον ρόλο του πάστορα. 

Οι δαίμονες

Γραμμένο το 1871-72, το μυθιστόρημα του ρώσου συγ-

γραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι μιλάει για μία ολόκλη-

ρη γενιά ανθρώπων που έχασε την πίστη της στο Θεό

και έπεσε θύμα της ιδεολογίας, όπως συνέβη στην

πραγματικότητα λίγα χρόνια αργότερα στη Ρωσία με το

σταλινικό καθεστώς. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της

ματιάς του Peter Stein, που με τους Δαίμονες παρου-

σιάζει επί σκηνής ανθρώπους που μεγάλωσαν σε μία ιδι-

αίτερη χρονική συγκυρία, σε μια κοινωνία σε κρίση.

Ιστορίες τρυφερών, αλλά και απάνθρωπων ανθρωπίνων

σχέσεων εκτυλίσσονται σε ένα σκοτεινό σκηνικό, όπου

διαφορετικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν με τον δικό του

τρόπο ο καθένας τις δυσκολίες της ζωής και τα διαχρο-

νικά ερωτήματα για ζητήματα όπως η πολιτική, η θρη-

σκεία, ο ρόλος της διανόησης, η έννοια του ηθικού χρέ-

ους. 

Τιμές εισιτηρίων 

25 €,20 € (μειωμένο), 15 € (φοιτητικό)

Πρόγραμμα διαλειμμάτων

11.00 Πρώτο μέρος 1.30’ παράσταση

12.30 Διάλειμμα 15’ διάλειμμα

12.45 Παράσταση 1.25’ παράσταση

14.10 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 60’ διάλειμμα

15.10 Δεύτερο μέρος 1.20’ παράσταση

16.30 Διάλειμμα 15’ διάλειμμα

16.45 Παράσταση 1.05’ παράσταση

17.50 Τρίτο διάλειμμα 15’ διάλειμμα

18.05 Παράσταση 45’ παράσταση

18.50 ΔΕΙΠΝΟ 60’ l διάλειμμα

19.50 Τρίτο μέρος 50’ παράσταση

20.40 Τέταρτο Διάλειμμα 10’ διάλειμμα

20.50 Παράσταση 1.40’ παράσταση

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (ΠΚΔΒ)

διοργανώνουν και φέτος το καλοκαίρι Φεστιβάλ πολιτιστικών

εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα συνεχίζει:

Κυριακή 4 Ιουλίου - Παραδοσιακοί χοροί

Βραδιά παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή δέκα χορευτι-

κών συγκροτημάτων από διάφορους Δήμους & Συλλόγους με

χορούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Συμμετέχει η ορχήστρα του Γιώργου Κωτσίνη

Λιμάνι Βάρκιζας, 20.00

Παρασκευή 9 Ιουλίου - Βραδιά Οπερέτας

Ελληνική Οπερέτα με καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής.  Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Τετάρτη 14 Ιουλίου Βραδιά Κουβανέζικης Μουσικής με το

συγκρότημα Cubanita Son Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Κυριακή 18 Ιουλίου Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και

την ορχήστρα του. Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Δευτέρα 19 Ιουλίου Μουσική βραδιά στο Κόρμπι - δίπλα στην

παιδική χαρά, 21.00

Σάββατο 24 Ιουλίου Συναυλία με Ελένη Τσαλιγοπούλου – Δή-

μητρα Γαλάνη & Imam Baildi Στάδιο Βάρης, 21.00

Είσοδος 15€. Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο Βάρης. 

Εισιτήρια θα πωλούνται και την ημέρα της συναυλίας στα τα-

μεία του σταδίου Βάρης

Σάββατο 31 Ιουλίου 

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη Πρεβε-

νιού “Ακούρδιστοι”, Παιδική χαρά Χέρωμα, 21.00

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στη Βάρη

Πανηγύρι & Αγορά

στην Παμμακάριστο

Το Σαββατοκύριακο 3 & 4  Ιουλίου το ϊδρυμα για το

Παιδί “Η Παμμακάριστος” διοργανώνει πανηγύρι -

αγορά με έκθεση & πώληση προϊόντων των επαγ-

γελματικών εργαστηρίων και διάφορα αντικείμενα

από προσφορές φίλων. 

Παράλληλα έχει πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και

γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 & μπάσκετ καθώς και

έναν μπουφέ με πλούσια εδέσματα και σε καλές τι-

μές.

Είναι ένας χώρος που μπορεί ο καθένας να ψυχα-

γωγηθεί και να γνωρίσει από κοντά τα εκπαιδευτι-

κά προγράμματα των παιδιών.

«Εκκλησιάζουσες» 
του Αριστοφάνη 

Κυριακή 4 Ιουλίου, 9.30

Η θεατρική ομάδα «Ανοιχτά Πανιά» του Πολιτιστικού

Κέντρου Λαγονησίου του Δήμου Καλυβίων ανεβάζει την

παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη την Κυ-

ριακή 4 Ιουλίου, ώρα 9.00 μ.μ. στο Θεατράκι Λαγονησί-

ου (41,5 χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου) σε σκηνοθεσία

του Γιώργου Πετρινόλη.

Είναι  μια πολιτική σάτιρα του Αριστοφάνη, στην οποία

ο μεγάλος κωμικός συγγραφέας τάσσεται για ακόμα μια

φορά υπέρ των γυναικών. Η πρωταγωνίστρια του έργου,

η δυναμική και έξυπνη Πραξαγόρα, είναι εκείνη που ανα-

λαμβάνει τα ηνία της γυναικείας επανάστασης, με στό-

χο την αλλαγή ολόκληρης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Η πανούργα, λοιπόν, Πραξαγόρα μεταμφιέζεται σε άν-

δρα, μαζί με όλες τις γυναίκες της Αθήνας και η γυναι-

κεία πομπή φτάνει ως την Εκκλησία του Δήμου - στην

οποία οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου - και ψηφί-

ζουν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η εξουσία περνά στα

χέρια των γυναικών, οι οποίες είναι έτοιμες να επιβάλ-

λουν εκτός από την περιουσιακή και την ερωτική κοινο-

κτημοσύνη. Αυτό δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και

αστείες καταστάσεις.

Η θεατρική πορεία «Ανοιχτά πανιά» γεννήθηκε τον χει-

μώνα του 2000 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβιών

στο Λαγονήσι, μέσα από τα προγράμματα της ΝΕΛΕ

Ανατολικής Αττικής και συνεχίζει μέχρι σήμερα τη δημι-

ουργική της διαδρομή με μεγάλη επιτυχία με ανέβασμα

πολλών παραστάσεων και συμμετοχή σε διάφορα φε-

στιβάλ σε όλη την Ελλάδα. 

Εκδήλωση για τη διαχείριση

των απορριμμάτων

Η Δύναμη Πολιτών διοργανώνει εκδήλωση-πρόταση για

την διαχείριση των απορριμμάτων, με τίτλο: 

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ  ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ  ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ

και θεματικές ενότητες: ΠΡΟ-

ΛΗΨΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑ-

ΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΚΟΜΠΟ-

ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΥΤΑ, την

Κυριακή 4 Ιουλίου και ώρες 6-

10μμ, στο λιμανάκι της Ν.Μά-

κρης.

Πληροφορίες: 6977212808,

6978595648
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εΛΑ.στικός Ο.ρθόλοξος

Σ.υμβιβασμός

Ο ΛΑ.Ο.Σ. εκτός από ραγδαίως κατερχόμενα ποσοστά,

διαθέτει κι έναν - επίσης ραγδαίως - ανερχόμενο και τα-

λαντούχο κονφερανσιέ. Τον εκπρόσωπο Τύπου Αϊβαλιώ-

τη. Ο ίδιος, πάντως, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του σο-

φιστή, της Σχολής των «Γαργαλιστών» (γαργαλείστε με

να γελάσω, που λέμε).

Κι έτσι κάθε φορά που ο μεγάλος αρχηγός «Γροθιά στο

κατεστημένο» δίνει εντολή στον Αϊβαλιώτη να ψεκάσει τα

κανάλια με την τριπλής αποστάξεως σοφία του κόμματος,

ο δοκησίσοφος διασκεδαστής δίνει τα ρέστα του, απειλώ-

ντας να βγάλει οριστικά απ’ τις καρδιές μας τον Κινγκ-

Κονγκ Αντώναρο κι εκείνον τον αλησμόνητο διεθνούς εμ-

βέλειας γελωτοθεραπευτή, εκπρόσωπο Τύπου του Σα-

ντάμ, που μας ανακοίνωνε με περηφάνεια ότι «οι Αμερι-

κανοί αυτοκτονούν έξω από τα τείχη της Βαγδάτης».

Τον είδα το Σάββατο 26 Ιουνίου, τον κονφερανσιέ του

ΛΑ.Ο.Σ., ν’ απαγγέλει το ποιηματάκι του με το σύνηθες

ύφος δέκα προσωκρατικών μαζί. Τι κρίμα! Είναι πάντοτε

πολύ σύντομος κι έτσι δεν πρόλαβα να φωνάξω τη γυναί-

κα και τα παιδιά μου για να τον απολαύσουμε όλοι μαζί.

«Δεν υπήρχε άλλη λύση. Η μνημόνιο ή μνημόσυνο», είπε

το τζίνι και ξαναχώθηκε αστραπιαία στο μαγικό λυχνάρι

του. Οχι, όχι αγαπητέ αναγνώστη, δεν διάβασες καλά.

Δεν λέγεται Χαβαλιώτης, Αϊβαλιώτης λέγεται.

Τώρα, βέβαια, θα μου πεις ότι με τέτοιες δηλώσεις κατα-

τάσσεται αυτοδικαίως στον πιο λούμπεν χαβαλέ του πολι-

τικού μας θιάσου. Γιατί, πως να το κάνουμε; Όταν έχεις

απέναντί σου ορισμένα από τα πλέον βαρυσήμαντα ονό-

ματα του διεθνούς Τύπου και των επιφανέστερων οικονο-

μικών αναλυτών, να φωνάζουν εδώ και μήνες για τις άλ-

λες λύσεις που υπήρχαν κι εσύ συνεχίζεις ν’ αρλουμπο-

λογείς «ή μνημόνιο, ή μνημόσυνο», τότε είσαι μνημόνιο

απάτης και μνημόσυνο αξιοπιστίας.

Οπως, άλλωστε και ο μεγάλος αρχηγός «Γροθιά στο κα-

τεστημένο», που υπέδειξε στον Αντώνη Σαμαρά ότι «ο

εχθρός είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.» και μας πέθανε στο γέλιο.

Γρηγ. Δ. Ρώντας

1ο ΕΠΑγγελματικό 

Λύκειο Κορωπίου

Είσαι απόφοιτος της Α´ Λυκείου

Γίνε Ηχολήπτης,

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας,

Εγκαταστάτης Δορυφορικών Κεραιών,

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Γράψου αυτό το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

στη Β´ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

στο 1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου

(Η δημόσια Παιδεία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ)

Παρέχεται Αναβολή από το Στρατό.  

Πληροφορίες στο 210-6624266

Από 1ης Ιουλίου με εγκύκλιο του

υπουργείου Οικονομικών, ο Φόρος

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) αυξήθη-

κε κατά δύο μονάδες. Από 21% που

ήταν πήγε στο 23%, ο μειωμένος συ-

ντελεστής από 10%, αυξάνεται σε

11% και ο μειωμένος κατά 50% συ-

ντελεστής, που ισχύει για ορισμένα

αγαθά και υπηρεσίες, αυξάνεται από

5%, σε 5,5%.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικο-

νομικών, σε οποιοδήποτε φορολογικό

στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκ-

δοσης από την 1η Ιουλίου και εφεξής,

ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους

αυξημένους συντελεστές, ακόμη και

στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό

αφορά σε συναλλαγές που πραγμα-

τοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυ-

τή.

Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τι-

μολόγια που εκδίδονται με ημερομη-

νία από την 1η Ιουλίου και εφεξής και

αφορούν σε συναλλαγές που πραγ-

ματοποιήθηκαν μέχρι και την 30η Ιου-

νίου. Οι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ

θα ισχύουν με βάση τα παραπάνω για

όλες τις παραδόσεις αγαθών και τις

παροχές υπηρεσιών, μη εξαιρούμε-

νων των πωλήσεων φαρμάκων.

Και νέα αύξηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

ΟΝΝΕΔ Νοτιοανατολικής Αττικής
Διαφωνίες για τη διαδικασία εκλογής προέδρου 

Από την ΟΝΝΕΔ Νοτιοανατολικής Αττικής λάβαμε δελτίο τύπου, όπου μας ενημερώνει για την εκλογή του
νέου προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ Νοτιοανατολικής Αττικής. 
Παράλληλα λάβαμε επιστολή του δεύτερου τη τάξει επιλεγέντος υποψηφίου Νεκτάριου Καλαντζή, ο οποί-
ος την έχει αποστείλει στον πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά και σε άλλα αρμόδια όργανα, και την οποία
δημοσιεύουμε, αφού μας την ενεχείρισε κατ’ αποκλειστικότητα.

Γράφει λοιπόν το δ.τ. ότι στις 12 Ιουνίου διεξήχθη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου Νομαρχιακής Επι-

τροπής ΟΝΝΕΔ Νοτιοανατολικής Αττικής Υ2, στα γραφεία της οικείας ΝΟΔΕ, από την οποία προέκυψαν τα εξής απο-

τελέσματα:

Έλαβαν: Καζούρης Ευστράτιος: 133 ψήφοι   (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ) Καλαντζής Νεκτάριος: 18 Ψήφοι Λευκά: 3 Άκυρα: 11 

Η Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ Νοτιοανατολικής Αττικής Υ2 έδωσε δυναμικό παρόν, όπου και εξελέγη ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής

ο Βασίλης Κουρής. 

Στο  8ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (25-27 Ιουνίου), η ΟΝΝΕΔ Νοτιοανατολικής Αττικής  Υ2 εκπροσωπή-

θηκε από τον Πρόεδρό της Στράτο Καζούρη και το Βασίλη Κουρή. 

Τέλος, εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ., οι: Φωτεινή Βρύνα, Ισίδωρος Μάδης και Νικόλαος Πελεκάνος.

Προς Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας: Αντώνη Σαμαρά,

Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής: Λευτέρη Ζαγορίτη,

Διευθυντή Νέας Δημοκρατίας: Μενέλαο Δασκαλάκη

Πρόεδρο ΟΝΝΕΔ: Ανδρέα Παπαμιμίκο

Πρόεδρο ΝΕΦΕ ΟΝΝΕΔ Ανατολικής Αττικής

Τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται για να ανοιχτεί

στην κοινωνία και να οικοδομήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με

τους πολίτες, μέσω των ανοιχτών διαδικασιών που προέτρε-

παν όλα τα μέλη της, αλλά και όλους τους πολίτες που επιθυ-

μούσαν να γίνουν μέλη της, να συμμετέχουν στις εκλογικές

διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων του κόμματος, οι

εκλογές στην ΟΝΝΕΔ κλείνουν ευθαρσώς την πόρτα σε με-

γάλο αριθμό μελών, καταστρατηγώντας κάθε εσωτερική δη-

μοκρατία και γυρίζοντας με το χειρότερο τρόπο την πλάτη

στους νέους και στις νέες, που εν μέσω μίας τέτοιας δύσκο-

λης πολιτικής περιόδου επιθυμούν ακόμη να εκφραστούν μέ-

σα από την Οργάνωση μας, την Οργάνωση των Νέων της Νέ-

ας Δημοκρατίας.

Πέραν των πολλών αντικαταστατικών και αντίθετων στην

εγκύκλιο διαδικασιών, πέρα από τη συμμετοχή στην εφορευτι-

κή επιτροπή ατόμων αποκλειστικά διορισμένων από την Κε-

ντρική Διοίκηση και πέρα και από την άρνηση της Κεντρικής

Διοίκησης να επιτρέψει την παρουσία οποιουδήποτε εκλογι-

κού αντιπροσώπου, το επιστέγασμα της απρόκλητης νοθείας

πραγματοποιήθηκε με την ανάρτηση των εκλογικών καταλό-

γων.

Κατάλογοι που δημοσιοποιήθηκαν χθες αργά το βράδυ,

11/6/10, αντί πριν την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και οι

οποίοι αποκλείουν ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό μελών της ΟΝ-

ΝΕΔ της Ανατολικής Αττικής από τη διαδικασία εκλογής Προ-

έδρου Νομαρχιακής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το

σύνολο των μελών που ανέρχεται σε 610 άτομα, ενώ μόνο στη

διαδικασία ανάδειξης Προέδρου του Κόμματος τα μέλη έως 32

ετών ήταν 940 για την Ανατολική Αττική. Αν σε αυτά προστε-

θούν τα μέλη που εγγραφήκαν κατά τις εκλογές ανάδειξης

προέδρου ΟΝΝΕΔ, αλλά και κατά την τρέχουσα διαδικασία

επανεγγραφής, γίνεται εμφανής η συντονισμένη και προκλη-

τική αλλοίωση του εκλογικού σώματος. 

Η εικόνα δεκάδων νεοδημοκρατών που προσήλθαν σήμερα

στις κάλπες και αποχώρησαν αγανακτισμένοι, καθώς δεν τους

επιτράπηκε η συμμετοχή στη διαδικασία είναι ενδεικτική . Ακό-

μη και επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τα Μεσό-

γεια και τη Λαυρεωτική, που αγωνίζονται για την παράταξη

εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή, δεν βρήκαν το όνομά τους

στους περιβόητους καταλόγους. Αντιθέτως, με πούλμαν μετα-

κινήθηκαν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία από το Πάντειο

Πανεπιστήμιο, για να ενισχύσουν το ποσοστό συγκεκριμένου

υποψηφίου και βεβαίως την επιλογή της Κεντρικής Διοίκησης

της Οργάνωσης. 

Το σύνολο της διαδικασίας παραβιάζει κατάφωρα το καταστα-

τικό της οργάνωσης, αλλοιώνει ξεκάθαρα τους συσχετισμούς,

στρεβλώνει τη βούληση των μελών του κόμματος μας και ταυ-

τόχρονα κατοίκων της περιοχής μας, καταπατά κάθε δημοκρα-

τική αρχή και επιβάλλει ένα άνευ προηγουμένου ολοκληρωτι-

κό καθεστώς στην ΟΝΝΕΔ.

Υπό αυτές τις συνθήκες η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει

αποδεκτή και κατά συνέπεια ούτε το αποτέλεσμά της μπορεί

να νομιμοποιηθεί.

Πέρα από κάθε παράνομο μέσο που χρησιμοποιήθηκε και πέρα

από κάθε κανόνα που καταπατήθηκε, η ΟΝΝΕΔ σήμερα δια-

πράττει και ένα τεράστιο πολιτικό σφάλμα. Γυρίζει την πλάτη

της στην κοινωνία, οδηγείται στην εσωστρέφεια και βαδίζει με

γοργό ρυθμό προς την απαξίωσή της από τους νέους και τις

νέες της χώρας μας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητώ την άμεση παρέμβαση

σας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εσωτερική δημοκρατία

στην Οργάνωση των Νέων της Νέας Δημοκρατίας και να απο-

φευχθεί η συρρίκνωση των μελών της, έτσι όπως απρόκλητα

επιβάλλεται από τη Διοίκησή της. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Καλαντζής Νεκτάριος 
Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

(ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Νέων Γέρακα

Υποψήφιος Πρόεδρος Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Συζητήθηκαν οι ενστάσεις

της Α’ Ανάρτησης Αγίας

Μαρίνας - Τουρκολίμανο -

Πανόραμα στην Κερατέα

Η Κερατέα συνεδρίασε την Παρασκευή 2 Ιουλίου,

όπου συζήτησε την εκδίκαση ενστάσεων κατά της

Α’ ανάρτησης της ΠΜΕ Αγίας Μαρίνας - Τουρκο-

λίμανο - Πανόραμα.

Θαλάσσια Μπάνια

στο Δήμο Κρωπίας

Δωρεάν μεταφορά δημοτών 

στις παραλίες του Κορωπίου

Έναρξη λειτουργίας δημοτικής

συγκοινωνίας  Δευτέρα 5 Ιουλίου 

& 

Λήξη Τρίτη 31 Αυγούστου 

Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Κρωπίας

εκτελεί δρομολόγια δημοτικής συγκοινω-

νίας προς την παραλία της Αγίας Μαρίνας

και της Λουμπάρδας από Δευτέρα έως

και Σάββατο (εκτός Κυριακής). Η έναρξη

της λειτουργίας της δημοτικής συγκοινω-

νίας θα γίνει την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010. 

Το πρόγραμμα των δρομολογίων :

― Κέντρο Πόλεως Κορωπίου

Ώρα 9.15 πμ : Από Ι.Ν. Άγιοι Πάντες προς

οδούς,  Κολοκοτρώνη , Γ. Γεώργα, Ζα-

λόγγου, Αδριανού (δεξιά), Βασιλ. Κων-

σταντίνου (δεξιά Πλ. Αγάλματος) με κα-

τεύθυνση προς Λεωφ. Αγ. Μαρίνας και

τελικό προορισμό την παραλία Λουμπάρ-

δας. 

