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Την περασμένη εβδομάδα ένιωσα αυθόρμητα ένα

έντονο, πηγαίο, όσο και παράξενο αίσθημα: θέλησα

να ‘μουνα Τούρκος!!!

Αν ήμουνα Τούρκος, θα ‘μουν υπερή-

φανος για την ηγεσία μου, για την

εξωτερική πολιτική της χώρας (μου),

για τη δύναμη και το σεβασμό που

εμπνέει η πατρίδα (μου) στους ισχυ-

ρούς της γης.

Θα ένιωθα για ακόμα μια φορά ψυχική

ευφορία!

Τι κι αν δεν θα ΄χα ένδοξη πολιτισμική

ιστορία, τι κι αν δεν είχα φιλόσοφους,

τραγικούς, επικούς και λυρικούς ποιη-

τές, μαθηματικούς, καλλιτέχνες. Εξ’ άλλου, όπως μ’

έχουν κάνει να πιστέψω, κι ο Ομηρος δικός μας ήταν!

Βέβαια…

Μήπως κι ο Αλέξανδρος ήταν Ελληνας; Μακεδόνας

ήταν, Σκοπιανός!!! Στρατηλάτες πάντως είχα. Μέχρι

τη Βιέννη είχαμε φτάσει. Τώρα αν ήμασταν λίγο σκλη-

ροί… ήταν οι εποχές. Για τα σχετικώς πρόσφατα…

υπερβολές. Εξ’ άλλου αυτά έχει ο πόλεμος! Ασκήσα-

με τα νόμιμα δικαιώματά μας στη Κύπρο. Τι εγγυήτρια

δύναμη θα ‘μασταν, στα λόγια; Απ’ την άλλη, είχαμε

μουδιάσει. Από το 1922 είχαμε να πολεμήσουμε!

Το ότι δεν πήραμε μέρος στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο,

ε, δεν μας επιτέθηκε κανένας. Εξ’ άλλου το είδαμε

έξυπνα το πράγμα. Το ζυγίσαμε από δω, το είδαμε

από κει και στο τέλος, βρε τζάνεμ, πήγαμε με το νικη-

τή! Είχαμε πάρει το μάθημα από τον Α’ παγκόσμιο πό-

λεμο, που λίγο έλλειψε να την πατήσουμε. Απόδειξη

ότι ενεργήσαμε σωστά είναι ότι δεν μας κράτησαν κα-

κία, ούτε οι Αγγλοι ούτε οι Αμερικάνοι, που μας έβα-

λαν αμέσως στο ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό κι ο πολυχρονεμένος

μας Πρόεδρος πήγε να το διαλύσει.

Θέλετε κι άλλη απόδειξη. Στην ομιλία του ο Μπαράκ

Ομπάμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, την περα-

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Θέλησα να ‘μουν

Τούρκος!…

Οι κάτοικοι οργανώνονται

με κινητοποιήσεις

για τους οδικούς άξονες

Απόγονος του Καποδίστρια

στην εκδήλωση της Νομαρχίας

Σελίδες 6, 7

Σελίδα 13

ΚΟΡΩΠΙ συζητά για ΚΙΤΣΙ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου

συνεδριάζει σήμερα Σάββατο 11 Απριλίου, 12π.μ.

στη Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Κορωπίου 

(Κολοκοτρώνη 101)

για την Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της

Α΄ Ανάρτησης Πολεοδομικού Σχεδίου 

για την περιοχή Κίτσι.

Ο Αποστολάτος
στρώθηκε στη δουλειά

Σελίδες 3, 7

Παραγωγική η συνάντηση

με τους Συλλόγους

Πέτρος ΔΟΥΚΑΣ
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Repetitio rerum
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Ομογενειακή Ψήφος 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Τιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί στη

Βούλα Σελ. 15

Προγράμματα επιχορηγήσεων για
νέες επιχειρήσεις Σελ. 16

Ειδήσεις για όλους Σελ.17

Ώρα ευθύνης για το Καμπά Σελ.16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΘέλησα να ‘μουν Τούρκος…

Συνέχεια από τη σελ. 1

σμένη Δευτέρα ούτε που τον θυμήθηκε τον Β’ παγκόσμιο

πόλεμο. Θυμήθηκε όμως τον πρώτο!

«Στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία θα

μπορούσε να είχε υποκύψει στις ξένες δυνάμεις που προ-
σπαθούσαν να διεκδικήσουν τα εδάφη της ή να αναστή-
σουν μία αρχαία αυτοκρατορία(!)
Απελευθερωθήκατε από τον ξένο έλεγχο και ιδρύσατε μία

δημοκρατία που απολαμβάνει του σεβασμού ολόκληρου

του κόσμου. Υπάρχει μια απλή αλήθεια σε αυτή την ιστο-

ρία: η Τουρκική Δημοκρατία είναι δικό σας επίτευγμα. Δεν

επιβλήθηκε από κάποια εξωτερική δύναμη ούτε ήρθε χω-

ρίς αγώνα και θυσίες» είπε ο Μπαράκ Ομπάμα.

“Ξέχασε” βέβαια κάποιες μικρολεπτομέρειες:

“Ξέχασε” δηλαδή ότι στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο στο στρα-

τόπεδο των ξένων δυνάμεων ήταν και οι ΗΠΑ – σύμμαχος

της Αντάντ και της Ελλάδας. Ξέχασε ακόμη ότι στις “θυ-

σίες” περιλαμβάνονταν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες

άμαχοι, που σφαγιάστηκαν και ξεσπιτώθηκαν και ξεριζώ-

θηκαν από τα πατρογονικά τους εδάφη! Ηταν και 1,5 εκα-

τομμύριο Αρμένιοι. Ηταν και οι Πόντιοι!...

Θυμήθηκε όμως ότι: «Το μεγαλείο της Τουρκίας είναι ότι

βρίσκεται στο κέντρο των πραγμάτων. Η θέση της δεν εί-

ναι στο σημείο όπου χωρίζεται η Δύση από την Ανατολή,

αλλά εκεί που ενώνονται».

Αυτά τα είπε για να πιέσει ακόμη περισσότερο τους Γάλ-

λους, τους Γερμανούς και τους άλλους Ευρωπαίους, να

δεχθούν ασθμένως την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Προσπάθησε προφανώς να αποπροσανατολίσει τους Ευ-

ρωπαίους από το πρόβλημά τους, την αποδυνάμωση δη-

λαδή της Ε.Ε. ή και τη διάλυσή της ακόμη.

Γι’ αυτό τους διαμήνυσε από την τουρκική εθνοσυνέλευση

ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά την

υποψηφιότητα της Τουρκίας στην Ε.Ε…. σας ενώνουν, εί-

πε απευθυνόμενος προς Ευρωπαίους και Τούρκους, αιώ-

νες ιστορίας, πολιτισμού και εμπορίου»(!)

(Μας ενώνουν ή μας χωρίζουν; Καλά το “εμπόριο”, αλλά

“ιστορία και πολιτισμός;”)

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι ΗΠΑ κόπτονται όχι μόνο να

εγκαταστήσουν ένα γερό προγεφύρωμα ελέγχου της Μέ-

σης και εγγύς Ανατολής, στην Τουρκία, αλλά να μπάσουν

κι ένα Δούρειο Ιππο στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Κι αυτό δεν

είναι δική μου «φαντασίωση» ή «φοβία». Ας θυμηθούμε τι

είπε ο Ντε Γκολ, το 1966, για το ΝΑΤΟ (μιας και γιόρτασε

τα εξηκοστά γενέθλιά του): «Το ΝΑΤΟ είναι ο Δούρειος
Ιππος της Αμερικής στην Ευρώπη». Κι αυτό είναι! 

Συμβαίνει και στα καλύτερα “σπίτια” στο μάναντζμεντ. Σε

μια πολυεθνική, ανταγωνιστική (εχθρός) είναι οι ανταγω-

νίστριες εταιρείες, αλλά και μέσα στο “σπίτι”, εχθρός είναι

και ο συνάδελφος κι ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος

που αλληλοϋποβλέπονται. Ας βλέπουν λοιπόν και οι Ευ-

ρωπαίοι τι τους περιμένει και πού το πάνε οι Αμερικανοί.

Ευτυχώς που υπάρχει και ο Σαρκοζί!

Το παζάρι που έκανε ο Αμπντουλάχ Γκιουλ απέφερε καρ-

πούς (φανερούς αλλά και αφανείς).

Πώς να μην ήμουνα λοιπόν υπερήφανος, αν ήμουν Τούρ-

κος!