― Δρομολόγιο επιστροφής προς Κορωπί

ώρα 11.40π.μ

― Κίτσι Κορωπίου

Ώρα 10.00πμ : Από οδούς, Ταξιαρχών, Ν.

Παπαγιαννόπουλου, Ηρακλέους, Αγάλου

με προορισμό την παραλία της Αγίας Μα-

ρίνας. 

Δρομολόγιο επιστροφής προς Κίτσι

ώρα 12.30μμ

Πληροφορίες: 6944 55 32 06 (κ. Μάριζας)

Η κομματική επιλογή σε υποψηφίους Δημάρχους με το σχέδιο Καλλικράτης, ήδη έχει ξεκινήσει. Παρά το ότι δια-

τείνονται ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να αναδείξουν χρίσματα, πίσω από το παραβάν γίνονται μεγάλες διεργασίες.

Στο νέο Δήμο που προέκυψε από τη συνένωση των τεσσάρων (Καλύβια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Φώκαια),

ερίζουν πολλοί νέοι υποψήφιοι εκτός από τον αυτοδιοικητικό πολλών ετών Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου.

Η Νικολέττα Καπερωνη, αναδείχθηκε στην Ανάβυσσο, όταν ανακίνησε την “κόπρο”, μέσα στα Δημοτικά

δρώμενα της παρούσας δημοτικής αρχής και έχει δημιουργήσει μία καλή “μαγιά”. Ηδη έχει ανακοινώσει την

υποψηφιότητά της και βρίσκεται στο στάδιο των επαφών με τους όμορους Δήμους.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, έχει αυτές τις ημέρες συναντήσεις με παράγοντες των άλλων Δήμων σε

ανοιχτούς χώρους και θεωρείται φαβορί.

Η Χριστίνα Χριστοφάκη-Παγκάλου, άγνωστη στα δημοτικά δρώμενα,- ως οντότητα και όχι ως όνομα,- γνω-

στή ως σύζυγος του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Πάγκαλου και κόρης παλιού αντιδημάρχου, έχει κοινο-

ποιήσει την υποψηφιότητά της, δημιουργώντας ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια πανταχόθεν. Οι καιροί δύσκολοι,

και ιδιαίτερα για πρόσωπα που εμπλέκονται - με κάθε τρόπο - στα κυβερνητικά και βουλευτικά έδρανα. Εξ’

ου και οι αντιδράσεις για το πρόσωπο της Χριστίνας. 

Για την υποψηφιότητα της Χριστίνας λάβαμε επιστολή από το Γραφείο τύπου του Δήμου Καλυβίων, την

οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

Υποψηφιότητες που προκαλούν

στον “Καλλικράτη”!!
στο νέο Δήμο Σαρωνικού (Καλύβια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Φώκαια)

«Διαβάσαμε σε Κυριακάτικες εφημερίδες της 27ης Ιου-

νίου 2010, δημοσιεύματα  για την υποψήφια Δήμαρχο

του νέου Δήμου Σαρωνικού κ. Χριστίνα Χριστοφάκη –

Παγκάλου, την οποία γνωρίσαμε από τις επίσημες δη-

μόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό του συζύγου της κ.

Θεόδωρου Πάγκαλου, που ουδόλως ενδιαφέρουν την

τοπική κοινωνία και τους δημότες μας, και όχι από κά-

ποια προγενέστερη δραστηριότητά της στα κοινά. Αυ-

τήν τη δύσκολη περίοδο που περνούν οι μισθωτοί και

οι συνταξιούχοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες

με τα πολλά προβλήματα στα οποία καλούνται να

αντεπεξέλθουν καθημερινά, ενδιαφέρονται κυρίως για

τη γνώση των τοπικών προβλημάτων και την αποτελε-

σματική αντιμετώπισή τους. 

Οι αμετροεπείς αναφορές της κ. Χριστοφάκη για τη

συνεισφορά της οικογένειάς της στην πόλη μας, ότι

δηλαδή έφερε το σχολικό λεωφορείο, τη ΔΕΗ και το

νερό στην περιοχή, προσβάλλουν τους δημότες Καλυ-

βίων που έχουν κρίση και μνήμη και γνωρίζουν το έργο

και τη δράση καθενός μας. 

Δηλαδή τα Καλύβια και το Λαγονήσι ζούσαν στην

εγκατάλειψη χωρίς φως και νερό; Εν πάση περιπτώσει,

θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στο πολύ μακρινό πα-

ρελθόν για να βρει πότε ήρθε το σχολικό, το ρεύμα και

το νερό στα Καλύβια, αξίζει ωστόσο να γνωρίζει κανείς

τι γίνεται σήμερα. 

Το κυριότερο όμως που συγκρατήσαμε από τα δημοσι-

εύματα και που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την τοπική κοινω-

νία και όχι μόνο, είναι ότι την ώρα που σύσσωμοι οι πο-

λίτες των Καλυβίων (2003 – 2005), νέοι και γέροι, όλοι

μαζί αγωνιζόμασταν να ακυρωθεί η σύμβαση παραχώ-

ρησης της παραλίας μας στον ξενοδοχειακό όμιλο

Μαντωνανάκη (παραχώρηση που έγινε από τον τότε

υπουργό Τουρισμού κ. Άκη Τσοχατζόπουλο), και να πα-

ραμείνει δημόσια και ελεύθερη για όλους τους πολίτες

και εισπράτταμε άπειρα δακρυγόνα και διώξεις για το

λόγο αυτό, και είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση

όλου του πολιτικού κόσμου, η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ

(οικογενειακή επιχείρηση της υποψηφίας) ήταν αυτή

που εργαζόταν μεταξύ άλλων και έχτιζε μέσα στο ξε-

νοδοχειακό συγκρότημα του κ. Μαντωνανάκη που

διεκδικεί την παραλία μας, και που ειρήσθω εν παρόδω,

όπως πληροφορούμεθα, τώρα κάνει αγώνα δρόμου

στις αρμόδιες υπηρεσίες για να καλύψει υπερβάσεις

και αυθαίρετα.

Σας καλούμε όλους να αγνοήσετε την επιδειξιομανή

προβολή και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προ-

βλήματα του νέου δήμου Σαρωνικού».

Νέος δημοτικός σύμβουλος

στη Βάρη ο Σπ. Γεωργάρας

Μετά την κενωθείσα θέση από του εκλιπόντα Π. Μω-

ραϊτη, τη θέση του δημο-

τικού συμβούλου στο Δ.Σ.

Βάρης καταλαμβάνει ο

Σπ. Γεωργάρας, γόνος της

Βάρης και συγκεκριμένα

από τα Βλάχικα. 

Ασχολείται με τα κοινά

και συμμετέχει σε συλ-

λόγους. Εχει δραστηριο-

ποιηθεί στο Σύλλογο

των Σαρακατσάνων επί

σειρά ετών.
Η Βάρη συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στις 8.15μ.μ.

με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού

Ντοκιμαντέρ  στο Λαύριο

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

εγκρίθηκε, μετά από πρόταση του Νομάρχη Λ. Κουρή, η

διοργάνωση του 13ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμα-

ντέρ στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου από 27 έως 30

Αυγούστου.

Το Φεστιβάλ οργανώνεται για 5η χρονιά στην Ανατολι-

κή Αττική, στον φιλόξενο χώρο του Τεχνολογικού Πάρ-

κου Λαυρίου, με μεγάλη συμμετοχή  και επιδοκιμασία

του κοινού που κάθε χρόνο το παρακολουθεί.

Η στενή συνεργασία της Νομαρχίας και του Σωματείου

Ελλήνων Σκηνοθετών – Παραγωγών Κινηματογράφου

εμπλουτίζει τα πολιτιστικά δρώμενα της Ανατολικής Ατ-

τικής με ένα επιτυχημένο θεσμό.

Θα δημοσιευθεί  αναλυτικό πρόγραμμα.
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«Σαν στερέψει ο ήχος, / λεηλατείται η ελπίδα»
Μάρκος  Δεληγιάννης, ποιητής*

Προχθές,  έμαθα πράγματα που δεν τα ήξε-

ρα για τον μάντη Τειρεσία. Κατά τον Ησίο-

δο**, ο Τειρεσίας, γιός του Ευήρους, γεννή-

θηκε  αγόρι, δηλαδή  παιδί με αρσενικά  γεν-

νητικά χαρακτηριστικά. 

Κάποτε σε ένα βουνό της Αρκαδίας, είδε

δυό φίδια στο ζευγάρωμά τους. Τρόμαξε και

αντιδρώντας τα χτύπησε τραυματίζοντας το

ένα. Την ίδια  στιγμή ο Τειρεσίας έγινε γυ-

ναίκα και άρχισε να σχετίζεται σεξουαλικά

με άνδρες. Τα φίδια κατά τη μυθολογία, εί-

ναι ιερά ζώα της θεάς Γαίας και  φρουροί

των πρωταρχικών της δυνάμεων. Συνδέο-

νται όμως και με τον θεό Απόλλωνα. Γι΄ αυ-

τό  και ο Τειρεσίας, θέλοντας να αντιμετωπί-

σει αυτή την αλλαγή το φύλου,  η οποία  δεν

του ήταν άλλωστε αρεστή, κατέφυγε στη

βοήθεια του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας τον

συμβούλευσε, ότι αν ξαναέβλεπε τα ίδια φί-

δια να ζευγαρώνουν και πλήγωνε το άλλο,

θα ξαναγύριζε στον πρωτινό εαυτό του. Από

τότε, ο Τειρεσίας επιζητούσε  να βρει την

ευκαιρία  να συναντήσει τα εν λόγω φίδια σε

κατάσταση περίσφιξης και οργασμού. Τελι-

κά τα βρήκε, έκανε αυτό που  του είπε ο θε-

ός και  επανήλθε στην παλιά του φύση. Έτσι

κυλούσε η ζωή, μέχρι  την  ημέρα εκείνη,

που ο Δίας φιλονίκησε  με την Ηρα, υποστη-

ρίζοντας ότι κατά την συνουσία, η γυναίκα

νιώθει μεγαλύτερη ηδονή στον έρωτα, από

τον άνδρα. Η Ήρα όμως είχε αντίθετη άπο-

ψη. Κάλεσαν τότε λοιπόν τον Τειρεσία, τον

Τειρεσία που είχε βιώσει την φύση του άν-

δρα αλλά και της γυναίκας, να τους λύσει το

πρόβλημα. Ο Τειρεσίας σκέφτηκε, κούνησε

το κεφάλι του  και αποφάνθηκε: «’Αν η ηδο-

νή έχει δέκα μέρη, ο άνδρας απολαμβάνει

μόνο το ένα και η γυναίκα τα εννιά».  Στη

ρήση του αυτή,  η Ήρα εξοργίστηκε και στην

έξαψη του μένους της, τον τύφλωσε ,κατα-

δικάζοντας τον κριτή της, σε αιώνια νύχτα.

Ο Δίας μπροστά σ’ αυτή την απρόσμενη εξέ-

λιξη, αισθάνθηκε μεγάλη ενοχή και θέλησε

να επανορθώσει. Οι θεοί κατά τον Οβίδιο,

δεν έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το έρ-

γο άλλου θεού. Γι΄ αυτό ο Δίας, για να απα-

λύνει τον πόνο του, του χάρισε το δώρο της

μαντικής ικανότητας, δηλαδή  να γνωρίζει

και να προβλέπει το μέλλον  για επτά γενε-

ές. 

Ο Τειρεσίας αρχικά τιμωρήθηκε και έγινε γυ-

ναίκα, γιατί επιτέθηκε και έβλαψε το θηλυ-

κό. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισε η περι-

πέτεια της δυστυχίας του.  

Κατά τον Καλλίμαχο, υπάρχει και άλλη εκ-

δοχή το μύθου της τύφλωσης: Ο Τειρεσίας

τυφλώνεται από την Αθηνά, γιατί την είδε

να λούζεται γυμνή.

«Ο Τειρεσίας που μόλις είχε αρχίσει να βγάζει

γένι, μόνος με τα σκυλιά στον ιερό χώρο (του

Ελικώνα) περπατούσε/ Διψασμένος πολύ, πλη-

σίασε στης κρήνης τα νερά ο δυστυχής / και

άθελά του είδε πράγματα που θεμιτά δεν είχε ./

..και τότε του παιδιού, του άρπαξε τα μάτια η

νύχτα/… Κακόμοιρο τέκνο, / τα στήθη είδες της

Αθηνάς και τις λαγόνες / μα τον ήλιο ξανά, δεν

πρόκειται να δείς ». (Καλλίμαχος: Ύμνος, 5 .’’Εις τα

Λουτρά της Παλλάδος’’).  

Η Αθηνά στη συνέχεια, μέσα στη γυναικεία

της ευαισθησία κάμπτεται από τις ικεσίες

της φίλης της Χαρικλώς, της μητέρας του

Τειρεσία.  Αλλά: «όποιος δει κάποιον από
τους αθανάτους, χωρίς ο θεός / να θέλει, ως
πληρωμή μέγα κακό παθαίνει».
Η θεά δεν μπορεί να αλλάξει τον θεϊκό νό-

μο, μα  σε αντιστάθμισμα της τιμωρίας, του

δίνει τη μαντική δύναμη, τη μακροζωΐα, αλ-

λά και την ικανότητα να διατηρήσει μετά θά-

νατον το μυαλό και τη λογική, μαζί με  ένα

ραβδί  για να μπορεί να βαδίζει. 

«Μάντη θα τον κάνω, διάσημο στις μετέπει-

τα γενεές. Για τα πουλιά θα ξέρει, ποιο ευ-
οίωνο είναι / ποιά χωρίς νόημα πετούν και
ποιών το πέταγμα κακότυχο είναι».
Μαντική, ήτοι “πνευματική” όραση σε αντι-

στάθμισμα της τύφλωσης στο επίπεδο του σώ-

ματος, με βάση την ορνιθομαντεία, δηλαδή την

παρατήρηση της πτήσης των πουλιών, 

Μακροβιότητα, σε χρόνο επτά γενεών. Εδώ

αναφέρεται στις  επτά γενιές  του βασιλικού

οίκου της Θήβας:

Τώρα τι σχέση έχει ο Τειρεσίας με τη Θήβα;

Μα είναι γιός του Ευήρους· ο Ευήρης, γιός

του Ουδαίου, ενός από τους πέντε Σπαρ-

τούς. Οι Σπαρτοί φύτρωσαν από τα δόντια

του φιδιού τα οποία έσπειρε ο Κάδμος, όταν

ίδρυσε τη Θήβα. Να λοιπόν πως βγαίνει, ότι

ο Τειρεσίας ήταν γνήσιος Θηβαίος.

Ανακεφαλαιώνοντας, λέγω πως ο Τειρεσίας,

γνωστός από το έπος και την τραγωδία,

ήταν ο τυφλός Θηβαίος μάντης, που συνδέ-

εται με το γένος των Λαβδακιδών. 

Στις τραγωδίες του Σοφοκλή, κάνει τον Οι-

δίποδα και τον Κρέοντα να καταλάβουν πως

ο άνθρωπος σέρνεται από τη μοίρα του.

Στην “Οδύσσεια” και συγκεκριμένα στη Νέ-

κυια, κατεβαίνοντας με το χρυσό ραβδί του

στον Άδη, συμβουλεύει τον Οδυσσέα, πώς

θα μπορέσει να γυρίσει στην Ιθάκη. Πέθανε

κοντά στην πηγή Τυρφούσα,  στην περιοχή

της Αλιάρτου  Βοιωτίας, όταν   ήπιε παγω-

μένο  νερό.

Ο Τειρεσίας δημιουργεί δεσμό ανάμεσα

στον κόσμο των θεών και  των ανθρώπων,

ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το

μέλλον. Προικισμένος, βιώνει την ανδρική

και τη γυναικεία φύση. Είναι ο μόνος νεκρός

που αποτελεί “αμένημον κάρηνον”, είναι δη-

λαδή, χωρίς αδύναμο κεφάλι. Είναι αυτός

που τιμωρήθηκε, γιατί είπε και έκανε  πράγ-

ματα απαγορευμένα από τους θεούς, γιατί

έφερε  στους ανθρώπους, πράγματα που

δεν έπρεπε να μάθουν, δεν έπρεπε να ξέ-

ρουν.

Δυστυχώς ο Τειρεσίας δεν ζει σήμερα, για

να μπορέσει  να μας κάνει κοινωνούς εκεί-

νου του εσκεμμένα απόκρυφου περιεχομέ-

νου, “χριστιανικού” Μνημονίου του Δ.Ν.Τ.:

δηλαδή επιτέλους να μάθομε  τι προετοιμά-

ζει  για εμάς τους Έλληνες το μέλλον, πως

τα ζωντανά ηγετικά μας κεφάλια κάποτε θα

πάψουν να αποτελούν ένα “αμένημον κάρη-

νον”.

«Ένα ερώτημα στα χείλη μου φωλιάζει /
πώς τραγούδι να βρεθεί τη σιωπή να σα-

βανώσει».*
γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――――
*  Από τη ποιητική συλλογή του φίλου μου Μάρκου Δε-

ληγιάννη “Λιμανίσιες αποδράσεις”.

** Μερικοί την εκδοχή αυτή, την αποδίδουν στον Ψευ-

δο-Ησίοδο. Ποιος ήταν αυτός, δεν μπόρεσα να βρω. 

Βοηθήματα

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2)  Luc Brison “Το Αμφίβολο  Φύλο” Εκδ. ΜΙΕΤ

2003

3) Λεξικό Αρχαίου Κόσμου. Εκδ. Δομή.

Ο μύθος του Τειρεσία
του μάντη που δυστυχώς δεν ζεί πιά

“Καλλικράτης” της απαξίωσης

Οταν εμφανίστηκε το σχέδιο “Καλλικράτης” που

το ωραιοποίησαν, με εκείνα τα λόγια που λένε -

λένε, χωρίς να λένε επί της ουσίας τίποτα, επει-

δή είμαστε υποψιασμένοι· δεν τους πιστέψαμε.

Αρχίσαμε να ψάχνουμε· και ψάχνοντας ανακαλύ-

πταμε ότι ο “Καλλικράτης” είναι ένα ρηχό σχέδιο,

που το μόνο που επιδιώκει είναι η μείωση των

κονδυλίων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης καθώς και η μείωση του προσωπικού

τους.

Είναι κεντρομόλο (υπερσυγκεντρωτικό) σχέδιο,

ιδιαίτερα για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου

ενώ σε όλη την υπολοιπη Ελλάδα τα σχολεία και

η υγεία πάνε στους Δήμους, στις δύο μεγαλου-

πόλεις πάνε στην κεντρική διοίκηση.

Σε Δήμους κάτω των 80.000 κατοίκων, υπάρχει

ασυμβίβαστο για τους Δήμαρχους. Δηλαδή, ένας

υποψήφιος αφού εκλεγεί δήμαρχος σε Δήμο κά-

τω των 80.000 κατοίκων, δεν θα έχει δικαίωμα να

εργαστεί.

Ευνόητο λοιπόν είναι, ότι οι επιτυχημένοι επαγ-

γελματίες και επιστήμονες ποσώς θα ενδιαφερ-

θούν να αφήσουν τη δουλειά τους για να προ-

σφέρουν στα κοινά μέσα από ένα Δημο. Που ση-

μαίνει ότι σ’ αυτό το χώρο θα δούμε πολλούς

ανεπάγγελτους, καρεκλοεγκάθετους και επαγ-

γελματίες πολιτικούς να διεκδικούν αύριο την

ψήφο μας.

Ετσι αφού ψηφίστηκε, γενικότερα στους ΟΤΑ

που συνενώνονται με άλλους, υπάρχει μία σύγ-

χυση. Σύγχυση σ’ αυτούς που θητεύουν στην

Τ.Α. γιατί βλέπουν ότι ο “Καλλικράτης” βάζει

επαγγελματίες πολιτικούς στο “παιχνίδι”. Οτι για

να εκτεθεί ένας υποψήφιος ως Δήμαρχος πρέπει

να ξοδευτούν πολλά χρήματα! Και επειδή η πολι-

τική και οι πολιτικοί είναι απαξιωμένοι δεν υπάρ-

χει συμμετοχή στα ψηφοδέλτια.

Μέσα απ’ αυτές τις εγγενείς δυσκολίες, εμφανί-

στηκαν κάποιοι υποψήφιοι - νεοφώτιστοι στα κοι-

νά της κάθε πόλης - και οργανώνουν συνδυα-

σμούς για να διεκδικήσουν το δημαρχιακό θώκο.

Η κυρία του κυρίου Αντιπροέδρου

Η κυρία, που κατεβαίνει στο Νέο Σαρωνικό, όπως

λίγο ξέρουμε και πολύ περισσότερο ακούμε από

τους κατοίκους των Δήμων αυτών. Ξεκίνησε δε

την προεκλογική της εκστρατεία ως υποψήφια,

ζητώντας πρωτίστως την ευλογία του Αρχιεπι-

σκόπου. Μετά θα ζητήσει την ψήφο μας.