Ακόμα κι ο Δανός Ράσμουσεν (Γενικός Γραμματέας πλέον

του ΝΑΤΟ) αναγκάστηκε σε δήλωση μετανοίας περίπου,

για τις θέσεις που είχε πάρει για τα σκίτσα του μεγάλου

προφήτη. Υποσχέθηκε να κλείσει και τον τηλεοπτικό

σταθμό των Κούρδων στη Δανία. Όλα τα κέφια τους τα

κάνουν. 

Τους τα κάνουν γιατί οι Τούρκοι ξέρουν να κάνουν πρακτι-

κή, αποφασιστική και ομόθυμη εθνική πολιτική.

Τώρα που είμαι Ελληνας, γιατί να καμαρώνω; Για τον ηρω-

ισμό μας στην Αλβανία και το Ρούπελ; Οσο τους βόλευε

μας θαύμαζαν και μας “φούσκωναν” με ωραία μεγάλα λό-

για. Μετά «πέσαμε μπουνταλάδικα στο σακί» του Τσόρ-

τσιλ και φάγαμε τις σάρκες μας. 

Ηρθε και η προδοσία της Κύπρου, πανταχόθεν.

Φουντώσανε και τα λαμόγια σ’ όλες τις κλίμακες και σή-

μερα είμαστε έρμαια των επιβεβλημένων έξωθεν στρατιω-

τικών δαπανών και των δανειστών… Α’ μας γλύκανε ο

Αμερικανός Πρόεδρος με τις κοινές ιστορικές εμπνεύσεις

και… τη σχολή της Χάλκης!

Είδα δίπλα στον Ομπάμα τον Καραμανλή – που τον απα-

σχολούσε ο Παυλίδης και τα οικονομικά μας – κι έπαθα κα-

τάθλιψη!

Και τα Σκόπια, «Μακεδονία» τα ‘πε ο Ομπάμα! Και για την

Κύπρο, να τα βρουν μεταξύ τους «οι δύο ηγέτες»…

Αστα  να πάνε στο διάβολο…

Ε, μωρέ Ελληνες, μόνοι μας είμαστε, μωρέ! Ας αφήσουμε

τις λαμογιές και τα βολέματα κι ας δούμε τι ιστορία και τι

καθήκον μας βαραίνει κι ας ενωθούμε!

Μόνοι μας είμαστε και μόνο ευκαιριακούς συμμάχους

έχουμε. Σήμερα έχουμε τους Γάλλους και τους Ρώσους κι

όποιους άλλους. Αύριο άλλους. 

Αν είμαστε ενωμένοι, σοβαροί, υπερήφανοι - πράγμα που

δικαιούμαστε - και αποφασιστικοί, θα είμαστε και σεβα-

στοί.

Εκδήλωση ΣΥΝ στη Βούλα

H Πολιτική Κίνηση Συνασπισμού Βούλας διοργα-

νώνει εκδήλωση με θέμα:

“Η σημερινη κρίση, η Ευρώπη και οι προγραμματι-

σμένες θέσεις του Συνασπισμού”, τη Δευτέρα  13

Απριλίου, στις   8.00 μμ, στην  Πνευματική  Εστία

Βούλας (Ζεφύρου 2).

Πέθανε αβοήθητος στο παγκάκι!

Στην Καλλίπολη Πειραιά, νέος άντρας 29 χρόνων διακομίστηκε

στο Νοσοκομείο Τζάνειο από το ΕΚΑΒ, από τις 12.48 που έγινε η

τηλεφωνική κλήση στις 3, με αποτέλεσμα, οι γιατροί στο νοσο-

κομείο να διαπιστώσουν το θάνατό του!

Οι κλήσεις στο 166 ήταν επανειλημμένες για να παραλάβουν τον

άτυχο νέο, που φαινόταν βαριά ασθενής πάνω στο παγκάκι, έξω

από το Αστυνομικό Τμήμα της Καλλίπολης!

Το 166 καθυστέρησε να παραλάβει τον ασθενή, λόγω της συνε-

χιζόμενης απεργίας, όπως μας ενημέρωσε το δελτίο τύπου της

Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά διέταξε τη σύλληψη του

οδηγού και του συνοδού του ΕΚΑΒ.

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών

Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης σημαντικών πο-

σοτήτων ακατέργαστης κάναβης, ηρωίνης και κοκαίνης, αποτε-

λούμενη από 5 αλλοδαπούς.

Ανευρέθη δε και παράνομο εργαστήριο που επανατυποποιούσαν

ναρκωτικές ουσίες.

Η ομάδα αυτή δρούσε στον Πειραιά, όλοι υπήκοοι Αλβανοί και νέ-

οι σε ηλικία.

Αστυνομικό Δελτίο

Stop στην εκποίηση των

οικοπέδων Βάρης

Δεκτή η ένσταση Κυπριώτη

Η Περιφέρεια έκανε δεκτή (απόφαση 08/ΔΤΑ/1696),

την ένσταση του Δημ. Συμβουλίου Βάρης Δ. Κυ-

πριώτη κατά της 7/2009 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Βάρης, με την οποία είχε αποφασιστεί η

εκποίηση δύο οικοπέδων του Δήμου, προκειμένου

να γίνουν τα έργα στη Μηλαδέζα, όπως ισχυριζόταν

ο Δήμαρχος (βλέπε σχετικά δημοσιεύματα 7ης

13.12.08 φ. 561).

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για δυο οικόπεδα – το

ένα δίπλα στα Goody’s και το άλλο στη Βάρκιζα στα

σύνορα με τη Βουλιαγμένη. 

Με την εκποίηση είχε διαφωνήσει εκτός από τον Δ.

Κυπριώτη που προσέφυγε στην Περιφέρεια και δι-

καιώθηκε, και ο τ. Δήμαρχος Δημ. Αναστασίου κα-

θώς και άλλοι σύμβουλοι.
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Εμείς πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η

παρουσία όλων των Συλλόγων σε κάθε πα-

ρόμοια δραστηριότητα όλων των υποψη-

φίων.

«Με τη συνάντηση αυτή ξεκίνησε η διαδι-
κασία της συνεχούς διαβούλευσης η οποία
θα οδηγήσει στην κατά το δυνατόν καλύτε-
ρη στόχευση και επεξεργασία των προβλη-
μάτων της πόλης» δήλωσε ο Άγγελος Απο-

στολάτος.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Άγγελος Αποστο-

λάτος δεσμεύτηκε οτι η διαδικασία αυτή θα

συνεχιστεί και κατά την Δημαρχιακή του θη-

τεία, σε μόνιμη βάση μηναίων συναντήσεων

του Δημάρχου με τους Φορείς.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβουλευσης

ήταν να ξεκινήσει η συγκρότηση των επι-

τροπών επεξεργασίας των προβλημάτων

που θα οδηγήσει και στη σύνταξη του προ-

γράμματος του συνδυασμού.

Στην εισήγησή του ο Άγγελος Αποστολάτος

είπε μεταξύ άλλων: «…Σήμερα ακούμε τους

φορείς της Βούλας, που τους υπηρετούν

συνδημότες μας με συνέπεια και επιμονή,

αφιλοκερδώς, με πολυετή προσφορά στην

πόλη και τα παιδιά μας. Τιμάμε το έργο σας

και σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας.

Ξεχωριστή σημασία αποδίδουμε στον Τοπι-

κό Τύπο, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα,

γιατί έχει τεράστιο ρόλο, και στον εντοπι-

σμό των προβλημάτων και στην ανάδειξη,

αλλά και στην επίτευξη λύσεων.

Σήμερα είναι η ημέρα που μιλάτε εσείς και

μόνο εσείς.

Εγώ, πριν δώσω τον λόγο σε εσάς, θα πω

ακριβώς τρία πράγματα που αφορούν σε θέ-

ματα διαδικασίας και αρχών με τα οποία ο

Συνδυασμός Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ πορεύε-

ται, έχοντας την πείρα 10 ετών στην Δη-

μαρχία».

Ποια είναι λοιπόν τα σημαντικά ζητήματα

άσκησης της Δημοτικής Εξουσίας;

Πρώτο Ζήτημα
Ένας Δήμαρχος, μια Δημοτική Παράταξη,

δεν εντέλεται, δεν εξουσιοδοτείται από τον

λαό να φτιάξει και να λειτουργήσει την ΠΟ-

ΛΗ, όπως αυτός ο Δήμαρχος νομίζει σωστό

ή αρέσκεται. Όχι φυσικά. Έτσι πήγαν τα

πράγματα μέχρι σήμερα και έφτασαν στα

όρια τους.