Κι επειδή οι πολιτικοί δεν θα τολμήσουν να εκτε-

θούν οι ίδιοι γιατί θα “φανε” πέτρες, μπαίνουν

μπροστά οι πίσω απ’ την κουρτίνα κοντινοί τους

άνθρωποι. Θέλω και ελπίζω να με διαψεύσει η πε-

ρίπτωση Χριστοφάκη. Αλλά η επίκληση των έρ-

γων του μπαμπά της και μοιραία η συζυγική σχέ-

ση της, δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια. 

Θα μου πείτε, εσύ μια γυναίκα, μιλάς έτσι για την

επιθυμία μιας γυναίκας να προσφέρει στα κοινά; 

Αν έβλεπα μια άλλη εκκίνηση, με ενασχόλησή της

στα κοινά, με διεκδικήσεις για κατακτήσεις στην

πόλη, ομολογώ ότι θα σας την πρότεινα κιόλας.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη
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Αρχής γενομένης από τον πρώτο πολί-

τη. Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-

κρατίας, Κάρολο Παπούλια. Με όλο

τον προσήκοντα σεβασμό, όχι τόσο

στον θεσμό που εκπροσωπείς κ. Πρόε-

δρε, αλλά κυρίως στην προσωπικότητά

σου, στο ήθος και στην ακηλίδωτη πο-

λιτική διαδρομή σου. Ποιά σχέση έχεις

εσύ με όλους αυτούς τους πολιτικούς

καλικάντζαρους που ροκάνισαν από το

υπέδαφος της εθνικής και πολιτικής

αναξιοπρέπειας το δέντρο της Πατρί-

δας και τώρα είναι έτοιμο να σωρια-

στεί;

Ένας ευπατρίδης ανάμεσα στους απά-

τριδες, ένας πολιτικός που ευτύχησε

να συνδιαμορφώσει εποχές παραγω-

γής ελληνοκεντρικής πολιτικής, ποιόν

κοινό τόπο μπορεί να έχει με πολιτικά

μειράκια, εξωελλαδικά εντελλόμενα

και κατευθυνόμενα;

Με το καλωσόρισμα της πρώτης ορκο-

μωσίας σου άκουσες από την τότε

πρόεδρο της Βουλής, Αννα Ψαρούδα-

Μπενάκη, ότι θα ζήσεις εποχές αλλα-

γής των εθνικών συνόρων. Κι ύστερα,

σε μιάν αταίριαστη κι ανίερη όσμωση

με τους προσκυνημένους κοτζαμπάση-

δες που μας κυβερνούν, άρχισες κι εσύ

να μιλάς για «νέο πατριωτισμό»,

«εθνικές κόκκινες γραμμές» του πιο

ξεπλυμένου ροζ κι άλλες νεο-ταξίτικες

λοβοτομές. Μας πλήγωσες κύριε Πρό-

εδρε. Εσύ, ένα Ελληνόπουλο από

φτωχή, τίμια οικογένεια της πιο αρχέ-

γονης ελληνικής γης, της Ηπείρου

μας, της μάνας-γης όλων των Ελλή-

νων.

Έχεις, ήδη προ πολλού, αντιληφθεί

την διεθνή συνομωσία που οδήγησε

στην Νέα Αλωση του Ελληνισμού, με

τις κερκόπορτες και πάλι ανοιγμένες

από γραικύλους. Από εκείνους που πί-

στεψαν και πιστεύουν ότι η παρουσία

ενός καλού Ελληνα στο κορυφαίο

αξίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας θα

καθαγίαζε την κακότητά τους. Γνωρί-

ζουμε όλοι οι Ελληνες, κύριε Πρόεδρε,

ότι δεν ευθύνεσαι εσύ για τον διακο-

σμητικό ρόλο που αναθέτει το χιλιο-

μπαλωμένο Σύνταγμά μας στον Πρώτο

Πολίτη της χώρας. Γνωρίζουμε, επί-

σης, ότι εάν οι νομικοί σύμβουλοι της

Προεδρίας διαπιστώσουν συνταγματι-

κά κωλύμματα σε κάποιο προεδρικό

διάταγμα, έχεις την δυνατότητα να

μην το υπογράψεις και να το αναπέμ-

ψεις.

Ομως, αυτά είναι ημίμετρα, κατώτερα

ενός Κάρολου Παπούλια. Υπό τις πα-

ρούσες τραγικές για την Πατρίδα μας

συνθήκες, όπου μέρα με τη μέρα πα-

γιώνεται μιά νέα, μακρόχρονη και ανε-

πίστρεπτων εθνικών απωλειών Κατοχή

της Ελλάδας, μέσα στο όλο εθνικό

διακύβευμα, διακυβεύεται και η προ-

σωπική σου υστεροφημία και δικαίω-

ση. «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα», λέ-

ει ο σοφός και χιλιοπροδομένος λαός

μας. Μιά έντιμη και λεβέντικη έξοδός

σου από την κατευθυνόμενη εθνική

μας κατρακύλα, θα ήταν ηχηρότατο

ράπισμα στα μορμολύκεια που ασε-

βούν στο Εθνος των Ελλήνων και θ’

ανασήκωνε τη γονατισμένη ψυχή μας.

Η θέση σου είναι στο πλευρό του λαού

σου, κύριε Πρόεδρε.

Προσκλητήριο Ελλήνων
α) Κάρολος Παπούλιας

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Το διατρανώνουν καθημερινώς. Με τις
αποφάσεις τους, τις πράξεις τους, τις πα-
ραλείψεις τους! Υπερέχουν ημών των
υπολοίπων. Είναι ηγεμόνες, αφεντικά, δε-
σπότες μας· και εμείς οι αυλικοί δούλοι
τους. Οι ραγιάδες που απλώς άλλαξαν
τους Τούρκους πασάδες με τους εγχώρι-
ους κοινοβουλευτικούς δυνάστες μας. 
Μέρα με την μέρα, έρχονται διαρκώς και-
νούργια δεδομένα για να μας το επιβεβαι-
ώσουν. Ετσι λοιπόν, ενώ μας έχουν περά-
σει τη θηλειά στο λαιμό, ενώ τα μέτρα
τους άρχισαν να απομυζούν και την τε-
λευταία ρανίδα του αίματός μας, οι κύριοι
αυτοί, προβαίνουν συνεχώς  στην κατα-
σπατάληση του δημοσίου χρήματος.
Εμείς με τις ακούσιες θυσίες μας  το συ-
γκεντρώνουμε με την μείωση των μισθών
και των συντάξεων και  καταβάλλοντες
τους φόρους μας, και αυτοί αντί, για την
αποπληρωμή των χρεών, που μας φόρτω-
σαν στην πλάτη, το σπαταλούν αφειδώς
για συμβούλους και επιδόματα υπερωριών
σε συνεργάτες και κολλητούς. Ιδού λοι-
πόν, πού πάνε τα χρήματά μας!

Το Υπουργείο Παιδείας και δια βίου
«αμάθειας», εκμεταλλευόμενο κονδύλια
του ΕΣΠΑ, προκύρηξε τρεις διαφορετι-
κούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη
αντιστοίχως τριών συμβούλων· ενός για
την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ, με αμοιβή
300.000€ για δύο χρόνια, με δυνατότητα
παράτασης άλλα τρία χρόνια και καταβο-
λή νέας αμοιβής εκ 300.000€, ενός άλλου
επικοινωνίας, έναντι αμοιβής 270.000€,
με δυνατότητα παράτασης άλλα δύο χρό-
νια και αμοιβή  180.000€ και ενός τρίτου,
συγχωνεύσεων, έναντι αμοιβής 70.000€
για τρείς μήνες, ήτοι συνολικώς μαζί με
τις αμοιβές των παρατάσεων 1.100.000€.
Οι ως άνω αμοιβές ξεπερνούν κατά πολύ
τις αμοιβές των πολιτικών προισταμένων

τους, υπερβαίνοντας το τριπλάσιο ή και
τετραπλάσιο των επίσημων αποδοχών της
υπουργού, των υφυπουργών και του γενι-
κού γραμματέως του υπουργείου και κα-
λύπτονται κατά μεγάλο μέρος από το ελ-
ληνικό δημόσιο. 
Είναι σκανδαλώδης πρόκληση, στην επο-
χή αυτή που διανύουμε των νεκρών αγε-
λάδων, να δίδονται τέτοιου ύψους αποδο-
χές σε συμβούλους της υπουργού για θέ-
ματα που θα μπορούσαν να τα χειρισθούν
και απλοί υπάλληλοι, νομικοί, οικονομικοί,
τεχνικοί των αντίστοιχων υπηρεσιών του
υπουργείου. 
Και ποιά επιτέλους ειδικά προσόντα
έχουν οι άνθρωποι αυτοί, που να δικαιο-
λογούν την καταβολή σ’ αυτούς τέτοιων
ποσών και   τι ακριβώς έργο θα επιτελέ-
σουν. Και άραγε πόσα ακόμη ποσά θα πρέ-
πει να σπαταληθούν, για την πρόσληψη
νέων συμβούλων από το 2015 και μετά
που θα λήξει η θητεία των κατά τα ανωτέ-
ρω προσληφθέντων;

Μα πέραν, των αστρονομικών αυτών αμοι-
βών η Υπουργός του ίδιου Υπουργείου χο-
ρήγησε από τον κρατικό κορβανά το πο-
σόν των 194.500€ σε 55 στενούς της συ-
νεργάτες, στο πολιτικό της γραφείο και
στα  γραφεία των υφυπουργών, του γενι-
κού γραμματέως και επίσης και των ειδι-

κών γραμματέων του υπουργείου της. Αι-
τιολογικό της χορήγησης η αναδρομική
από 1ης Ιανουαρίου 2010 καταβολή υπε-
ρωριακής απασχόλησης, τη στιγμή που οι
υπερωρίες  έχουν κοπεί απ’ όλο το δημό-
σιο και τον τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
(ΦΕΚ 311 β΄ της 23-3-2010, υπ’
αριθμ.32971/Η/22-3-2010 απόφαση της
υπουργού, με την οποίαν αναγνωρίζονται
40 ώρες υπερωριακής απασχόλησης τον
μήνα για τον κάθε ένα από τους 55 υπαλ-
λήλους, κατά τα άνω και για κάθε μήνα
μέχρι την 31-12-2010). 
Αλλωστε είναι τοις πάσιν γνωστόν, ότι
στο ΠΑΣΟΚ, ένα πράγμα γνωρίζουν πολύ
καλά: Να φροντίζουν τους συνεργάτες
τους και να  έχουν πάντα τα νώτα τους
καλυμμένα! Επί ζημία των λοιπών εργαζο-
μένων και εις βάρος του ελληνικού δημο-
σίου! Πλέον της συγκεκριμμένης υπουρ-
γού, την ίδια τακτική ακολούθησαν, για
τους συνεργάτες τους και οι συνάδελφοί
της κ .Ιωάννης Ραγκούσης, υπουργός
Εσωτερικών και ο κ. Γιώργος Κουτρουμά-
νης υφυπουργός «ανύπαρκτης» εργα-
σίας. Οτι θέλουν αυτοί κάνουν. 
Κόβουν και ράβουν νόμους, υπουργικές
αποφάσεις και εγκυκλίους επί παραγγελία
και στα μέτρα τους. Και διαρκώς αυτοδια-
ψεύδονται, δίνοντας την εντύπωση ενός
ύποπτου και γελοίου θιάσου, ερασιτεχνών

και εν πολλοίς επικίνδυνων θαυματοποι-
ών! Και γιατί να το κρύψωμεν, άλλωστε
(κατά την ρήσιν του επίτιμου), για τους δι-
κούς τους πάντα υπάρχουν τα λεφτά!! Το
αποδεικνύουν καθημερινώς, όπως και με
την περίπτωση των αμοιβών των προέ-
δρων και  διευθυνόντων συμβούλων των
νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου(ΝΠΙΔ), δηλ. της ΕΡΤ, της ΔΕΗ,
της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ και των διοικητών
και των προέδρων ΝΠΔΔ, που με την υπ’
αριθμόν 2/14924/0022/1-4-2010 εγκύκλιο
του υπουργείου οικονομικών, τις διπλα-
σίασαν κρυφά, χωρίς να δοθεί έμφαση
από τα μίντια. Και επί πλέον με την ίδια
εγκύκλιο, επιτρέπεται η υπέρβαση κατά
20% του κατ’ αυτούς ανυπέρβλητου ορί-
ου, των αποδοχών των γενικών γραμμα-
τέων των υπουργείων και των προέδρων
και αντιπροέδρων των ανεξάρτητων διοι-
κητικών αρχών. Υπενθυμίζεται εν προκει-
μένω, ότι όταν η κυβέρνηση εξήγγειλε
την εισοδηματική της πολιτική για το
2010, καθόριζε ότι ο μεγαλύτερος μισθός
στο δημόσιο δεν θα υπερβαίνει τα
5.981,40€ μηνιαίως. 

Ομως, άλλα είπε κι άλλα κάνει, όπως πά-
ντα. Ετσι με την προαναφερθείσα εγκύ-
κλιο οι μισθοί των κρατικοδίαιτων υψηλό-
βαθμων καρεκλοκένταυρων θα ανέρχο-
νται πλέον στο ποσόν των 5.981,40Χ2,
ήτοι στο ποσόν των 11.962,80€ μηνιαίως
και βέβαια θα συμπαρασύρουν μοιραίως
στην αντίστοιχη αύξηση, σύμφωνα με το
Σύνταγμα, και τους μισθούς των δικαστι-
κών και των βουλευτών. Και εμείς οι πέ-
νητες πληβείοι να δίνουμε, να δίνουμε, να
δίνουμε, δεμένοι στο άρμα τους, σαν τα
ζεμένα άλογα. Αλλά κι αυτά όταν τα πα-
ραφορτώνουν, σηκώνονται στα πίσω πό-
δια τους χλιμιντρίζοντας και ρίχνουν κάτω
τον αναβάτη! Εμείς άραγε,πότε;

TA  ΠΑΙΔΙΑ  ΕΝΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ  ΘΕΟΥ

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

O διεθνούς κύρους Αμερικανός αναλυτής Bob Chapman,

μέσα από την συνέντευξή του στην ελληνικής καταγωγής

δημοσιογράφο Helen Skopis, (για το Athens International

Radio 104.4 FM) μιλώντας για την κατάσταση σχετικά με

την οικονομική κρίση στην Ελλάδα λέει φοβερά πράγματα

σε μιά «έξω απ’ τα δόντια τοποθέτησή του για την ελληνι-

κή κρίση και όχι μόνο. Η συνέντευξη που δόθηκε στις 14

Απριλίου, λίγες μέρες πριν την υπαγωγή της Ελλάδας

στον μηχανισμό «διάσωσης» και εκποίησης, θα κατελάμ-

βανε μεγάλο μέρος της Εβδόμης, γι’ αυτό παραθέτουμε

τις πλέον ενδιαφέρουσες για το ελληνικό πρόβλημα απα-

ντήσεις του.

Μεταφέρουμε από το ιστολόγιο

http://bobchapman.blogspot.com/

HS: Ο ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης του ‘International

Forecaster’ Μπομπ Τσάπμαν, πρόβλεψε προ 10ετιας ότι η

Ελλάδα θα ήταν από τις πρώτες χώρες που θα έφευγε

από την Ευρωζώνη. Τι τον έκανε να το πιστεύει τότε; Του

μίλησα για να το μάθω. 

BC: Ήξερα ότι δεν είχαν τις προϋποθέσεις να μπουν στην

Ευρωζώνη και “μαγείρευαν” τα βιβλία τους. Η Ιταλία έκανε

τα ίδια. Η Γερμανία κι η Ολλανδία έκαναν τα στραβά μάτια

και τους επέτρεψαν να μπουν με βάση το ότι ήθελαν να

έχουν επιτυχία και ήθελαν να συνεργαστούν με την Ελλά-

δα σε μια περιορισμένη περιοχή 14 μελών. 

HS: Πολλοί θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι ελληνικό κι

ότι η Ελλάδα πρέπει να το αντιμετωπίσει μόνη της. Εσείς

τι πιστεύετε; Είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα; 

BC: Όχι βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έπρεπε να’χε

δημιουργηθεί εξ αρχής η Ευρωζώνη. Η Ελλάδα και η Ιτα-

λία δεν έπρεπε να συμπεριληφθούν. Η Ελλάδα είναι μόνο

μία από τις 19 χώρες που έχουν σοβαρό οικονομικό πρό-

βλημα. Συμπεριλαμβάνονται και οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρε-

τανία. 

HS: Γιατί δεν έπρεπε να είχε δημιουργηθεί η Ευρωζώνη

εξ αρχής; 

BC: Γιατί νομίζω ότι η Γερμανία ήταν πολύ ισχυρή για να

έχει αυτά τα πιο αδύναμα μέλη. Η γερμανική οικονομία

αποτελεί σχεδόν το 40-45% του συνολικού ΑΕΠ στην πε-

ριοχή κι αν συμπεριληφθεί και η Γαλλία, πιάνουμε τα 70%.

Οπότε, όλοι οι άλλοι είναι στην ουσία ελλειμματικοί παί-

κτες. Εξ άλλου, δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα και σύμφω-

να με τους κανόνες στη συνθήκη του Μάαστριχτ έπρεπε

να κρατήσουν το χρέος στο 3% του ΑΕΠ. Σχεδόν ποτέ δεν

έγινε αυτό. Δεν θα βρεθεί κανένας...Δεν υπάρχει κανένας

έλεγχος στα τεκταινόμενα της Ευρωζώνης. 

HS: Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει στο νόμι-

σμά της; 

BC: Δε θα χρειαστεί, γιατί στο τέλος πιστεύω πως όλοι θα

επανακάμψουν (στα νομίσματά τους). Αν ήμουν ο Πρωθυ-

πουργός της Ελλάδας, θα δήλωνα πτώχευση. Και τα άτο-

μα στην Ελλάδα, και η Goldman Sachs που ενεπλάκησαν

σε παράνομες ενέργειες θα πρέπει να διωχθούν ποινικά γι’

αυτά που έκαναν. 

HS: Αυτό θα χρειαζόταν πολιτική βούληση από την Κυ-

βέρνησή μας. 

BC: Πολύ σωστά το λέτε. Κάθε κυβέρνηση αντιμετωπίζει

παρόμοια προβλήματα με τον τρόπο της. Το πραγματικό

πρόβλημα είναι ο παράγων επίσπευσης, που είναι η

Goldman Sachs. Αυτοί τους είπαν πως θα τους δείξουν

πώς να κάνουν τα βιβλία τους να φανούν εντάξει ενώ δεν

ήταν, κι έτσι θα έμπαιναν στην Ευρωζώνη και θα συνέχι-

ζαν. Έδωσαν ψευδή στοιχεία. 

HS: Όμως ο μέσος πολίτης, καλείται να πληρώσει αυτά

τα χρέη. Τι να κάνουν; 

BC: Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με το μηχανισμό

που κανόνισε η ΕΕ θα πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα.

Δεν έχουν επιλογή. Τα ίδια έπαθαν και οι Αμερικανοί πολί-

τες. Έχουμε την κλοπή του ιδιωτικού Federal Reserve που

φορτώνουν στον Αμερικανό φορολογούμενο 23,7 τρις δο-

λάρια! Η Ελλάδα έχει πρόβλημα με 400 δις μόνο; Νομίζω

πως μπορούν να τα διευθετήσουν. Θα πρέπει να τα ξεπλη-

ρώσουν. Τα πράγματα δείχνουν ζοφερά αλλά δεν είστε οι

μόνοι, είναι άλλες 50 χώρες που έκαναν το ίδιο πράγμα. Η

Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν αποδιοπομπαίος τράγος. Το

δημόσιο χρέος είναι περίπου το ίδιο στις ΗΠΑ. Νομίζω ότι

θα καταλήξουμε σε υποτίμηση. Όλοι θα επανακάμψουν

στο νόμισμά τους και θα κάνουν αμέσως υποτίμηση. Αυτό

θα γίνει, αλλά θα ακολουθηθεί από μια ύφεση που θα

διαρκέσει πολύ και μάλλον, αν διαβάζετε ιστορία, θα δεί-

τε ότι θα γίνει κι άλλος πόλεμος για να αποσπάσει την

προσοχή των λαών.

HS: Σε ποια χρονική στιγμή προβλέπετε να γίνει αυτό, κ.

Τσάπμαν; 

Αστραπές και βροντές έριξαν μέσ’ στο κα-

τακαλόκαιρο μ’ αυτά που βλέπουν οι θεοί. 

Με το μνημόνιο που υπέγραψαν οι πολιτικοί,

μας έβαλαν υποθήκη για το χρέος που εκεί-

νοι δημιούργησαν λόγω λανθασμένης δια-

χείρισης της εξουσίας, αλλά και διαφθοράς

και σπατάλης. Και λέω ότι υποθήκευσαν

εμάς, αφού σύμφωνα με το μνημόνιο, εάν

δεν επιτευχθούν οι στόχοι που έχει βάλει το

Δ.Ν.Τ., έχουν το δικαίωμα να μας κατασχέ-

σουν οποιοδήποτε δημόσιο περιουσιακό

στοιχείο, ακόμα και την Ακρόπολη. Δηλαδή

την ιστορία μας, το χώμα μας, δηλαδή εμάς. 

Και η Κυβέρνηση το υπέγραψε· και οι Έλλη-

νες Βουλευτές το ΨΗΦΙΣΑΝ.

Μάλλον δεν γνωρίζουν την λαϊκή φράση

που λέει “το ... και την υπογραφή σου να

προσέχεις που τη βάζεις”...

Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχαν γνώ-

ση των όρων του μνημονίου το οποίο υπέ-

γραψαν με την ψήφο τους.

Αν συνέβη κάτι τέτοιο, γεμίσαμε Εφιάλτες.

“Έρχεται παγκόσμια ύφεση και πόλεμος! 

Θα γονατίσει ο κόσμος και θα επιβάλλουν την Παγκόσμια Κυβέρνηση”

Ο Bob Chapman, γνωστός ως

“The International Forecaster”

(είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας

του), είναι 74 ετών. Γεννήθηκε

στην Βοστώνη των ΗΠΑ και

σπούδασε στο Πανεπιστήμιο

Northeastern διαχείριση επιχει-

ρήσεων. Υπηρέτησε τρία χρόνια

στον Αμερικάνικο Στρατό στον

τομέα της Αντικατασκοπίας, κυ-

ρίως στην Ευρώπη. 

Ο Chapman έγινε χρηματιστής

το 1960 και αποσύρθηκε το

1988. Ήταν, ίσως, ο μεγαλύτε-

ρος χρηματιστής σε χρυσό και

ασήμι, στον κόσμο κατά τη διάρ-

κεια εκείνης της περιόδου. 

Σήμερα είναι ιδιοκτήτης και εκ-

δότης του ‘The International

Forecaster‘ (“Διεθνής Προβλέ-

πων”), όπου συλλέγονται πλη-

ροφορίες για τις επιχειρήσεις,

τη χρηματοδότηση, την οικονο-

μία και τα κοινωνικά και πολιτι-

κά ζητήματα σε όλο τον κόσμο,

με 10.000 επενδυτές και χρημα-

τιστές μηνιαία, ενώ μέρη από

τις δημοσιεύσεις του διαβάζο-

νται από 60 διαφορετικούς δι-

κτυακούς τόπους εβδομαδιαί-

ως, παρουσιάζοντας τις ιδέες

του σε πάνω από 10 εκατομμύ-

ρια επενδυτές την εβδομάδα. 

Ποιός είναι ο Μπόμπ Τσάπμαν

Και οι θεοί οργίστηκαν!
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Είχαμε κάνει ρεπορτάζ πριν δύο εκδόσεις μας αρ. φ. 638

(19/6), για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βου-

λιαγμένης να κατεδαφίσει το Δημοτικό κτίριο «Νηρηίδες»

στο Καβούρι, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 1993. Εκτο-

τε παραμένει κλειστό και έχει αναλωθεί ο Δήμος σε μία

κούρσα δικαστικών αγώνων με τον ανάδοχο, πληρώνο-

ντας εκατομμύρια για δικηγόρους και χάνοντας τεράστια

ποσά από έσοδα του Δήμου.

Οσο για τις αυθαίρετες κατασκευές που επικαλείται ότι

προσβάλλουν το περιβάλλον είναι στα υπόγεια(!) και στο

δώμα. Σε αιτιάσεις δε συμβούλων για άλλα αυθαίρετα που

στέκουν όρθια, μας θύμισε τον Σημίτη «όποιος γνωρίζει να

πάει στον εισαγγελέα να καταγγείλει»!

Επισημαίναμε λοιπόν ότι είναι δημοτική περιουσία, και ο

λόγος που επικαλέστηκε ο δήμαρχος είναι τουλάχιστον

αστείος, αν ρίξει κανείς μια ματιά στα διάφορα μαγαζιά

της Βουλιαγμένης να δει τι γίνεται. Αντιγράφουμε από τα

πρακτικά: 

«Δήμαρχος: τα πράγματα είναι πολύ απλά, πάρα πολύ

απλά. Αυτό το έκτρωμα εκεί πέρα δεν εξυπηρετεί καμία

περιβαλλοντική κατάσταση του Δήμου, ούτε όφελος έχει

και κάνει πολύ μεγάλη ζημιά για το περιβάλλον. Ένα τερά-

στιο κτίριο παράνομο μέσα σε ένα εκπληκτικό λιμανάκι

γραφικό. Μόνο γι’ αυτό δεν θα ‘πρεπε καν να το συζητάμε,

θα έπρεπε να έχει ήδη απομακρυνθεί από εκεί. Πάγια θέ-

ση του Δήμου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η

καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Είναι χαρακτηριστική η απορία συμβούλων και μάλιστα της

πλειοψηφίας, όπως ο Τρόντζος που έχει καταλάβει τελευ-

ταία τη θέση του συμβούλου ως αναπληρωματικός: «Το
χτίσαμε εμείς για να το γκρεμίσουμε εμείς; Δηλαδή ο Δή-
μος ξόδεψε για να το χτίσει;»
Οι πολεοδομικές παραβάσεις που επικαλείται ως αιτία ο

Δήμαρχος, όπως είπε ο Δ. Γεωργουλόπουλος (αντιγρά-

φουμε από τα πρακτικά), «δεν είναι σε όλο το κτίριο για να
γκρεμιστεί. Είναι στους υπόγειους χώρους που βεβαίως
μπορούν να επιχωματωθούν» (σ.σ. που δεν προσβάλουν

το περιβάλλον). Και παρακάτω: «Δεν νομίζω ότι το κτίριο
αυτό βλάπτει εκεί διότι, ποια παραλία; Μα έχουμε μέσα
στη θάλασσα και δεν τα ΄χουμε… συγγνώμη, μέσα στην
παραλία, είναι κοντά στην παραλία αυτό;»

Και ο Ντίνος Καραγεώργος: Εγώ θα συμφωνήσω με τον κ.
Γεωργουλόπουλο. Οι παρανομίες που έχουν εντοπιστεί εί-
ναι στο δώμα και στα υπόγεια.
… Πριν δυο χρόνια είχαμε αποφασίσει ομόφωνα να το κά-
νουμε πολιτιστικό κέντρο. Γιατί δεν προχωρήσαμε και ερ-
χόμαστε σήμερα και λέμε να γκρεμιστεί;

Ο Δήμαρχος, βέβαια, είναι αποφασισμένος: «θα το κατε-
δαφίσω θέλετε και δεν θέλετε, τελεία και παύλα».

Μετά το δημοσίευμα υπήρξε μια έντονη κινητοποίηση για

το θέμα και από Βουλιαγμενιώτες, αλλά και από υποψηφί-

ους Δημάρχους, αφού τα 3Β γίνονται ένα με τον «Καλλι-

κράτη».

Ενστάσεις

Όπως ήδη μας έχουν ενεχειρίσει, έχουν καταθέσει φορείς και

πολίτες ενστάσεις στην Περιφέρεια αιτούμενοι να απορρίψει

την απόφαση. Βέβαια ο Περιφερειάρχης εξετάζει το τυπικό

και είδομεν.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Διον. Γεωργουλόπουλος αιτείται να

μη γίνει αποδεκτή η απόφαση γιατί όπως γράφει στην ένστα-

ση: «το ακίνητο αυτό έχει κατασκευασθεί σε οικοδομική νη-

σίδα με σχετική άδεια οικοδομής, με δαπάνες αναδόχου μι-

σθωτού και με επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας της τότε

Κοινότητας. 

Σε κάποια χρονική στιγμή, διεπιστώθησαν κάποιες πολεοδομι-

κές παραβάσεις (π.χ. υπόγειες αποθήκες, ύψος πέργκολας).

Οι μικρές αυτές πολεοδομικές παραβάσεις, δύναται να τα-

κτοποιηθούν και το κτήριο που αποτελεί ακίνητη περιουσία

του Δήμου να παραμείνει στο Δήμο μας και να χρησιμοποιη-

θεί για τις ανάγκες του Δήμου (πολιτιστικό κέντρο, αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων κλπ.).

Η Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης με υπογράφοντα τον Χ.

Διονυσόπουλο κατέθεσε επίσης ένσταση τονιζοντας μεταξύ

άλλων ότι: «το δημοτικό κτήριο Νηρηίδες λειτούργησε ως εστια-

τόριο από το έτος 1986 και απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέ-

λη στο Δήμο μέχρι και το 1996, οπότε αποφασίστηκε η διακοπή

της λειτουργίας του, επί ζημία του Δημου, καθώς το κτίριο παρέ-

μεινε κλειστό και ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα, ενώ θα μπο-

ρούσε να αποδώσει στο Δήμο πολύ περισσότερα έσοδα».

Και ο Νίκος Παπαϊωάννου ενεργός πολίτης της Βουλιαγμέ-

νης, και μέλος του Συλλόγου Περιβάλλοντος, σημειώνει στην

ένστασή του ότι «το εν λόγω κτίριο είναι περιουσία του Δή-

μου τεράστιας αξίας και στις δύσκολες εποχές που περνάμε

δεν εξαφανίζουμε, αλλά αξιοποιούμε την περιουσία αυτή».

Ενσταση, ακόμη, όπως πληροφορηθήκαμε εγκύρως έχει κα-

ταθέσει και ο δημοτικός σύμβουλος Βούλας Γιάννης Σκου-

μπούρης καθώς και πολλοί κάτοικοι υποστηρικτικά έχουν

υπογράψει τις παραπάνω ενστάσεις.              Αννα Μπουζιάνη

Αγώνας να μη κατεδαφιστούν οι «Νηρηίδες»

BC: Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

HS: Όταν λέτε πόλεμο, μιλάτε για παγκόσμιο πόλεμο; 

BC: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. 

HS: Πόσο θα διαρκέσει; 

BC: Το πιο ελκυστικό θύμα, λόγω της προπαγάνδας που

γίνεται, είναι το Ιράν φυσικά. Αν εμπλακεί το Ιράν σε πό-

λεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σίγουρα θα εμπλακούν η

Ρωσία και η Κίνα. Και θα γίνει χαμός. 

HS: Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από όλα αυτά; Γιατί γίνεται

αυτό ανά τον κόσμο; 

BC: Κατ’αρχήν σχηματίστηκε Η ΕΕ, και μετά η Ευρωζώ-

νη, με πρόθεση να διευρυνθεί σ’όλη την ΕΕ. Πρόσφατα,

η ΕΕ πέρασε αυθαίρετα ένα Σύνταγμα που κανείς δεν

ήθελε. Είναι μια προσπάθεια σχηματισμού ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Ο λόγος που γίνονται αυτά και χρησιμο-

ποιείται η Ελλάδα σαν αποδιοπομπαίος τράγος, ή εξιλα-

στήριο θύμα των κρατικών χρεών είναι όπως είπα και νω-

ρίτερα, για να γίνει η σύσκεψη όπου όλοι θα κάνουν υπο-

τίμηση και θα επανακάμψουν στο νόμισμά τους. Όταν γί-

νει αυτό, θα προκύψει ύφεση από την υποτίμηση. Όταν

γίνει αυτό, ο κόσμος σ’όλο τον πλανήτη θα γονατίσει.

Και τότε ο στόχος των διεθνιστών, είναι να γίνει μια πα-

γκόσμια κυβέρνηση. Αυτό επιδιώκουν, γι’αυτό τα βιώνου-

με αυτά. Δεν είναι βλάκες. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτά

τα πράγματα προσχεδιάζονται πολλά χρόνια πριν γίνουν. 

HS: Μιλάτε για έλεγχο... 

BC: Για τον απόλυτο και ολοκληρωτικό έλεγχο. Το χρή-

μα είναι δευτερεύον. 

HS: Πώς μπορεί να αντισταθεί ο κόσμος; 

BC: Να ενημερώνεται γι’ αυτά τα άτομα και γιατί κάνουν

ό,τι κάνουν στα κέντρα εξουσίας πίσω από τις κυβερνή-

σεις. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι μέλος της Λέ-

σχης Μπίλντερμπεργκ. Θέλουν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗ-

ΣΗ. Ρωτήστε τον. Θα σας το πει. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνή και ελληνικά στην

Μπίλντερμπεργκ συμμετέχουν πρωτοκλασάτα ονόματα

της κυβέρνησης καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου.

Το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο στο Δ. Σ. Βούλας

Πρώτο θέμα στο επικείμενο δημοτικό συμβούλιο

της Βούλας (5/7, 8μ.μ.), είναι η ενημέρωση για την

τύχη του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας, το

οποίο αν δεν έχει οριστικά χαθεί κινδυνεύει, αφού

τα χρήματα της αποζημίωσης είναι πάρα πολλά και

δεν φαίνεται διατεθειμένη η κυβέρνηση να τα δια-

θέσει.

Ταβέρνα στο Πανόραμα “Μπαλάσκας”

Σιγά σιγά έρχεται η όρεξη. Η εταιρία σούπερ μάρκετ

Μπαλάσκας, αφού άνοιξε ένα κατάστημα στο Πανόραμα

που το επέκτεινε με τον πιο άσχημο τρόπο, και δεν μίλη-

σε κανείς από τους τοποτηρητές της “κηπούπολης”, του

άνοιξε η όρεξη και ανοίγει ταβέρνα-πιτσαρία-καφέ. Ηδη

έχει ζητήσει άδεια λειτουργίας στο επικείμενο συμβού-

λιο της Δευτέρας 5 Ιουλίου στις 8μ.μ. στο Δ.Σ. Βούλας.

Συνεδριάζει με ενδιαφέροντα

θέματα το Δ.Σ. Βουλιαγμένης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 8.30 το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Βουλιαγμένης με 20 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Μεταξύ των θεμάτων είναι και 

― η ληψη απόφασης του Δ.Σ για επανακαθορισμό

της οριογραμμής του αιγιαλού στο Δήμο Βουλιαγ-

μένης.

― «Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στη πε-

ριοχή του Μεγ. Καβουρίου».

Συνέχεια της συνέντευξης 

του Chapman

Το κτίριο που προσβάλει το περιβάλλον.

Η άλλη άκρη του κόλπου με τις βίλες που ...κοσμούν και την κα-
ντίνα μέσα στο ...νερό.
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Για τρίτη συνεχή χρονιά, με τη λήξη του σχολικού έτους η

Πόλη του Γέρακα αφιερώνει στην Νεολαία  μια σειρά εκ-

δηλώσεων που ταυτίζονται με την νεανική κουλτούρα και

στάση, στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή των νέων

του Δήμου στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Αποσπάσματα γνωστών θεατρικών έργων, μονόπρακτα και

μουσικοχορευτικά δρώμενα, δοσμένα μέσα από την καλλι-

τεχνική ματιά και έμπνευση έδωσαν οι μικροί πρωταγωνι-

στές, του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Γέρακα κά-

νοντας την εκκίνηση των εκδηλώσεων με τη μουσικοθεα-

τρική παράσταση με τίτλο “Τεχνάσματα Νέων Δημιουρ-

γών”.

Μια συναυλία «χωρίς κανόνες μόνο εξαιρέσεις» παρουσίασε ο

Γιώργος ΡΟΥΣ (18/6). Η έναρξη της συναυλίας έγινε από το

τοπικό συγκρότημα «kill the Mall». 

Happenings Κρουστών, Juggling, Ακροβατικά σύνολα,

Street dancing, Face Painting και άλλες δράσεις γέμισαν

ενέργεια το χώρο του παρκινγκ του Κολυμβητηρίου,

(19/06) με μια ξεχωριστή εμφάνιση της χορευτικής ομά-

δας «Dead Prezz».

Ο Δήμος Γέρακα έδωσε την ευκαιρία στα τοπικά συγκρο-

τήματα (KISS USS, BLIND FOLD, GLASGOW SMILE) να

παρουσιάσουν σε rock ρυθμούς τα δικά τους τραγούδια.

Αποκορύφωμα της συναυλίας αποτέλεσε η  εμφάνιση του

νεανικού συγκροτήματος των Pale Faces που κέρδισαν τις

εντυπώσεις με την σκηνική τους παρουσία αλλά και τις ερ-

μηνευτικές τους δυνατότητες, παρασύροντας το κοινό σε

ένα ξέφρενο πάρτι.  Ένα δίωρο πρόγραμμα βασισμένο σε

διασκευές από την Ελληνική και διεθνή ποπ ροκ σκηνή αλ-

λά και με τα πρώτα τους τραγούδια τα οποία υπογράφει

συνθετικά ο Δημήτρης Κοργιαλάς, ο οποίος συμμετείχε

ως Guest Star στο live.  

Το τριήμερο των εκδηλώσεων, έκλεισε με τις νεανικές πο-

λύπλευρες εικαστικές και μουσικές δημιουργίες των παι-

διών και νέων που συμμετείχαν στα πολιτιστικά προγράμ-

ματα του Δήμου στην διάρκεια του έτος 2009-2010. 

Συναυλία - Δρώμενο του Εργαστηριού Νηπίων και της

Μουσικής Σχολής Φιλαρμονικής, της Παιδικής Χορωδίας

και του Εργαστηρίου Κιθάρας – Πιάνου του Δήμου εξελί-

χθηκε στο αμφιθέατρο. Παράλληλα στο χώρο του φουαγιέ

του Πολιτιστικού φιλοξενήθηκαν τα Εγκαίνια της Έκθεσης

των Νηπιακών, Παιδικών & Εφηβικών Εικαστικών Εργα-

στηρίων  του Δήμου.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ BMX & SKATE - FUNBAG με τις ομάδες επαγ-
γελματιών αναβατών (VANS & PIRANHA) με τους διακε-
κριμένους στο είδος: Γιάννη Μαναρά, Παναγιώτη Μαναρά,

Σπύρο Τηνιακό και Χάρη Τηνιακό) 

Το Φεστιβάλ Νεολαίας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από

τα σημαντικότερα νεανικά  γεγονότα του  καλοκαιριού, να

εξελίσσεται με το χρόνο, να γίνεται πιο πλούσιο, πιο περί-

πλοκο, πιο ανήσυχο. Μια Γιορτή «Από τους Νέους για

τους Νέους».

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός

Δήμου Σπάτων σε συνεργα-

σία με τη Χ.Ε.Ν. Σπάτων

διοργάνωσαν εκδήλωση με

θέμα «Πρόσκληση σε Γάμο

Παραδοσιακό». 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός

και η Χ.Ε.Ν. ήταν οι συνδε-

τικοί κρίκοι μεταξύ των φο-

ρέων της πόλης των Σπά-

των και των μεμονωμένων

ατόμων που συντόνισαν

την πραγματοποίηση της

θεατρικής παράστασης. 

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστι-

κού Οργανισμού Χρήστος

Γεωργακόπουλος ευχαρί-

στησε τον καταξιωμένο

Χρήστο Φράγκο σαν κύριο

συντελεστή της οργάνω-

σης, που ως συγγραφέας

του έργου, σκηνοθέτης, εκ-

παιδευτής της θεατρικής

ομάδας, σχεδιαστής, ασχο-

λήθηκε  επί πολύ, ανιδιοτε-

λώς για να αφήσει παρακα-

ταθήκη σε ότι αγαπά περισ-

σότερο, στα Σπάτα. 

Ευχαρίστησε θερμά τον Φί-

λιππο Αργυρό, την Εύη

Λουκά και όλα τα μέλη της

θεατρικής ομάδας «Σκηνο-

βάτες», κσι όλους τους

εμπλεκόμενους που πρό-

σφεραν για να υλοποιηθεί

αυτή η εκδήλωση.

Τέλος ο Δήμαρχος Σπάτων

Αθαν. Τούντας, ευχαρίστη-

σε με τη σειρά του όλους

τους εμπλεκόμενους για

την καλή παρουσία τους

στην θεατρική παράσταση.

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

...Σήμερα γάμος γίνεται
παραδοσιακός γάμος στα Σπάτα

Ένα ξεχωριστό τριήμερο, στο Γέρακα, αφιερωμένο στους νέους

Ο Δήμαρχος ανάμεσα σε συντελεστές της εκδήλωσης.
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Έκθεση Έργων Εικαστικών

και Εφηρμοσμένων Τεχνών

πραγματοοίησε η Νομαρχια-

κή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρ-

φωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ανατολι-

κής Αττικής με τον γενικό

τίτλο «Πολιτισμός, Τέχνες

και Παράδοση» που έγινε με

την ευκαιρία της ολοκλήρω-

σης των επιμορφωτικών προ-

γραμμάτων για την εκπαι-

δευτική χρονιά 2010.

Στην εκδήλωση, που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Παλλή-

νη, στο Μουσείου Οίνου,

πήραν μέρος εκατοντάδες

πολίτες που μετείχαν στα

φετινά επιμορφωτικά προ-

γράμματα παρουσιάζοντας

τις δημιουργίες τους. Στα

πλαίσια της έκθεσης, πα-

ρουσιάστηκαν έργα από τα

τμήματα Αγιογραφίας, Αρ-

γυροχρυσοχοΐας, Γενικής

Χειροτεχνίας, Ζωγραφικής,

Κεντήματος, Κεραμικής,

Κοπανέλι, Ξυλογλυπτικής,

Παραδοσιακών Φορεσιών,

Παραδοσιακού Ψωμιού,

Υφαντικής, Φωτογραφίας,

Χειροποίητου Κοσμήματος,

Ψηφιδωτού και άλλα.

Εγκαινιάζοντας τις εκδη-

λώσεις της ΝΕΛΕ ο Νομάρ-

χης Λ. Κουρής αναφέρθηκε

στην έμφαση που έχει δώ-

σει όλα αυτά τα χρόνια η

Νομαρχία στην ανάπτυξη

τμημάτων Λαϊκής Επιμόρ-

φωσης με αποτέλεσμα σή-

μερα να ξεπερνούν τους

7000 οι πολίτες που επι-

μορφώνονται σε περισσό-

τερα από 550 τμήματα

στους 44 Δήμους και τις

Κοινότητες της Ανατολικής

Αττικής.

Τα προγράμματα αυτά

έχουν βρει μεγάλη απήχη-

ση στην κοινωνία των ΟΤΑ -

μέσα στους Δήμους και τις

Κοινότητες αλλά και φο-

ρείς των πόλεων, με αποτέ-

λεσμα η  Νομαρχία να πρω-

τεύσει για άλλη μια φορά

στο  μεγαλύτερο πρόγραμ-

μα Λαϊκής Επιμόρφωσης

στην Ελλάδα.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

της ΝΕΛΕ νομαρχιακός

σύμβουλος Δ. Μάρκου τό-

νισε την κοινωνική σημασία

των προγραμμάτων λαϊκής

επιμόρφωσης και αναφέρ-

θηκε στην εισαγωγή, για

πρώτη φορά, επιμορφωτι-

κών προγραμμάτων στην

πληροφορική για τα οποία

οι δημότες της Ανατολικής

Αττικής έχουν επιδείξει ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα των εκδηλώ-

σεων συνεχίστηκε με πα-

ραδοσιακούς χορούς και

τραγούδια από τα χορευτι-

κά συγκροτήματα και τις

χορωδίες, καθώς και πα-

ρουσίαση εγχόρδων και

κρουστών μουσικών συνό-

λων των τμημάτων επιμόρ-

φωσης ενηλίκων. 

Έκθεση Έργων Εικαστικών 

και Εφηρμοσμένων Τεχνών της ΝΕΛΕ

Στην τελετή αποφοίτησης του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης έγι-

νε η απονομή, από το Νομάρχη  Λ. Κουρή, του ετήσιου βραβείου με χρηματικό

έπαινο σε τελειόφοιτο μαθητή του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης στη μνήμη

του μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα.

Το «Μουσικό Βραβείο Μάριος Τόκας» απονέμεται με βάση κριτήρια που προσ-

διορίζει 4μελής επιτροπή, στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι της Νομαρχίας

και δύο εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Αττικής.

Κατά την τελετή της απονομής ο Λ. Κουρής αναφέρθηκε στην προσωπικότητα

του πρόωρα χαμένου Μ. Τόκα, που εκτός από ένας ευαίσθητος μουσικός δημι-

ουργός διακρίθηκε και για τους αγώνες του για τα δίκαια του Κυπριακού Ελλη-

νισμού.

Με το «Μουσικό Βραβείο Μάριος Τόκας» βραβεύτηκε η μαθήτρια Αικατερίνη

Μαργιέτη η οποία έλαβε και χρηματικό έπαθλο ύψους 2000 €.

«Μουσικό Βραβείο Μάριος Τόκας» 

Σε μια πολύ όμορφη και ποιοτική βραδιά

στον Βαρνάβα ο Νίκος Γιαννής παρουσίασε

το βιβλίο "ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ" του γνω-

στού ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα

Γιώργου Οικονόμου. Την εκδήλωση διοργά-

νωσε στον φιλόξενο χώρο του το Κέντρο

Νεότητας Γραμμάτων και Τεχνών της Κοινό-

τητας Βαρνάβα, στο πλαίσιο των εκδηλώσε-

ων της πολιτιστικής εβδομάδας "ΒΑΡΝΑ-

ΒΑΣ 2010" στη αίθουσα του Νηπιαγωγείου

όπου έλαβε παράλληλα χώρα έκθεση ζω-

γραφικής του παιδικού εργαστηρίου και της

Ν.Ε.Λ.Ε. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος

του Κέντρου Σ. Χριστόπουλος και χαιρέτισε

ο Πρόεδρος Νίκος Βούλγαρης. Το βιβλίο

παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον Νίκο

Γιαννή - αποσπάσματα του οποίου δημοσι-

εύουμε παρακάτω - και έκλεισε ο συγγρα-

φέας Γ.Οικονόμου.

Ο Ν. Γιαννής μιλάει για τον Β. Οικονόμου

Το βιβλίο «Εμείς οι Αρβανίτες» μ’ ενδιέφερε

να το παρουσιάσω. Ηταν δε τιμή μου η σχετική

πρόταση του συγγραφέα Γιώργου Οικονόμου.

Μου κέντρισε το ενδιαφέρον διαβάζοντας το

και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα γιατί αξίζει

να το διαβάσετε. Παρακάτω θα σας εκθέσω το

γιατί.

Οταν είχα γνωρίσει τον συγγραφέα Γιώργο Οι-

κονόμου υπολόγιζα την ηλικία του στα 50-60

χρόνια, από το παρουσιαστικό, τις ιδέες και

την ψυχή που ανέδιδε κι όμως τελείωσε το δη-

μοτικό ήδη κατά τη γερμανική κατοχή(!), που

αλλού; στο δημοτικό σχολείο στο αγαπημένο

του Καπανδρίτι. Για να έχουμε εικόνα του παν-

δαμάτορα χρόνου, υπολόγιζα τον Γ.Οικονόμου

γύρω στα 50 και 50 χρόνια μόλις μετράει η πο-

λύ γνωστή μας, ειδικά αυτό το διάστημα ενω-

μένη Ευρώπη, η δική μου πνευματική, πολιτική

και επαγγελματική «διαστροφή», η οποία ακο-

λούθησε τον πόλεμο, τον ελληνικό εμφύλιο

και φυσικά τις διεργασίες που οδήγησαν στη

δημιουργία της. Ο Γιώργος Οικονόμου, όλο αυ-

τό το διάστημα από τότε, ήταν παρών στο κι-

νηματογραφικό στερέωμα, αλλά και στα δρώ-

μενα της εποχής, δια της τέχνης που υπηρέτη-

σε, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, κινη-

ματογραφικός και θεατρικός παραγωγός, αλλά

και ως πνευματικός άνθρωπος που φαίνεται

ότι πάντοτε «το έψαχνε» και ως ενεργός ή σε

εγρήγορση πολίτης.

Σε όσους αρέσει η ετυμολογία, η προέλευση

δηλαδή των λέξεων, των δε οικείων ονομάτων

ακόμη περισσότερο, το βιβλίο αυτό είναι ένας

παράδεισος.

Είναι πράγματι γοητευτικός ο τρόπος που ο

Γιώργος Οικονόμου, περιδιαβαίνει την διαδρο-

μή των ονομάτων «Αττική», «Ιλλυριοί», «Ελ-

λάς», «Αρβανίτες», «Βαλκάνια», «Καπανδρί-

τι», «Πεντέλη» (πύλη εν τω τέλει, ήτοι απο-

φράδα πύλη, ο αρχαίος Βριλητός ή Βριλησός),

«Αφίδναι» και πολλών άλλων. Πόσο γνωστός

θα ήταν ο αρχαίος δήμος των Αφιδνών σήμερα

εάν δεν υπήρχαν τα διόδια Αφιδνών; Θα ήταν

όσο γνωστή είναι και η αρχαία Διάκρια, που

σημαίνει ορεινή περιοχή και αναφέρεται στη

βορειοανατολική Αττική. Τα «διόδια της Διά-

κριας» λοιπόν που ασφαλώς δεν πλήρωσε ο

επιφανέστατος Αλέξιος Καπανδρίτης, ιδρυτής

του Καπανδριτίου, απεσταλμένος ενός από

τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου της τελευ-

ταίας περιόδου της ιστορίας του, του Αλεξίου

Κομνηνού του Α’, να δημιουργήσει έναν νέο

ελληνικό δήμο περί το 1.200 και να αποτρέψει

την κυριαρχία των σταυροφόρων, του καθολι-

κού Πάπα Ινοκέντιου Γ’, των Ενετών. Ο εγκυ-

κλοπαιδισμός του Γιώργου Οικονόμου φυσικά

«σπάει» τα όρια του αγαπημένου του Καπαν-

δριτίου και εκπορθεί όλη τη βορειοανατολική

Αττική, φτάνει μέχρι τη χώρα των Σελλών, την

Κρήτη, τη Φοινίκη, τον Καύκασο, τη Μακεδο-

νία.

Κι ακόμη η ιστορική αναδρομή ξαφνιάζει με τη

μεταδοτικότητα της: το κάστρο στον αρχαίο

Ραμνούντα, ο πολέμαρχος στρατηγός Καλλί-

μαχος, η αρχαία ακρόπολις των Αφιδνών –που

είχα την ευκαιρία προ ολίγου να με ξεναγήσει

ο Γ.Οικονόμου-, οι πρώτες μετακινήσεις Αρβα-

νιτών προς την Αττική, οι Καταλανοί στην Ατ-

τική, ο εξισλαμισμός Ελλήνων και Αρβανιτών,

στο Χάραδρο στο λημέρι των ληστών, οι γενί-

τσαροι, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στο Καπαν-

δρίτι και ο καπανδριτ-Αγάς, και και...

"ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ" 
Μια έκδοση του Γιώργου Οικονόμου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Λ. Βραυρώνος 18, Αρτέμιδα Αττικής 

Τηλ. & fax: 22940-45110

Πληρ: κα. Καραβασίλη Αγαθή

Άρτεμις 30/06/2010

Αριθ.πρωτ.: 91

Επανάληψη διαγωνισμού για 

Προμήθεια «κλιματιστικών»

Ανακοινώνεται ότι η Δημοτική Φι-

λαρμονική Αρτέμιδος πρόκειται

να προμηθευτεί «Κλιματιστικά»

με απευθείας ανάθεση. Ο προϋ-

πολογισμός της προμήθειας είναι

3.240,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με

Φ.Π.Α. 21% 3.985,20€.

Τεσσάρων κλιματιστικών, όπου τα

υλικά θα πρέπει να πληρούν τις

ελληνικές και διεθνείς προδια-

γραφές και θα παραδοθούν εγκα-

τεστημένα στα σημεία που θα

υποδειχθούν σε κατάσταση πλή-

ρους και ασφαλούς λειτουργίας.

Αναλυτικά:

1. Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου

split επίτοιχο, 9.000 Btu/h περί-

που, ποσότης δύο (2) τιμή μονά-

δας 500,00€ σύνολο 1.000,00€.

2. Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου

split επίτοιχο 24.000Btu/h περί-

που, ποσότης δύο (2) τιμή μονά-

δας 1.120,00€ σύνολο,

2.240,00€.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλού-

νται να υποβάλλουν στην υπηρε-

σία του Δήμου, το αργότερο μέ-

χρι 06/07/2010 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:00 έως 13:00μ.μ (ώρα

λήξης αποδοχής προσφορών από

την επιτροπή) σε σφραγισμένο

φάκελο στο γενικό πρωτόκολλο

της Φιλαρμονικής Αρτέμιδος Λ.

Βραυρώνος 18 ή μέσω FAX στο

22940 – 045110 προσφορά, η

οποία θα περιλαμβάνει:

Α. Τεχνική περιγραφή του είδους,

το οποίο πρέπει να συμφωνεί με

τις τεχνικές προδιαγραφές της

Φιλαρμονικής Αρτέμιδος.

Β. Οικονομική προσφορά.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σε

όποιον προσφέρει τη χαμηλότε-

ρη τιμή, εφόσον φυσικά το είδος

είναι εντός των προδιαγραφών

της Φιλαρμονικής. Η προμήθεια,

σε όλα τα στάδιά της διέπεται

από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

και του Ν. 3463/2006.

Η πρόεδρος

Μανίκα Μαρία
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Το πρόγραμμα “Απόδημος Ελληνι-

σμός της Οδησσού» παρουσίασε το

2ο Γενικό Λύκειο Καλυβίων.  Πρόκει-

ται για ένα πρόγραμμα  με θέμα «Δί-

κτυο ιστορικής έρευνας του απόδη-

μου ελληνισμού ανά την υφήλιο –

Απόδημος ελληνισμός στην Οδησ-

σό» με τη συμμετοχή μαθητών και

μαθητριών της Α΄ και της Β΄ τάξης

με την καθοδήγηση των καθηγη-

τριών του σχολείου Γεωργίας

Μπούλιαρη, Ηλέκτρας Νικολοπού-

λου και Άννας Πολίτου.

Στόχος του προγράμματος, όπως εί-

πε η  Διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Μπούρικα, ήταν η γνωριμία

με τον απόδημο ελληνισμό συνειδη-

τοποιώντας τη διαχρονικότητα και

τη δύναμη της ελληνικής ιστορικής

και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς

και η επαφή με μαθητές ενός διαφο-

ρετικού σχολείου (του 6ου Γυμνασί-

ου Οδησσού), η επικοινωνία και η

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των

μαθητών των δύο σχολείων.

Μέσα από την παρουσίαση του Προ-

γράμματος από τους μαθητές και τις

καθηγήτριες που συμμετείχαν σε

αυτό, οι θεατές που παραβρέθηκαν

στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία

να γνωρίσουν πολλά για την πόλη

της Οδησσού και τους Έλληνες της

περιοχής καθώς και να ενημερω-

θούν για τις δράσεις που πραγματο-

ποίησε η αποστολή του 2ου ΓΕΛ Κα-

λυβίων κατά τη διάρκεια της επίσκε-

ψής της εκεί και για τη συμμετοχή

της στις εκδηλώσεις του Ελληνικού

Ιδρύματος Πολιτισμού (παράρτημα

Οδησσού) για τον εορτασμό της

Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.  

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φι-

λίππου, συνεχάρη τις καθηγήτριες

για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν

και τους μαθητές και τις μαθήτριες

του 2ου ΓΕΛ Καλυβίων για την εξαι-

ρετική δουλειά που έκαναν και απέ-

νειμε τιμητικές πλακέτες στους χο-

ρηγούς που βοήθησαν να γίνει αυτό

το ταξίδι.

«Απόδημος Ελληνισμός της Οδησσού» 

από το 2ο ΓΕΛ Καλυβίων

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων αποτελεί πλέον παράδοση και

για το 1ο Γυμνάσιο Βούλας.  

Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2009-10

υλοποιήθηκαν πέντε εκπαιδευτικά

προγράμματα: 

Τέσσερα πολιτιστικά, στα οποία έλα-

βαν μέρος συνολικά 80 μαθητές και

των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Το

πρώτο είχε τίτλο «Κύπρος: τόπος, λα-
ός, ιστορία, πολιτισμός» με υπεύθυ-

νους εκπαιδευτικούς την  Στρατηγική

Αγγελική, τον Καφούρη Πέτρο και τον

Μπουκλή Νίκο.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να

γνωρίσουν οι μαθητές την Κύπρο με-

λετώντας την ιστορία της, τον πολιτι-

σμό της καθώς και τις διάφορες πτυ-

χές της κυπριακής ζωής. 

Παράλληλα επιχειρήθηκε προσέγγιση

των παιδιών της Ελλάδας με τα παιδιά

της Κύπρου, ώστε να κατανοήσουν την

κοινή καταγωγή τους. Το πρόγραμμα

ολοκληρώθηκε με εκδρομή των μαθη-

τών στην Κύπρο. 

Το δεύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα

υλοποιήθηκε από τις εκπαιδευτικούς

Γκατζέλη Βασιλική και  Γαρδίκη Ιωάν-

να και είχε τίτλο: «Η τηλεόραση, ανοι-
χτό παράθυρο στον κόσμο, …αρκεί να

μη βλέπει σε ακάλυπτο”. Στόχος του

προγράμματος ήταν να μετατρέψει τα

παιδιά από παθητικούς τηλεθεατές σε

ενεργητικούς κριτές της τηλεοπτικής

κουλτούρας μέσα από ομαδικές εργα-

σίες, παιχνίδια, ερωτηματολόγια και

συζητήσεις με ανθρώπους του θεά-

τρου και της τηλεόρασης.   

Το τρίτο πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτ-

λο «Ταξίδι στην Αναγέννηση» είχε

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τον  Χρή-

στου Γεώργιο, την Βλάχου Μαρίνα και

την  Κωστομοίρη Αικατερίνη. Το τέ-

ταρτο πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο

«Αναζητώντας μνημεία του Παροικια-
κού Ελληνισμού στη Βόρεια Ιταλία»
υλοποιήθηκε από τον Καλογερόπουλο

Νικόλαο και την Κασκαντάμη Μαρία.

Στο πλαίσιο των δύο αυτών τελευταί-

ων προγραμμάτων οι μαθητές και οι

συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί ακο-

λούθησαν έναν πρωτοποριακό τρόπο

εργασίας, ο οποίος αξιοποιεί τις δυνα-

τότητες κοινωνικής δικτύωσης που

προσφέρει το web2: δημιούργησαν δη-

λαδή ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό

κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο συναντή-

θηκαν και συζήτησαν διαδικτυακά, αλ-

λά και δημοσιεύθηκαν οι εργασίες των

μαθητών (http://1gymvoulas.ning.com).

Επίσης πραγματοποίησαν εκδρομή στη

Ραβένα, Βενετία και Βερόνα, για να

δουν από κοντά όσα μελέτησαν, εξ’ ου

και η φωτογραφία.

Τέλος, υλοποιήθηκε πρόγραμμα Αγω-

γής Υγείας με θέμα «Πρώτες βοήθειες
στον αθλητισμό» από τον Καλογερό-

πουλο Νικόλαο και την  Κωστομοίρη

Αικατερίνη, στο οποίο συμμετείχαν 40

μαθητές όλων των τάξεων. 

Στόχος του προγράμματος ήταν να

αποκτήσουν οι μαθητές βασικές δεξιό-

τητες στην παροχή πρώτων βοηθειών,

η οποία αποτελεί μέγιστη προσφορά

στο συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα ενημερώ-

θηκαν για την παροχή πρώτων βοηθει-

ών στο βουνό και διασκέδασαν μαθαί-

νοντας σκι και snowboard στο χιονο-

δρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

«Όταν χορεύουμε τα δυο, σφίξε μου το χεράκι» 

Ελληνικοί χοροί στα Καλύβια

Το περασμένο Σάββατο 26 Ιουνίου στον αύλειο χώρο του 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια καλο-

καιρινή εκδήλωση του Τμήματος Ελληνικών Χορών του Πνευματι-

κού Κέντρου Καλυβίων.

Με τίτλο «Όταν χορεύουμε τα δυο, σφίξε μου το χεράκι»,  χορευ-

τές και μουσικοί ταξίδεψαν το κοινό στους δρόμους της ελληνικής

παράδοσης χορεύοντας και τραγουδώντας χορούς και τραγούδια

από όλη την Ελλάδα. Στην παράσταση συμμετείχαν το Τμήμα

Κρουστών υπό τη Διεύθυνση της Κατερίνας Μητροπούλου και ο

Πνευματικός και Πολιτιστικός Όμιλος Νέων Παλατίων Ωρωπού,

που παρουσίασε χορούς από τη Μικρά Ασία υπό τη διεύθυνση του

Αργύρη Δήμου. 

Τη διδασκαλία των χορών και την επιμέλεια της όλης παράστασης

είχε ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Κοντογιάννης που επί 16 ολόκλη-

ρα χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του ακούραστα και με πάθος

στα χορευτικά τμήματα των Καλυβίων. 

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, συνε-

χάρη τους συντελεστές για την επιτυχία της παράστασης. 
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Φτάσαμε στη σημερινή απαράδεκτη οικονομική κατάστα-

ση, γιατί ο κόσμος εξαπατήθηκε διπλά: τόσο από τους πο-

λιτικούς, όσο και από τους συνδικαλιστές. Οι πολίτες ψή-

φισαν πολιτικούς για να διαχειριστούν τα οικονομικά με

σωφροσύνη, τα κόμματα όμως λεηλάτησαν την οικονομία.

Οι εργαζόμενοι ψήφισαν συνδικαλιστές για να εξασφαλί-

σουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά οι συνδικαλι-

στές ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τις κομματικές τους

προσβάσεις και παρέδωσαν τους εργαζόμενους σε εργα-

σιακό μεσαίωνα. Είναι ώρα λοιπόν η φωνή του ενεργού

πολίτη να ξεσκεπάσει τους πολιτικούς απατεώνες και να

υποδείξει τους προδότες του εργασιακού κινήματος.

Η πολιτική πρακτική των τελευταίων τριάντα χρόνων έδει-

ξε ότι οι πολιτικοί μας έχουν σαν στόχο την κατάκτηση της

εξουσίας και όχι την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερό-

ντων: η προώθηση του δημόσιου συμφέροντος προβάλλε-

ται μόνο ως πρόσχημα για υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου,

αφού οι προεκλογικές διακηρύξεις περιορίζονται σε γενι-

κόλογα συνθήματα και δεν προσφέρουν τεκμηριωμένα

προγράμματα, ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν πού οδη-

γούν τα προτεινόμενα μέτρα. Οι κυβερνήσεις δανείζονται

για να δώσουν προεκλογικές παροχές, παραλείπουν όμως

να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τις συνέπειες αυτού

του δανεισμού: την πολιτική αυτή καταγγέλλει η αντιπολί-

τευση, για να κάνει όμως και αυτή τα ίδια, όταν έρθει στην

εξουσία. Από το άλλο μέρος οι διπρόσωπες συνδικαλιστι-

κές ηγεσίες ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τις κομματι-

κές τους προσβάσεις, αφού πείθουν τους εργαζόμενους

να διεκδικήσουν αυξήσεις πάνω από το ποσοστό πληθωρι-

σμού και ανάπτυξης και όταν ερωτώνται πως θα αντιμετω-

πιστούν τα δημιουργούμενα ελλείμματα, δίνουν τη στερε-

ότυπη απάντηση «θα τα πάρει το κράτος»: πραγματικά, το

κράτος πήρε όλα τα ελλείμματα των δημόσιων οργανι-

σμών τα τελευταία τριάντα χρόνια και για το λόγο αυτό

δημιούργησε το τεράστιο χρέος, που προκαλεί σήμερα

τους μισθούς πείνας. Οι πονηροί συνδικαλιστές δεν εξη-

γούν στους ψηφοφόρους τους τις συνέπειες των μέτρων

που προτείνουν, γιατί τότε θα έχαναν την ψήφο τους: αυ-

τοαποκαλύπτονται όμως, όταν το κόμμα τους έρθει στην

εξουσία, καθώς οι ψευτιές των προεκλογικών εξαγγελιών

μετατρέπονται σε μετεκλογικά μέτρα λιτότητας σε βάρος

των εργαζομένων από την ίδια την κυβέρνηση των κομμα-

τικών συνδικαλιστών.

Στις επόμενες εκλογές ο πολίτης μπορεί εύκολα να κατα-

λάβει ποιοι είναι οι απατεώνες, για να τους μαυρίσει. Απα-

τεώνες είναι όσοι ισχυρίζονται ότι «πόροι υπάρχουν», τη

στιγμή που όλη η Ελλάδα ζει με δανεικά. Απατεώνες είναι

όσοι υπόσχονται ότι θα βρουν λεφτά από την πάταξη της

φοροδιαφυγής, τη στιγμή που ο φοροεισπρακτικός μηχα-

νισμός είναι διεφθαρμένος και ξεχαρβαλωμένος. Απατεώ-

νες είναι όσοι υπόσχονται αυξήσεις μισθών στους εργα-

ζομένους πάνω από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη με

παράλληλη αύξηση των κρατικών ελλειμμάτων, τη στιγμή

που τα ελλείμματα ακριβώς είναι αυτά που έφεραν τους

μισθούς πείνας. Καθώς τα κόμματα εξουσίας δεν δείχνουν

να ντρέπονται για τα κατορθώματά τους, ενώ τα μικρότε-

ρα κόμματα εξακολουθούν να παρακινούν τους εργαζόμε-

νους σε κινήσεις οικονομικής αυτοκτονίας, η κοινωνία των

πολιτών ετοιμάζεται να στείλει στον υπόνομο της ιστορίας

μικρούς και μεγάλους απατεώνες κατά τις επόμενες εκλο-

γές.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τεκμηριωμένα 

προγράμματα και όχι

συνθήματα

Από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής ανακοινώνεται ότι  οι

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του

Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

Απασχόλησης  (Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ.) «ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ»,  που λειτουργεί υπό την εποπτεία

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, θα λειτουργήσουν κατά το

σχολικό έτος 2010-2011 ως εξής:

Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων.

Ειδικότητα:Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 3,

Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 455 00

Τηλ.:  26510 92219, Fax:26510 93362

Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας.

Ειδικότητες: α. Αγροτικών Μηχανημά-

των, β. Ζωοτεχνίας

4ο χλμ Οδού Τρικάλων-Λάρισας, Λάρισα,

ΤΚ 415 00,  Τηλ.:  2410 611092 και 2410

611093,   Fax: 2410 611092

ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας.

Ειδικότητα: Ξυλογλυπτικής-Διακο-

σμητικής Επίπλου

Ιωαννίνων 95, Καλαμπάκα, ΤΚ 42200

Τηλ.:  24320 22781 Fax: 24320 22781

Γεωργική ΕΠΑ.Σ. Νεμέας

Ειδικότητα:Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας

Μαθητικής εστίας 37, Νεμέα, ΤΚ 205 00

Τηλ.: 27460 23072 Fax: 27460 23032

ΕΠΑ.Σ. Κρήτης

Ειδικότητα:    Θερμοκηπιακών κατασκευ-

ών & καλλιεργειών

Π.Γ.Σ. Γορτύνας Μεσσαράς, Μεσσαρά

Κρήτης, ΤΚ 700 12

Τηλ.:  28920 31259  Fax:28920 3259

Στις παραπάνω ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται οι

μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη

των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων,

T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερη-

σίων και εσπερινών. Η φοίτηση είναι διε-

τής και παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέ-

γαση. Οι αιτήσεις για εγγραφή των μαθη-

τών υποβάλλονται στις έδρες των ΕΠΑ.Σ.

από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14

Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έτος αρχίζει

την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η

Ιουνίου του επομένου έτους. Η επιλογή

των μαθητών γίνεται σύμφωνα με το θε-

σμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ.

εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων. 

Οι  απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. παίρνουν πτυ-

χίο επιπέδου 3 το οποίο τους επιτρέπει

να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-

τος και να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Το υψηλό επίπεδο θεωρητικής και πρακτι-

κής εκπαίδευσης που παρέχεται εξασφα-

λίζει την επαγγελματική αποκατάσταση

των αποφοίτων.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύ-

νονται στις γραμματείες των ΕΠΑ.Σ. και

στην Δ/νση Γεωργίας Νομαρχίας κα Αλε-

ξανδρή τηλ 2132005363 και fax

2106031786.

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)

Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Αρχημήδης, Δημόκριτος, Σωκράτης,
Θαλής και άλλοι πολλοί στερέωσαν, οικοδόμησαν, θεμελίω-
σαν ό,τι αυτή τη στιγμή υπάρχει στον κόσμο. Πλουτίσαμε τις
γνώσεις όλου του κόσμου και συνεχίζουμε. Μέχρι πρότινος
σε κάποιο οικονομικό φόρουμ ο αείμνηστος Ξενοφών Ζολώ-
τας χρησιμοποιώντας την αρχαία ελληνική γλώσσα απαντού-
σε σ’ όλη την αγγλόφωνη ομήγυρη και εγένετο πλήρως  κα-
τανοητός. Σήμερα αντί όλοι μαζί και γυρνώντας πίσω να στρω-
θούν και να δώσουμε πνοή στον βασανιζόμενο και υπερήφα-
νο ελληνικό λαό, ο ένας χτυπά τον άλλον για να ωφεληθεί πο-
λιτικά. Είσαστε μηδενός εξαιρουμένου κύρια όλοι εσείς οι πο-
λιτικοί πολύ ολίγοι. Δυστυχώς σήμερα για να δείξετε κάτι το
διαφορετικό φτιάχνετε τον Καλλικράτη» κομματικοποιώντας
τον για ίδιον όφελος. Συνεχίζετε να μας χωρίζετε αντί να μας
ενώνετε. Για σκεφτείτε αν σ’ έναν «Καλλικράτειο» Δήμο
υπήρχε ένας ενιαίος συνδυασμός μ’ όλες τις κομματικές απο-
χρώσεις! Και ο πρωτεύσας δημότης να εχρίζετο Δήμαρχος,
όλοι οι άλλοι να συμπλήρωναν το Δημοτικό συμβούλιο. Τι πι-
στεύετε θα υπήρχαν λαμόγια; Θα υπήρχαν μαϊντανοί; Σκε-
φτήκατε τι θα εξοικονομούσε το κράτος; Σκεφθήκατε ότι θα
υπήρχαν άτομα ικανά να μολύνουν το σύστημα; Όταν ο άν-
θρωπος ομονοεί με τον συνάνθρωπό του, όταν δεν λέει εγώ,
αλλά εμείς κατά την φράση του Μακρυγιάννη, όταν η δύναμη
του ενός προστίθεται στη δύναμη του άλλου, όταν βλέπει ότι
εκτιμάται η προσφορά του, θα ικανοποιείται και θα εντείνει τις
δυνάμεις του για να επιτελέσει αξιολογότερα έργα και να δι-
καιώσει τους συνανθρώπους του.
Δυστυχώς τα τρόπαια όλων των θριάμβων μάς αμαύρωσε η δι-
χόνοια που σπάζει τους συνεκτικούς κρίκους των ανθρώπων,
χαλαρώνει τους δεσμούς και διώχνει από τις ψυχές των αν-
θρώπων την αγάπη. Είχε δικηο ο Περικλής όταν έλεγε: φοβά-
μαι περισσότερο τις δικές μας αμαρτίες παρά την επιβουλή
των εχθρών μας». Εσείς το μόνο που είχατε στο μυαλό σας εί-
ναι πώς θα διαιρέσετε ακόμη περισσότερο αυτό το λαό που
καταπιέζεται. Προσέξτε, ένας αγώνας ξεκινάει όταν ο λαός
καταπιέζεται ανεξάρτητα πού κομματικά ανήκει. Το μόνο που
θα κάνετε είναι να βουλιάζετε το κράτος. Βλέπανε οι προη-
γούμενοι ότι βουλιάζουμε, εσείς πάλι μας λέγατε πως υπήρ-
χαν χρήματα. Ποιον να πιστέψουμε; Το μόνο που ξέρουμε τώ-
ρα είναι ότι άλλοι μας διοικούν. Διότι δεν είχατε τη δύναμη να
μονιάσετε φοβούμενοι το πολιτικό σας συμφέρον. Ντροπή.
Ποτέ σ’ αυτόν τον τόπο δεν βρέθηκε «εκτός μερικών εξαιρέ-

σεων» ένας αρχηγός που θα ήταν
πραγματικός Ελληνας;
Σήμερα έχει γίνει η ζωή μας ένα άγ-
χος. Ζούμε στην αβεβαιότητα, έχου-
με αγωνία για το ψωμί, για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
Νιώθουμε μια ανασφάλεια, ούτε μια ελπίδα δεν μας δίνετε.
Τόσο άχρηστος λοιπόν είναι ο πολιτικός κόσμος; Εσείς όλοι οι
πολιτικοί πρέπει να φύγετε. Καλά, κανέναν δεν ακούτε; Δεν
πονάτε; Αντί αυτού μας χτυπάτε σ’ όλα τα σημεία του σώμα-
τός μας και προσπαθείτε να μας αφανίσετε. Τι είσαστε επιτέ-
λους. Δεν βλέπετε ότι μας πνίγουν και για να μας σώσουν μια
σάπια σανίδα μας δίνουν. Ω, υπερήφανε ελληνικέ λαέ, πού σ’
έφτασαν! Κάποτε όλοι οι λαοί υποκλίνονταν μπροστά σου.
Τώρα σου δίνουν ένα κομμάτι ψωμί, αυτοί που έμαθαν να μι-
λάνε από εμάς, έμαθαν τι θα πει δημοκρατία, φιλοσοφία, ηλε-
κτρισμός, μαθηματικά κλπ. Μάθετε ότι «απ’ ομονοίης τα μεγά-
λα έργα». Διακήρυξε ο πατέρας της ατομικής θεωρίας Δημό-
κριτος. Πράγματι, αξίωμα των φυσικών επιστημών είναι η συ-
νένωση των δυνάμεων. Η ομόνοια θα συνενώσει τις επιμέ-
ρους ατομικές προσπάθειες των ατόμων, σ’ ένα σκοπό κοινό
για να γίνουν συνιστώσες στη συνισταμένη της κοινωνικής
προόδου. Χρειάζεται αυστηρός προγραμματισμός και ομόνοια
για να μην έχουμε απώλεια δυνάμεων. Εμείς βρισκόμαστε ακί-
νητοι, διότι οι δυνάμεις είναι ίσες, αντίθετες και συγγραμμι-
κές.
Η ομόνοια είναι το τέκνο της ανάγκης και θεραπαινίδα της δι-
καιοσύνης. Μέσα στην κοινή δράση καθενός τα προσόντα θα
λάμψουν περισσότερο. Εμείς όταν είμαστε μονιασμένοι νική-
σαμε κάθε εξωτερικό εχθρό. Νικηθήκαμε από τους ίδιους τους
εαυτούς μας. Πόλεμος τώρα οικονομικός γίνεται, μονιάστε
επιτέλους!
Είναι απλό κύριε πρωθυπουργέ, δεν είμαστε με κανέναν. Μό-
νο με εκείνον που θα ‘χει τη δύναμη να διώξει τους κεφαλαι-
οκράτες που καταχρώνται το αξίωμα του Δημάρχου λόγω της
οικονομικής τους επιφάνειας. Μ’ έναν νόμο, ένας ενιαίος συν-
δυασμός και μέσα να βρίσκονται άνθρωποι όλων των απο-
χρώσεων. Η ομόνοια είναι η σύμπνοια, η αλληλοκατανόηση, ο
αλληλοσεβασμός. Με αυτή πρυτανεύει στις σκέψεις των αν-
θρώπων το πνεύμα του δικαίου, σφυρηλατεί την  ενότητα,
καλλιεργεί για να βλαστήσει ο σπόρος της αγάπης, της ειλι-
κρινούς συνεργασίας των λαών για το καλό ολόκληρης της
ανθρωπότητας. Τολμήστε.

Από ομονοίης τα μεγάλα έργα

του Αργύρη Αποστολόπουλου - καθηγητή β’θμιας εκπαίδευσης
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Σχολιάζοντας την κατάθεση

μηνυτήριας αναφοράς από

την Πανελλήνια Ομοσπονδία

Σιδηροδρομικών για σοβαρά

οικονομικά και ποινικά αδική-

ματα κατά των εταιριών του

Ο.Σ.Ε., ο εκπρόσωπος τύπου

των Οικολόγων Πράσινων

Γιάννης Παρασκευόπουλος

έκανε την ακόλουθη δήλωση:  

«Η σημερινή εξέλιξη επιβε-

βαιώνει ότι τα ελλείμματα του

Ο.Σ.Ε. είναι πρώτα πολιτικά

και μετά οικονομικά.

Πέρα από τη συστηματική

απαξίωση του σιδηροδρόμου

από όλες τις κυβερνήσεις

προς όφελος των οδικών με-

ταφορών και των συμφερό-

ντων που τις συνοδεύουν,

στον Ο.Σ.Ε. είχαμε και  όργιο

κακοδιαχείρισης και λεηλα-

σίας, όργιο που ελάχιστοι εν-

διαφέρθηκαν έγκαιρα να στα-

ματήσουν.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχου-

με ήδη ζητήσει την απόδοση

ευθυνών και θεωρούμε σημα-

ντική τη σημερινή μήνυση εκ

μέρους των σιδηροδρομικών.

Οι βαρύτατες όμως ευθύνες

είναι αδιανόητο να χρησιμο-

ποιούνται από την κυβέρνηση

και το Δ.Ν.Τ. ως άλλοθι για

ακρωτηριασμό του σιδηρο-

δρόμου. Το σημερινό δίκτυο

του ΟΣΕ είναι ήδη το αραιότε-

ρο στην Ευρώπη και η ακεραι-

ότητά του αποτελεί για μας

«κόκκινη γραμμή».

Στην κατεύθυνση αυτή κατα-

θέτουμε συγκεκριμένες προ-

τάσεις εξυγίανσης και θέλου-

με να ενώσουμε τη φωνή μας

με όλους όσους αναγνωρί-

ζουν ότι στις σημερινές συν-

θήκες η υπεράσπιση του σιδη-

ροδρόμου είναι απαραίτητη

όχι μόνο για  τη βιωσιμότητα

των μεταφορών, αλλά και για

τους πολίτες που αναζητούν

διέξοδο  απέναντι στα μειω-

μένα εισοδήματα και το αυξη-

μένο κόστος χρήσης του ΙΧ». 

Η Εκτελεστική Γραμματεία

των Οικολόγων Πράσινων

ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε. 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη  (τα  επονομαζό-

μενα  3Β),  από  01 Ιανουαρίου 2011  θα  αποτε-

λούν  έναν  ενιαίο  δήμο,  με  κοινό  δήμαρχο,

κοινό  δημοτικό  συμβούλιο  (33  μελών)  και

έδρα  τη  Βούλα,  ενώ  οι  σημερινοί  δήμοι  θα

αποτελούν  «δημοτικές  κοινότητες», σύμφωνα

με  τα  όσα  ορίζονται  στο νέο καταστατικό χάρ-

τη της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  τον  γνωστό

σε  όλους  «Καλλικράτη»,  που  μόλις  πρόσφα-

τα  έγινε  νόμος  του  Κράτους  (ν. 3852/2010,

ΦΕΚ  87Α/7-6-10).  Σε  γενικές  γραμμές,  αυτό

σημαίνει  ότι  οι  μεν  αποφάσεις  για  τα  θέμα-

τα  που  αφορούν  στο  νέο,  διευρυμένο  δήμο,

θα  παίρνονται  από  το  δημοτικό  συμβούλιο, τα

δε  συμβούλια  των  τριών  δημοτικών  κοινοτή-

των  (Βάρης, Βούλας,  Βουλιαγμένης)  θα

έχουν,  κυρίως,  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες

πάνω  σε  θέματα  που  αφορούν  στις  αντί-

στοιχες  περιοχές.

Μία  άλλη  σημαντική  αλλαγή  που  επέρχεται

με  τον  «Καλλικράτη»  είναι  ότι  οι  δημοτικές

εκλογές  θα  διεξάγονται  κάθε  5  χρόνια,  ταυ-

τόχρονα  με  τις  Ευρωεκλογές  και  ότι  η  εγκα-

τάσταση  των  δημοτικών  αρχών  θα  γίνεται

την  1η  Σεπτεμβρίου  του  έτους  διεξαγωγής

των  εκλογών,  ενώ  η  θητεία  τους  θα  λήγει  5

χρόνια  αργότερα,  την  31η  Αυγούστου.  Όμως,

ειδικά  για  τις  δημοτικές  αρχές  που  θα  προ-

κύψουν  από  τις  εκλογές  του  ερχόμενου  Νο-

εμβρίου,  η  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου

θα  είναι  μόνο  3  χρόνια  και  8  μήνες  (από

1/1/2011  έως  31/8/2014),  έτσι  ώστε  οι  μεθε-

πόμενες  δημοτικές  εκλογές  να  συμπέσουν με

τις  επόμενες  Ευρωεκλογές.  Το  τελευταίο  αυ-

τό  στοιχείο  είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμο,  διότι  η

πρώτη  δημοτική  αρχή  που  θα  προκύψει  στα

πλαίσια  του  «Καλλικράτη»  θα  έχει  να  αντι-

μετωπίσει,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  μόλις

3,5  ετών,  ένα  γιγάντιο  και  πολυσύνθετο  έρ-

γο,  εξαιτίας  της  συνένωσης  τριών  δήμων  (με

αρκετές  ιδιαιτερότητες  ο  καθένας)  και  της

μεταβίβασης  στο  νέο  δήμο  πολλών  και  ση-

μαντικών  αρμοδιοτήτων  (κυρίως  από  τις  κα-

ταργούμενες  νομαρχίες).  Όμως,  ποια  είναι

μερικά  από  τα  σημαντικότερα  στοιχεία  που

συνθέτουν  το  έργο  αυτό,  με  βάση  το  Πρό-

γραμμα  Καλλικράτης;

Πρώτα  απ’ όλα  είναι  το  έργο  της  αναδιορ-

γάνωσης  των  υπηρεσιών  του  νέου  δήμου,

σύμφωνα  με  τις  νέες  υπηρεσιακές  μονάδες

που  προβλέπονται  από  το  νόμο,  με  τρόπο

που,  αφενός να αποτραπεί  το  χάος  που  ανα-

μένεται  να  δημιουργηθεί  αρχικά  με  τη  συνέ-

νωση  των  τριών  δήμων  και,  αφετέρου,  το

νέο  οργανωτικό  σχήμα  να  καταστεί  λειτουρ-

γικό  και,  κυρίως,  αποτελεσματικό,  στο  συ-

ντομότερο  δυνατό  χρονικό  διάστημα.

Δεύτερον,  είναι  η  ταχεία  εφαρμογή  του  νέ-

ου  συστήματος  διακυβέρνησης  του  δήμου,  με

τη  σύσταση  Εκτελεστικής  Επιτροπής  (συντο-

νιστικού  και  εκτελεστικού  οργάνου,  στο

οποίο    μετέχουν  ο  δήμαρχος  και  οι  αντιδή-

μαρχοι),  Οικονομικής  Επιτροπής  (οργάνου  πα-

ρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου),  Επιτροπής  Ποιότη-

τας  Ζωής  (εισηγητικού  οργάνου  σε  θέματα

ποιότητας  ζωής,  χωροταξίας,  πολεοδομίας

και  προστασίας  του  περιβάλλοντος)  και  Δη-

μοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  (με  συμ-

βουλευτικές  αρμοδιότητες),  καθώς  και  με  τη

δημιουργία  χωριστού  Συμβουλίου  Δημοτικής

Κοινότητας  σε  κάθε  έναν  από  τους  συνε-

νούμενους  δήμους  (όπως  προαναφέρθηκε). 

Τρίτον,  είναι  η  αναδιοργάνωση  (κυρίως  συγ-

χωνεύσεις)  των  νομικών  προσώπων  δημοσί-

ου δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων, με

βάση τις πραγματικές  ανάγκες του διευρυμέ-

νου δήμου και,  βέβαια,  τους  περιορισμούς

που  επιβάλλει  ο  «Καλλικράτης»,  σύμφωνα  με

τους  οποίους  ο  κάθε  νέος  δήμος  δεν  μπο-

ρεί  να  έχει  πάνω  από  δύο  νομικά  πρόσωπα

δημοσίου  δικαίου  (ένα  για  τους  τομείς  κοι-

νωνικής  πρόνοιας – αλληλεγγύης  και  παιδεί-

ας  και  ένα  για  τους  τομείς  πολιτισμού,  αθλη-

τισμού  και  περιβάλλοντος)  ούτε  πάνω  από

μία  δημοτική  κοινωφελή  επιχείρηση.  Μάλιστα,

εφόσον  υπάρχει  δημοτική  κοινωφελής  επι-

χείρηση,  ο  δήμος  μπορεί  να  έχει  μόνο  ένα

νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου.

Τέταρτον,  είναι  η  εντός  του  πρώτου  τριμή-

νου  του  2011  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού

του  νέου  δήμου  (όπου  εγγράφονται  υποχρε-

ωτικά  όλες  οι  υποχρεώσεις  και  οι  απαιτήσεις

των  συνενούμενων  δήμων)  και  η  κατάρτιση

του  δημοτικού  επιχειρησιακού  προγράμματος,

έως  τις  30-9-2011.  Επίσης,  μέχρι  την  28-2-

2011,  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  η  απογραφή

των  πάσης  φύσεως  περιουσιακών  στοιχείων,

απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  του  νέου  δή-

μου,  καθώς  και  των  διαθέσιμων  χρηματικών

μέσων. 

Εάν  σε  όλα  τα  παραπάνω,  προσθέσουμε  τα

συνεχιζόμενα  έργα  των  τριών  δήμων  και  τα

νέα  έργα  άμεσης  προτεραιότητας,  τα  οποία

πρέπει  να  υλοποιηθούν  και  μάλιστα  σε  συν-

θήκες  γενικευμένης  οικονομικής  κρίσης,  αντι-

λαμβάνεται  κανείς  γιατί  η  προσπάθεια  που

πρέπει  να  καταβάλει  η  νέα  δημοτική  αρχή

είναι  τιτάνια.  Αυτός  ακριβώς  είναι  και  ο  λό-

γος  που  στις  εκλογές  του  Νοεμβρίου  οι  ψη-

φοφόροι  έχουν  αυξημένη  υποχρέωση  να  εί-

ναι  ιδιαίτερα  προσεκτικοί  στην  επιλογή  τους,

διότι  το  σίγουρο  είναι  ότι  η  δημοτική  περίο-

δος  1-1-2011  έως  31-8-2014  θα  είναι  καθο-

ριστικής  σημασίας  για  τα  3Β.

Κάθε αρχή και δύσκολη: η περίπτωση  

του  «Καλλικράτη» και  των  3Β
Γιάννης  Δημητριάδης, πολεοδόμος – χωροτάκτης
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Ύστερα από 9 χρόνια λει-

τουργίας του διαδικτυακού

τόπου: www.ypepth.gr, το

Υπουργείο Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και Θρη-

σκευμάτων προχωράει ,

στην πλήρη ανανέωση του

διαδικτυακού του τόπου.

Ο νέος διαδικτυακός τόπος

βρίσκεται, πλέον, στην δι-

εύθυνση:

www.minedu.gov.gr, ακο-

λουθώντας τα πρότυπα

ονοματοδοσίας του Ελληνι-

κού Πλαισίου Πιστοποίησης

Δημόσιων Διαδικτυακών

Τόπων.

Από σήμερα, ο διαδικτυα-

κός τόπος www.ypepth.gr

σταματάει να ενημερώνε-

ται, θα παραμείνει, όμως,

σε λειτουργία μέχρι την

πλήρη μετάπτωση των δε-

δομένων του.

Το έργο υλοποιήθηκε με

εσωτερική παραγωγή από

στελέχη της Διεύθυνσης

Λειτουργικών Υποδομών

και Νέων Τεχνολογιών του

Υπουργείου. 

Στο διαδικτυακό τόπο πέρα

από την επίσημη ροή ειδή-

σεων του Υπουργείου, λει-

τουργούν ήδη εφαρμογές

αναζήτησης δημοσίων δε-

δομένων όπως: θέματα και

βαθμολογίες Πανελλαδι-

κών Εξετάσεων, κατάλογος

μεταπτυχιακών προγραμ-

μάτων στην Ελλάδα, βά-

σεις εισακτέων 2000-2009,

σχολικές Μονάδες Α/θμιας

και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, βρίσκεται ήδη σε

λειτουργία υπηρεσία ροής

πολυμεσικού περιεχομένου

από τις εργασίες της Βου-

λής πάνω σε θέματα του

Υπουργείου.

Αναβαθμίζεται ο Διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  

www.minedu.gov.gr



Σύμφωνα με επιστολή της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής ΕΛ.ΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ) προς τον Δήμαρχο

Κορωπίου Θεόδωρο Αθανασόπουλο αρχίζει άμεσα η

διενέργεια «Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας

έτους 2009».  Η απογραφή αυτή εντάσσεται στη βα-

σική έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτρο-

φικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2009, σε  εφαρμογή

του υπ. αριθμ. 135/2009 Προεδρικού Διατάγματος

και της υπ.αριθμ. 8416/Γ2-1158 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών,

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών)

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί τους δημότες και κατοί-

κους του Δήμου, που ασχολούνται με την Γεωργία

και την Κτηνοτροφία να συνεργαστούν με τους

υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που

επισκέπτονται αυτή  την περίοδο το Δήμο και να πα-

ρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί στο

πλαίσιο της απογραφής και έρευνας που διενεργεί-

ται. 

Σύμφωνα,  επίσης με την επιστολή της ΕΛ.ΣΤΑΤ:

•   Η Απογραφή διενεργείται σε όλα τα Κράτη- Μέλη

της ΕΕ με ενιαία πρότυπα και μεθόδους

•  Η Απογραφή θα διενεργηθεί σε όλους τους Δή-

μους και Κοινότητες της χώρας

•   Θα διενεργηθεί για πρώτη φορά δειγματοληπτική

Έρευνα Μεθόδων Παραγωγής. Σκοπός της έρευ-

νας αυτής είναι η συλλογή πρόσθετων στοιχείων

για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους παραγωγής

γεωργικών προϊόντων 

•  Σκοπός της απογραφής-έρευνας είναι η ακριβής

καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων και η συλ-

λογή στοιχείων που αφορούν στη διάρθρωση των

γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

και στην απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές.

•  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.Δ

3627/56, Ν. 2392/96, Ν. 3470/2006 και Ν.

3832/2010) και τον ειδικό Κανονισμό της ΕΕ

(58/97/20-12-1996) η παροχή στοιχείων είναι

υποχρεωτική από τους ερευνώμενους –απογρα-

φέντες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται πλήρως η

εμπιστευτικότητα των στοιχείων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα, 30/6/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗΥ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673, Βούλα

Πληρφ. Λαλλάς Ι.

Τηλ.: 213-2020040, fax: 213-2020049, e-mail: ilallas@voula.gov.gr

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες

προ0σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ-

ΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συ-

ντηρήσεις οδών ομάδα Α/2009», με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ με

Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20/7/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη επίδασης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου

Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στην Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επι-

τροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δμοπρα-

σία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με

FAX.

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται

στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.Ω.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έρ-

γα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργολη-

πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρι-

σμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κα-

τηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από το πρόγραμμα Θησέας 2 και

υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβα-

νομένης της κράτησης 6^ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ

137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.650,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην

Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε

στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας

πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική

προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.

7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο

ποσό των 77.692,10€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 13.749,44€, απο-

λογιστικά ασφάλτου 26.805,29€ και ΦΠΑ 21% 27.768,59€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται. 

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα (30) ημε-

ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-

γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του

Ν.3669/2008, για διάστημα (30)ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετι-

κή σύμβαση. 

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα

των  διαγωνιζόμενων.

12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των δια-

γωνιζομένων. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) βρί-

σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18

στην Βούλα (ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2020040, fax επι-

κοινωνίας 213 2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ι. Λαλλάς

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα

τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλή-

ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρα-

σίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Παρασκευή,

16/07/2010, από 09:00 μέχρι 13:00.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 15/6/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 65/2010

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φερραίου, Τ.Κ. 19010 – Καλύβια

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλ.: 22993-20348, fax: 22990-48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

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

13 του άρθρου 20 Ν.3731/08.

Β) Του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80

Γ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 35-6262.002

Δ) Την 106/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

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

ρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με

τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 44.205,29€ με

Φ.Π.Α. 21% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείς το Δημαρχείο Καλυβίων την Παρασκευή 9

Ιουλίου 2010 και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην

επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-

σμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιο-

λογητικά.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζό-

μενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

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

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό

διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέ-

ρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός Αθηνών & Ρήγα

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

στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:45 μέχρι την ώρα που ορίζεται

το παρόν. 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη

τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πλη-

ροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση δημάρχου.

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ Φ 335/1445/8.3.2010 απόφαση

του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στη διαδικασία των άρ-

θρων 13 και 11 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) του έργου

ανανέωση άδειας χρήσεως γεώτρησης ιδιοκτησίας Κωσταρέλη Αθανασί-

ου και Μπεθάνη Κλεάνθη επί της οδού Ζαλόγγου 1 στο Δήμο Βούλας Ατ-

τικής.

2. Η μελέτη περιβαλλοντικων επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττι-

κής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πληρο-

φορίες και στοιχεία.

Παλλήνη 6/2010

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 30/6/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6867/10

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19010

Τηλ.: 22993-20300  Fax.: 2299048653

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται, 

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής επέκτασης Α’ κατοικίας

πόλεως Καλυβίων, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. 26450/21-6-2010

εγγράφου του Υπουργείου Περιβ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να

προσέλθουν στο Δημαρχείο Καλυβίων (εργάσιμες ημέρες και ώρες), για

να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους επί τμημάτων

και μόνο του προτεινόμενου ρυμοτομικού σχεδίου (κατόπιν διαφοροποι-

ήσεων που προέκυψαν σε συνέχεια της αριθμ. Συν. 41η / Πρ.302/23-12-

2009 του Κεντρικού ΣΧΟΠ), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από

την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, στο πλαίσιο της με-

λέτης «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης περιοχής α’ κατοικίας σε τμήμα

της Π.Ε. 2 του εγκεκριμένου ΓΠΣ και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυ-

μοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 137 & 176 του Δήμου Καλυβίων Θορικού ν.

Αττικής». 

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Νέα Διοίκηση

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κίτσι του Κορωπίου, πραγ-

ματοποίησε Γενική Συνέλευση με εκλογές στις 6 Ιουνί-

ου, από όπου προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο,

όπως παρακάτω;

Ιωάννης Μανιάτης: πρόεδρος

Αλέξανδρος Μαθιόπουλος: Αντιπρόεδρος

Δήμητρα Μυκονιάτη: Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Στρεμμένος: Ταμίας

Βασίλειος Λαγκαδίτης: Εφορος

Μέλη: Ιωαννης Στόικος και Κων/νος Κύρου

Οπως σημειώνουν στο δελτίο τύπου που μας απέστειλε,

το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί το εκλογικό σώμα για τη συμμε-
τοχή του στις εκλογές και υπόσχεται να καταβάλλει κά-
θε δυνατή προσπάθεια για τη λύση των προβλημάτων
που απασχολούν την περιοχή.

Καλεί δε αυτούς που δεν συμμετείχαν στην εκλογική
διαδικασία, να έρθουν κοντά στο σύλλογο εν όψει των
θεμάτων που είναι σε εξέλιξη (ΓΠΣ., Β’ ζώνη Υμηττού,
πρόστιμα αυθαιρέτων) για να ενημερώνονται.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

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

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  5, ΠΕΜΠΤΗ 8 & ΚΥΡΙΑΚΗ 11/7

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 ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα  5/7,  8.15μ.μ.

Το ΔΗΜ. Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα  5/7,  8.30μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα  5/7,  8μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει Δευτέρα  5/7,  7μ.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 Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει τη Δευτέρα

5/7 στις 8.15 το βράδυ με 20 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε:
3. Απόφαση για έγκριση διαβούλευσης κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων Β’ σταδίου περιοχής Διλόφου.

9. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

12. Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων.

18. Υπογραφ. προγραμ. σύμβασης για Βρεφονηπιακό σταθμό.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

. . . γ ια την υγειά μας

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Ή ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ 

Είναι η προοδευτική εκφυλιστική επεξεργασία

μίας άρθρωσης με βαθμιαία φθορά του χόνδρου

που είναι δυνατόν να καταλήξει στην πλήρη απο-

κάλυψη και καταστροφή του οστού (εικ. 3). 

Η φυσική της εξέλιξη είναι πολύ βραδεία και επο-

μένως το αρχικό στάδιο διαρκεί μεγάλο χρονικό

διάστημα. Από τις πιο συχνές βλάβες του μυο-

σκελετικού συστήματος, μη αναστρέψιμη, με σο-

βαρές οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές

επιπτώσεις.

Για τη στρατηγική της πρόληψης σημαντικές

πληροφορίες αντλήσαμε από τις δημοσιεύσεις

της European Action  Towards Better Muscu-

loskeletal Health: A public health strategy to re-

duce the burden of musculoskeletal conditions. Η

πρόληψη αποκτά ιδιαίτερη αξία, διότι όταν η βλά-

βη εγκατασταθεί προκαλεί ανικανότητα, αναπη-

ρία με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότη-

τας ζωής των ασθενών.

Αρχικά πρέπει να αναγνωρίσουμε και να προσ-

διορίσουμε επακριβώς τους παράγοντες κινδύ-

νου -risk factors- που επηρεάζουν την συχνότητα

και πορεία της βλάβης:

α) Βάρος: συμβάλλει στην ανάπτυξη και ταχύτε-

ρη εξέλιξη της ΟΑ. Προσβάλλονται δύο φορές

περισσότερο τα υπέρβαρα άτομα και κυρίως στις

αρθρώσεις που δέχονται μεγάλα φορτία (ισχίο,

γόνατο).

β) Οξείς – επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί:

(αθλητικές δραστηριότητες, ποδόσφαιρο κ.λ.π.)

με αποτέλεσμα κατάγματα αρθρικών επιφανειών,

ρήξεις μηνίσκων ή συνδέσμων κ.λ.π., που συμ-

βάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ΟΑ. Σύμ-

φωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία: “...ο σοβαρότε-

ρος προάγγελος μελλοντικής φθοράς είναι οι

συχνοί αρθρικοί  τραυματισμοί...”. Υπάρχουν εν-

δείξεις για συγκεκριμένες κακώσεις σε ορισμένα

επαγγέλματα (π.χ. γεωργοί -farmers- στα ισχία,

καταπόνηση γονάτων -squatting, crouching).

γ) Μηχανικοί παράγοντες: χαλαρότητα αρθρώ-

σεων, αξονικές παρεκλίσεις κ.λ.π., με αποτέλε-

σμα ανώμαλη φόρτιση του αρθρικού χόνδρου.

δ) Συγγενείς ανωμαλίες: συγγενές εξάρθρημα ή

δυσπλασία ισχίου κ.λ.π.

ε) Μυϊκή αδυναμία (π.χ. του τετρακεφάλου κ.α.).

στ) Φλεγμονές.

Λαμβάνοντας υπ' όψη αυτούς τους παράγοντες

προληπτικά είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε τα

πιο κάτω:  

α) Συνεχής προσπάθεια για απώλεια βάρους και

διατήρησής του.

β) Αποφυγή τραυματισμού των αρθρώσεων (ιδι-

αίτερα του γόνατος που είναι ευάλωτο, κυρίως

στις αθλοπαιδιές κ.λ.π.).

Εάν παρ' όλα αυτά επισυμβούν βλάβες (π.χ. ρή-

ξεις μηνίσκων ή συνδέσμων κ.λ.π.), πρέπει άμε-

σα να αποκατασταθούν για να μην αποτελέσουν

αιτία φθοράς του αρθρικού χόνδρου. Οι επανει-

λημμένοι τραυματισμοί αποφεύγονται όταν τα

άτομα χρησιμοποιούν προσεκτικά τις αρθρώσεις

-κυρίως των κάτω άκρων- αποφεύγοντας ιδιαίτε-

ρη φόρτιση και καταπόνηση τους.

γ) Μηχανικοί παράγοντες και,

δ) Συγγενείς ανωμαλίες ή δυσπλασία ισχίου:

αντιμετωπίζονται έγκαιρα χειρουργικά (π.χ.

οστεοτομία επί αξονικών παρεκλίσεων του γόνα-

τος κ.λ.π.).

ε) Μυϊκή αδυναμία: αντιμετωπίζεται με συνεχή,

σωστή άσκηση (εικ. 4). Οι τετρακέφαλοι, οι γα-

στροκνήμιοι, οι κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες πρέ-

πει να είναι ισχυροί, διότι διαταραχή της μυϊκής

ισσοροπίας οδηγεί σε τραυματισμούς με επακό-

λουθο ΟΑ.

Η άσκηση, η αποφυγή καθιστικής ζωής και γενι-

κά η σωστή κίνηση (jogging κ.λ.π.) εξασφαλίζουν

καλή φυσική κατάσταση και ευνοούν την απο-

φυγή αρθριτικών βλαβών.

στ) Φλεγμονές: η ταχεία, σωστή και αποτελε-

σματική αντιμετώπιση διασφαλίζει την ελάττωση

ή αποφυγή χόνδρινων βλαβών.

Έρευνες υποστηρίζουν ότι τροφικοί και ορμονι-

κοί παράγοντες δρουν ευεργετικά: ευνοϊκή δρά-

ση φαίνεται να έχουν οι βιταμίνες C και D, ενώ

ενδείξεις υπάρχουν ότι τα οιστρογόνα δρουν

προστατευτικά.

Όσον αφορά την φαρμακευτική παρέμβαση με

διάφορα σκευάσματα (glucosamine sulphate,

chondroitine sulphate) ή ενδαρθρικές θεραπείες,

δεν είναι επακριβώς γνωστό το μέγεθος της απο-

τελεσματικότητάς τους.

Θέλω να τονίσω ότι οι συνεχώς αυξανόμενες

ερευνητικές γνώσεις για την μοριακή βιολογία

και βιοχημεία του χόνδρου, θα μας προσφέρουν

στο μέλλον καινούργιες, περισσότερο αποτελε-

σματικές θεραπευτικές δυνατότητες.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΣΦΥΟΣ

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης καθ'

όλη την διάρκεια της ημέρας δέχεται επιβαρύν-

σεις, άλλοτε άλλου βαθμού, με αποτέλεσμα την

οσφυαλγία, η οποία είναι το συχνότερο αίτιο για

τον περιορισμό των δραστηριοτήτων σε ηλικίες

κάτω των 45 ετών (εικ. 5).

Για να ανακαλύψουμε τους κανόνες πρόληψης,

πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση των παραγόντων

κινδύνου (risk factors) των παραγόντων δηλαδή

που “καταπιέζουν” την οσφύ και προκαλούν την

γενική συμπτωματολογία (άλγος, ισχιάδα, αισθη-

τικές διαταραχές κ.λ.π.):

1. Παράγοντες από τον τρόπο ζωής και εργα-

σίας: καθημερινές συνήθειες που “πληγώνουν”

την οσφύ και επιβαρύνουν την σπονδυλική στή-

λη.

2. Ανεπάρκεια ανατομικών στοιχείων της σπον-

δυλικής στήλης, κυρίως των κοιλιακών και ρα-

χιάιων μυών. Αν, έστω και μία, ανατομική μονάδα

ανεπαρκεί όλη η σπονδυλική στήλη πάσχει. Γι'

αυτό είναι αναγκαίο όλα τα ανατομικά στοιχεία

της να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

3. Εμμηνόπαυση – οστεοπόρωση: η εμφάνισή

της έχει σαν αποτέλεσμα κατάγματα ή μικροκα-

τάγματα και έναρξη ενοχλημάτων.

4. Παχυσαρκία: μετατόπιση του κέντρου βάρους

του σώματος.

5. Κάπνισμα - αλκοόλ. 

Για την καταπολέμηση των παραγόντων αυτών

πρέπει να εφαρμόζουμε συστηματικά τα εξής:

1. Σωστή στάση του σώματος στις διάφορες κα-

θημερινές δραστηριότητες.

Η λάθος θέση επιβαρύνει με επιπλέον πιέσεις και

φορτία τα ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής

στήλης με αποτέλεσμα την έναρξη ενοχλημά-

των.

Ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ζωής και εργα-

σίας: αποφυγή άρσεως μεγάλου βάρους, μακράς

ορθοστασίας, κάμψεως της σπονδυλικής στήλης

(σκύψιμο) κ.λ.π. Η έντονη καταπόνηση της οσφυ-

ϊκής μοίρας κατά την άθληση, είναι δυνατόν να

προκαλέσει βλάβη στα ανατομικά στοιχεία (κά-

κωση μυών, συνδέσμων κ.α.) με αποτέλεσμα

οσφυαλγία.

2. Άσκηση, υδροθεραπεία, αποφυγή καθιστικής

ζωής.

3. Πρόληψη οστεοπόρωσης.

4. Απώλεια βάρους.

5. Αποφυγή καπνίσματος και οινοπνευματωδών.

ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Μία κοινή αλλαγή που συμβαίνει σχεδόν

σε όλους με την πάροδο των ετών είναι η

επιβράδυνση. Δραστηριότητες και δοκιμα-

σίες που στηρίζονται στην ταχύτητα (ψυ-

χοκινητική ταχύτητα την αποκαλούν οι ψυ-

χολόγοι), αφήνουν σε μειονεκτική θέση τα

ηλικιωμένα άτομα συγκριτικά με τους νεό-

τερους. 

Κατάσταση μετά τα 65 έτη, δεν τη συνει-

δητοποιούμε όμως σαν πάθηση με αποτέ-

λεσμα με την πάροδο του χρόνου να πρα-

καλεί σοβαρά συμπτώματα και ενοχλήμα-

τα:

― Δυσκαμψία αρθρώσεων 

― Ατροφία μυών και,

― Γενικά μειωμένη κινητικότητα και αδυ-

ναμία ταχείας αντίδρασης.

Αυτά προκαλούνται από την αποφυγή κίνη-

σης και άσκησης και από την κακή στάση

του σώματος, η οποία βέβαια είναι το απο-

τέλεσμα τρόπου ζωής πολλών ετών. Ενίο-

τε συνοδεύεται η σωματική δυσκαμψία και

με πνευματική γήρανση, η οποία επιβαρύ-

νει την ανελαστικότητα του μυοσκελετικού

συστήματος.

Για την, όσο το δυνατόν, καλύτερη αποκα-

τάσταση απαιτούνται:

― Συνεχής άσκηση, φυσικοθεραπεία,

αποφυγή καθιστικής ζωής, και γενικά με

κάθε μέσον προσπάθεια βελτιώσεως της

κινητικής δραστηριότητας, ούτως ώστε τα

άτομα να είναι ευκίνητα και ελαστικά. Η

αναλγητική αγωγή βελτιώνει ποιοτικά τη

ζωή των ηλικιωμένων, εμποδίζοντας την

ακινητοποίηση και την επακόλουθη οστική

ατροφία.

Πρέπει να προστεθεί και φαρμακευτική

αγωγή υποβοήθησης της νοητικής λειτουρ-

γίας, προληπτικά ή εφ' όσον υπάρχουν συ-

μπτώματα διανοητικών διαταραχών.

Παραθέτω την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα

αναφορά του Ιπποκράτη στο “Προγνωστι-
κόν”:

“Τον ιητρόν δοκέει μοι αριστον ειναι πρόνοι-
αν επιτηδεύειν προγιγνώσκων γάρ καί προλέ-
γων παρά τοισι νοσέουσι τά τε παρεόντα καί
τά προγεγονότα καί τά μέλλοντα εσεσθαι...”.

“Πιστεύω πως το καλύτερο είναι ο ιατρός

να προβλέπει, διότι ασκώντας πρόληψη και

αποκαλύπτοντας στους ασθενείς τη νόσο

από την οποία πάσχουν τώρα και τις νό-

σους από τις οποίες έπασχαν στο παρελ-

θόν και αυτές που πρόκειται να πάθουν...”.

Η πρόληψη των παθήσεων του μυοσκελετι-

κού συστήματος διασφαλίζει κινητικότητα,

μυοσκελετική υγεία και επομένως ποιότη-

τα ζωής. 

* Νίκος Αντωνίου

Αγίας Λαύρας 6 Βούλα

τηλ. 6944626945

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*
Ορθοπαιδικός – Χειρουργός

τ. Διευθυντής Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

Εικόνα 3: Ακτινολογική εμφάνιση οστεοαρθρίτι-
δας του γόνατος.

Εικόνα 4: Ασκήσεις στο νερό για οστεοαρθρίτιδα

Εικόνα 5:  
Ανατομία 

πρόπτωσης 

του 

πηκτοειδούς 

πυρήνα.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε Κυριακή

20/6 το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Βετεράνων Πινγκ-Πονγκ, που οργάνω-

σε ο ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία της

ΕΦΟΕΠΑ. Οι αγώνες διεξήχθησαν

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

του Δήμου Βούλας  και συμμετείχαν

ογδόντα συνολικά αθλητές (78 άνδρες

και 2 γυναίκες), σε 4 ηλικιακές κατη-

γορίες.

Ελαβαν αρκετοί γνωστοί αθλητές είτε

από το παρελθόν ή και ακόμη από το

παρόν αφού πολλοί απ αυτούς συνεχί-

ζουν να αγωνίζονται και σήμερα σε

υψηλό επίπεδο.

Στους αγώνες παρέστησαν μεταξύ

των άλλων ο Πρόεδρος της ΕΦΟΕΠΑ

Κολυμπάδης Εμμανουήλ και ο πρόε-

δρος της Επιτροπής Βετεράνων της

ΕΦΟΕΠΑ Ραιδεστινός Θεόδωρος.                         

Ο Εμμ. Κολυμπάδης μιλώντας κατά

την διάρκεια των  απονομών των επά-

θλων τόνισε πως "η Ομοσπονδία βλέ-
πει πολύ θετικά τέτοιες προσπάθειες
και θα τις στηρίξει οπωσδήποτε και
στο μέλλον με σκοπό να γίνουν θε-

σμός  με μεγαλύτερη μαζικότητα".
Το ίδιο ελπίζουν και οι Βετεράνοι

αθλητές, πως κάθε χρόνο το ΠΑΝΕΛ-

ΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

θα γίνεται όλο και καλύτερο και σιγά-

σιγά όλοι οι Βετεράνοι του αθλήματος

θα θελήσουν να το στηρίξουν ακόμη

περισσότερο.

Τέλος ο ΠΟΦΕΠΑ αποφάσισε να βρα-

βεύσει με πλκέττα, τις δύο και μοναδι-

κές αθλήτριες που έλαβαν μέρος

στους αγώνες (Καλογιάννη Μ. και Κα-

σάπογλου Λιλή), με την ευχή στο επό-

μενο  πρωτάθλημα να υπάρξει μεγαλύ-

τερο ενδιαφέρον από παλιές αθλή-

τριες και να κατέβουν να αγωνισθούν. 

Τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ

1. ΛΑΜΗΣ ΧΡ.

2. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

3. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Η. - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΕΤΩΝ

1. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ.

2. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.

3. ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ Ε. - ΓΙΑΚΑΣ ΠΑΝ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-64 ΕΤΩΝ

1. ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛ.

2. ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.

3. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65 & ΑΝΩ

1. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ.

2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤ.- ΜΑΝΟΥΣΩΦ ΕΥΑΓ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

1. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

2. ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓ.

3. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜ.- ΠΟΠΩΦ ΔΗΜ

ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

1. ΛΑΜΗΣ ΧΡ.-ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ Ν.

2. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ.-ΔΟΥΗΣ ΝΙΚ.

3. ΣΙΨΑΣ Κ.-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ

3. ΜΑΓΚΟΣ ΣΤ.-ΚΟΥΜΠΗΣ Κ.

Στιγμές χαράς με τα κύπελλα υψωμένα, οι βετεράνοι.

1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων πινγκ-πονγκ

Πρώτος ο Στ. Πλακαντωνάκης με το κύπελλο
στο χέρι, κατηγορία 65 και άνω.

Ο Στ. Πλακαντωνάκης ανάμεσα στις δύο γυναί-
κες που τιμήθηκαν.

Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πάνω από την σχολή Ευελπίδων. Τηλέφωνο 210-8975222 www.aquadome.gr

Μια ακόμη μεγάλη νίκη, κατέγραψε στο ιστορικό του ο

αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς και

κάτοχος του πανελληνίου πρωταθλήματος Συνθέτων Αν-

δρών 2010 Ανδρέας Τσούκαλης, ο οποίος αγωνίστηκε το

Σαββατοκύριακο 26- 27 Ιούνη στο Τελ Αβιβ του Ισραήλ,

τρέχοντας με την ελληνική εθνική ομάδα στους αγώνες

του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Συνθέτων, γνωστού και ως

«Μπρούνο Τζάουλι».  

Με τις αξιόλογες επιδόσεις του στα αγωνίσματα του δε-

κάθλου (11.23 στα 100μ, 6μ89 στο μήκος, 13μ47 στη σφαί-

ρα, 1μ89 στο ύψος, 50.54 στα 400μ, 15.07 στα 110μ εμπό-

δια, 37μ80 στη δισκοβολία, 4μ40 στο επί κοντώ, 51μ37

στον ακοντισμό και 4.36.05 στα 1500μ), ο αθλητής του ΓΣ

Κηφισιάς συγκέντρωσε συνολικά 7.295 βαθμούς κερδίζο-

ντας έτσι την 5η θέση, μεταξύ των αθλητών από τις εθνι-

κές ομάδες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών της Β’ Κατη-

γορίας.

Χάρη στις  πολύ καλές επιδόσεις του Ανδρέα Τσούκαλη

και των άλλων 3 Ελλήνων αθλητών (Κ. Καρασταμάτη, Κ.

Πηλίδη και Π. Μαυρουδάκη) που μετείχαν στους αγώνες

του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Συνθέτων, η ελληνική εθνική

ομάδα Συνθέντων Ανδρών, συγκέντρωσε συνολικά 21.070

βαθμούς, κερδίζοντας έτσι επάξια τη 2η θέση (την πρώτη

θέση την κέρδισε η ομάδα του Βελγίου με 21.070 βαθ-

μούς) και ταυτόχρονα την άνοδό της από τη Β’ στην Α’ κα-

τηγορία της Σούπερ λίγκα συνθέτων.

Σημειωτέον πως την άνοδό της από τη Β’ στην Α’ κατη-

γορία εξασφάλισε και η εθνική ομάδα των Γυναικών

(Υφαντίδου- Στρατάκη- Κολοκυθά), η οποία συγκέντρωσε

συνολικά 16.995 βαθμούς στους αγώνες του Ευρωπαϊκού

Κυπέλλου Συνθέτων (έγιναν το Σαββατοκύριακο στην Ολ-

λανδία) κερδίζοντας έτσι την πρώτη θέση στο σύνολο

των ευρωπαϊκών ομάδων της Β’ Κατηγορίας.

2η θέση η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων
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ΔΗΜΟΣ 

ΒΑΡΗΣ
Δημιουργικές

Διακοπές
ΞΕΚΙΝΑΕΙ 

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(5-7  ― 16-7) 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

7-12 ΕΤΩΝ

• Τα παιδιά των 

απόρων οικογενειών 

συμμετέχουν 

Δωρεάν 

στο πρόγραμμα

Ο Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου Βάρης με σκοπό

την παροχή κοινωνικών

υπηρεσιών προς τους γο-

νείς και δη τους εργαζόμε-

νους, συνεχίζει και φέτος

με τη συνεργασία του Συλ-

λόγου ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ

ΒΑΡΗΣ, το πετυχημένο

πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-

ΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» που ξεκί-

νησε το 2007 και είχε ως

στόχο τη φύλαξη των παι-

διών του Δημοτικού σχο-

λείου, σε συνδυασμό με

την ανάπτυξη της προσωπι-

κότητάς τους, μέσα από

την ομαδική ζωή, την άθλη-

ση και την ψυχαγωγία.

Για την δεύτερη περίοδο

η παραλαβή των αιτήσε-

ων πραγματοποιείται κα-

θημερινά στο Δήμο Βάρης

στο Γραφείο του Αθλητι-

κού Οργανισμού, 1ος

όροφος κ. Τσαβάκου Μα-

ρία, τηλ. Πληροφοριών

213-2030465. Απαραίτη-

τα, για τη συμμετοχή στο

πρόγραμμα πρέπει να

προσκομιστεί ιατρική βε-

βαίωση για την ικανότητα

άθλησης καθώς και πιστο-

ποιητικό οικογενειακής

κατάστασης το οποίο

αφορά τους δημότες μό-

νο. Υπεύθυνος προγράμ-

ματος & μέλος του Δ.Σ.

του Αθλητικού Οργανι-

σμού Δήμου Βάρης, είναι

ο κ. Παπανικολάου Κων-

σταντίνος, τηλ. 6944-

694152. Θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας διότι οι

θέσεις είναι περιορισμέ-

νες.
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Η Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης και

Πολιτισμού Βάσω Κιούση και η εικαστικός καλλιτέ-

χνης του ομώνυμου εργαστηρίου Αγγελική Τσεβά

ήταν οι οικοδεσπότες της ωραίας βραδιάς στο Ελ-

ληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού την περασμέ-

νη Δευτέρα το βράδυ, όπου εξελίχθηκε το προ-

γραμματισμένη εκδήλωση με τις δημιουργίες των

συμμετεχόντων στα σεμινάρια που πραγματοποίη-

σαν και οι δύο παραπάνω κυρίες.

Τα σεμινάρια με ενδιαφέροντα θέματα όπως “Ασκη-

ση του νου μέσω της τέχνης”, “Ελεύθερη εικαστική

δημιουργία” είχαν να δώσουν πολλά σε όσους απο-

φάσισαν να τα παρακολουθήσουν και αυτό φάνηκε

και στην εκδήλωση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της μειοψηφιας
και υποψήφιος δήμαρχος Κορωπίου Δημ. Κιούσης.

Οι δύο καλλιτέχνιδες χαιρετούν και υποδέχονται τους καλεσμένους.

Μια όμορφη, ποιοτική βραδιά στο Κορωπί

Όπως γράφουμε και στη σελίδα 11 του παρόντος φύλ-

λου, μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης - από την

εφημερίδα μας, - της κατεδάφισης των Νηρηίδων στο λι-

μανάκι του Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη, κινητοποιήθη-

καν φορείς και κάτοικοι κατά της απόφασης. 

Μία ακόμη προσφυγή είναι αυτή που έκανε  ο Δημοτικός

Σύμβουλος Βούλας Γιάννης Σκουμπούρης, στον Γ.Γ. της

Περιφέρειας, κατά της απόφασης του Δήμου Βουλιαγμέ-

νης.

Toν ρωτήσαμε γιατί απο-

φάσισε να προσφύγει

στην Περιφέρεια, και πού

το τεκμηριώνει. Μας απά-

ντησε ότι η δημόσια περι-

ουσία προστατεύεται με

νόμους και η απόφαση

έχει κενά. Προς επίρρω-

ση αυτών μας απέστειλε

την προσφυγή του την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

Ο 1ος λόγος προσφυγής: 

Η απομάκρυνση (που αφορά κινητά πράγματα και όχι

ακίνητα) μετατράπηκε σε κατεδάφιση

Σύμφωνα με το αρθρ. 95 του ν. 3463/2006 το δημοτικό

συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για θέματα που είναι

εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε σε «απομά-

κρυνση του δημοτικού κτιρίου ΝΗΡΗΙΔΕΣ» και όχι σε κα-

τεδάφιση. Είναι προφανές ότι σκοπίμως χρησιμοποιήθη-

κε ο όρος «απομάκρυνση» ενώ στη συνέχεια λήφθηκε

απόφαση για κάτι διαφορετικό, όπως είναι η κατεδάφιση. 

2ος λόγος προσφυγής: 

Καταστροφή Νόμιμης Δημόσιας Περιουσίας – Το κτίριο

είχε παραληφθεί από το Δήμο!!!

Σύμφωνα με το αρθρ. 178  του ν. 3463/2006 «Οι Δήμοι και

οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν
και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με
τρόπο επιμελή και αποδοτικό…»

Επιπλέον «…η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των
Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιου-
σίας του Δημοσίου…»

Σύμφωνα με την Έκθεση Αυτοψίας υφίσταται υπέρβαση

στο δώμα με «κατασκευή από σίδηρο, αλουμίνια, τζαμιλί-

κια και στέγη μεταλλική…» και υπέρβαση στα υπόγεια

του κτιρίου. Εάν ο Δήμος πραγματικά στοχεύει στην προ-

στασία του περιβάλλοντος, θα μπορούσε να απομακρύ-

νει τα στοιχεία του δώματος τα οποία είναι καθ’ υπέρ-

βαση της άδειας. Επιπλέον, το δώμα αποτελεί μικρό τμή-

μα νομίμως κατά τα άλλα υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο

αποτελεί ως τέτοιο δημόσια περιουσία. Γεγονός όμως

παραμένει ότι ένα κτίριο, το οποίο έχει άδεια δεν το κα-

τεδαφίζουμε, διότι το γεγονός αυτό συνιστά καταστρο-

φή δημόσιας περιουσίας, διαμορφώνει απώλεια δημο-

σίων εσόδων σε βάθος χρόνου και δεν συνιστά «προ-

στασία της δημόσιας περιουσίας», ούτε διαχείρισή της

κατά τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Για το λόγο αυτό η

απόφαση που λαμβάνεται συνεπάγεται καταστροφή δη-

μόσιας περιουσίας.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι το κτίριο είχε παραλη-

φθεί από το Δήμο. 

3ος λόγος προσφυγής: 

Δεν υπήρξαν σχετικές εισηγήσεις από την αρμόδια υπη-

ρεσία 

Για το εν λόγω θέμα δεν υπάρχει σχετική εισήγηση της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βουλιαγμένης που να τεκμη-

ριώνει τη σχετική απόφαση. Συνεπώς η απόφαση λαμβάνε-

ται χωρίς την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και χωρίς

την αναγκαία τεχνική γνωμάτευση, που θα πρέπει να συ-

νοδεύσει μία τέτοια σημαντική απόφαση.

Παράλληλα στο γνωμοδοτικό σημείωμα του Γραφείου Νο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Βουλιαγμένης, δεν προκύπτει

ότι υφίσταται λόγος κατεδάφισης συνολικά του κτιρίου.

Αντίθετα χρησιμοποιείται ο όρος «αυθαίρετη κατασκευή»,

ο οποίος αναφέρεται μόνο στο αυθαίρετο τμήμα.

4ος λόγος προσφυγής: 

Το κτίριο αποτελεί μέρος της ιστορίας της πόλης και δεν

υποβαθμίζει το ευρύτερο περιβάλλον.

Το κτίριο των ΝΗΡΗΙΔΩΝ αποτελεί τμήμα της ιστορίας

του Δήμου. Αποτελεί ένα κτίσμα, με αισθητική αξία, το

οποίο είναι ενταγμένο στο ευρύτερο περιβάλλον και συ-

νεπώς δεν προκαλεί καμία υποβάθμιση. Συνεπώς δεν

στοιχειοθετείται κατά κανένα τρόπο το βασικό σκεπτικό

της απόφασης, με βάση το οποίο υπάρχει υποβάθμιση

του περιβάλλοντος.

Εκδήλωση με λάτιν 

χορούς στη Βουλιαγμένη

Την περασμένη Τετάρτη 23/6 πραγματοποιήθηκε

στο χώρο της λιμνης, επίδειξη χορών λάτιν του

τμήματος Λάτιν του Δήμου Βουλιαγμένης.

Παράλληλα με τα παιδιά, που έδωσαν τον καλύτερο

εαυτό τους, χόρεψαν σάλσα το ζευγάρι Ηλέκτρα Βε-

νετσάνου - Μίλερ Ροντρίγκερ και οι Pasional Latin.

Τους χορούς συνόδευε ζωντανή ορχήστρα.

Συντονίστρια της εκδήλωσης η δημοτική σύμβου-

λος Μαρία Σίνα.

Και ο Γιάννης Σκουμπούρης κατά της απόφασης

κατεδάφισης των Νηρηίδων στο Καβούρι

Στον νέο Καλλικρατικό Δήμο η πρότασή
μας είναι το κτίριο να αποτελέσει χώρο
πολιτιστικων δράσεων, που θα λειτουργεί
με ευθύνη του νέου Δήμου. 

Δεν χρειάζονται ακραίες αποφάσεις, που
δεν στοιχειοθετούνται καθόλου και απο-
στερούν από το κοινωνικό σύνολο χρήσι-
μες και απαραίτητες κοινωνικές υποδο-
μές.