Σήμερα, αυτό που επιδιώκεται, ΣΕ ΠΑΝΕΥ-

ΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, είναι να διαμορφώ-

νουν οι φορείς και οι Δημότες, με τις ιδέες

και τις παρεμβάσεις τους, με τις δημόσιες

διαβουλεύσεις:

– Την ατζέντα

– Τις προτεραιότητες

– Τους στόχους

– Τις απαιτήσεις

Για τα προβλήματα, τις ενέργειες που πρέ-

πει να γίνουν, τις παρεμβάσεις που χρειάζο-

νται.

Είναι, λοιπόν, ζήτημα “ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙ-

ΛΟΓΗΣ” από τον λαό η επιλογή εκείνου του

Δημάρχου και εκείνης της Παράταξης, που

θα κάνει αυτά που ζητά ο Κόσμος, που τα

διαβουλεύεται με τον Κόσμο, που τα προα-

ναγγέλλει και τα υπόσχεται μέσα από το

Πρόγραμμα, αλλά και που μπορεί και θέλει

και έχει την επιμονή και το σύστημα να τα

επιβάλλει και να τα εφαρμόσει. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει ο Δήμαρχος

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ

και, κυρίως, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Δεύτερο Ζήτημα

Φτάνει, όμως, μόνο ένας καλός ΔΗΜΑΡ-

ΧΟΣ;

Έστω, ότι έχουμε τις προτάσεις των φορέ-

ων και του κόσμου, έχουμε την καταγραφή

των προβλημάτων της πόλης και έχουμε και

Συνέχεια στη σελ. 7

Ο Αποστολάτος στρώθηκε στη δουλειά
Η Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη Βούλα 

με επιτελείο, οργάνωση και επιτροπές

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος πλαισιωμένος  από τους Δημοτικούς Συμβούλους, από
δεξιά: Τζούλια Γερακιού, Γιάννης Κουρεμέτης, Ηλέκτρα Τσιριγώτη και από αριστερά η Νανά Κάραγιαν
και ο Στράτος Καλτσής. 

Σε μεγάλη αίθουσα παραλιακού ξενοδοχείου της Βούλας πραγματοποιήθηκε την πε-

ρασμένη Κυριακή 5 Απριλίου, η προγραμματισμένη συνάντηση του συνδυασμού

«ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ» με τους Συλλογικούς φορείς της πόλης, που είχε σκοπό να τε-

θούν από πλευράς συλλόγων τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή ή

στο αντικείμενο δράσης τους. 

Η συνάντηση και σε επίπεδο συμμετοχής και ανταπόκρισης, όσο και σε επίπεδο προ-

βληματισμού υπήρξε εντυπωσιακή.

Οι ελάχιστες απουσίες σηματοδοτούν ή αδράνεια των συλλόγων που απουσίασαν ή,

το χειρότερο, εξάρτηση και προσκόλληση στην παρούσα δημοτική αρχή ή φόβο των

συνεπειών συμμετοχής τους.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 11-4-2009
CAROUSEL

Η Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει λαούς και πολιτι-

σμούς είναι  η πηγή έμπνευσης των Carousel. Ταξιδεύ-

ουν στην ευρωπαϊκή μεριά της με ένα πρόγραμμα που

περιλαμβάνει τραγούδια από την Ιταλία (καντσονέτες,

ταραντέλες, παραδοσιακά, ελληνόφωνα κ.ά.), Πορτογα-

λία, Ισπανία, Γαλλία, Κορσική αλλά και τραγούδια των

N.Rota και  N. Piovani.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-4-2009

Οι DIMINUITA The swing trio

μαζί με τον Damian Dudu (βιολί)

Ευρωπαική τζαζ των δεκαετιών ΄30-΄40
με την προσέγγιση του Django Reinhardt-S.Grappelli,
την εποχή του Ηot Club de France.
Ορχηστρική, αυτοσχεδιαστική μουσική με έμφαση στο φυσικό ήχο

και στην αυτοσχεδιαστική ελευθερία των μουσικών.

Στα ΚΑΛΥΒΙΑ

Ποιητική βραδιά της 

Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων διορ-

γανώνει το Σάββατο 11 Απριλίου, 8 μ.μ. στο Αμφι-

θέατρο του Δημαρχείου, εκδήλωση με τίτλο «Ποιη-

τική βραδιά της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ».

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος

Τζούμας και Αννέτα Παπαθανασίου, οι οποίοι θα

διαβάσουν ποιήματά της, ενώ τη βραδιά θα πλαι-

σιώσουν μουσικά ο Γιώργος Δούσης στο πιάνο και

η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου στο τραγούδι. Την

επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο καλλιτεχνικός δι-

ευθυντής Θέμης Ροδαμίτης. 

Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ είναι μία από τις κο-

ρυφαίες ποιήτριες. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939.

Σπούδασε Λογοτεχνία στην Αθήνα, τη Νότια Γαλλία

και την Ελβετία (Πανεπιστήμιο Γενεύης). Είναι Δι-

πλωματούχος της Σχολής Μεταφραστών και Διερ-

μηνέων (αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά). Πρωτοδημοσί-

ευσε έργα της στην Καινούρια Εποχή το 1956. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και δοκίμια για την ελληνι-

κή ποίηση σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες στην

Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1962 τιμήθηκε με το Α’

Βραβείο Ποίησης της πόλης της Γενεύης, το 1985

με το Β’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 2000 με το

Βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη (Ακαδημία Αθη-

νών). Έργα της έχουν μεταφραστεί σε περισσότε-

ρες από δέκα γλώσσες και ποιήματά της βρίσκονται

σε πολλές ανθολογίες σε όλο τον κόσμο. 

Πολιτιστικές  Περιηγήσεις

στο Λαύριο

Το «Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού» και  η «Ατ-

τική Δράση» με διευθύντριες την Βάσω Κιούση και την Βά-

λια Μιχαήλ αντίστοιχα διοργανώνουν  κάθε μήνα  «Πολι-

τιστικές  Περιηγήσεις»

Πρώτη πολιτιστική διαδρομή η γνωριμία με το Λαύριο. Μια

πόλη γεμάτη ιστορία, φύση και θάλασσα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

➢ 9.30 Αναχώρηση από το Δημαρχείο Κορωπίου (9.40

από το Δημαρχείο Καλυβίων , 9.50 από Δημαρχείο Κουβα-

ρά ,10.00 από Δημαρχείο Κερατέας.)

➢ 10.30 Άφιξη  στο Λαύριο,περιήγηση στα ιστορικά μνη-

μεία της πόλης και στα μουσεία(Αρχαιολογικό-Ορυκτολο-

γικό).

➢ 12.00 καφές-ελεύθερη ώρα

➢ 12.30 Περίπατος στην φύση

➢ 13.30  Προσκύνημα στον Αγ.Νεκτάριο   στην Καμάριζα

➢ 14.30 Φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα «Τα βα-

ρέλια» με ζωντανή μουσική

➢ 16.00 Καφές (προαιρετικά) σε καφέ με θέα το Λιμάνι

του Λαυρίου

➢ 17.00 Επιστροφή –Άφιξη στα σημεία αναχώρησης.

Ημερομηνία περιήγησης  Κυριακή 10 Μαϊου  2009

Κόστος  συμμετοχής 25 Ε    (Δεν περιλαμβάνεται η είσο-

δος στα μουσεία και ο καφές)

Για συμμετοχή στα τηλ.  6973751821 και 6974380541

Το έργο «Παράλογο» του Iker Gómez (Ίκερ Γκόμεζ) είναι

μια ντανταϊστική συνάντηση χορού, μουσικής και video επί

σκηνής. 

Ο ντανταϊσμός, το επαναστατικό ρεύμα της 2ης δεκαετίας

του 20ου αιώνα, με χαρα-

κτηριστικό του την αντί-

δραση στους παραδοσια-

κούς τρόπους έκφρασης

και την αμφισβήτηση του

καλλιτεχνικού κατεστημέ-

νου, επανέρχεται στη σκη-

νή του Κέντρου Τεχνών

στο ACS όπου μία ομάδα

νέων ταλαντούχων καλλι-

τεχνών, από την Ισπανία,

με την παράσταση

“ABSURDO”  διαπραγμα-

τεύονται το δικό τους πα-

ράλογο,  το Σάββατο 11 και

την Κυριακή 12 Απριλίου,

στις 21:00.

Έναν αιώνα μετά την πρώτη βραδιά “Dada” που παρουσιά-

στηκε τον 20ο αι. στο Café Voltaire στη Ζυρίχη, ως ένα πα-

ράλογο, αστείο και ασυνήθιστο cabaret που περιείχε την

(αντι)φιλοσοφία μιας ομά-

δας διεθνών (αντί)καλλι-

τεχνών που αμφισβητού-

σαν τα πάντα, πέντε ερμη-

νευτές χρησιμοποιούν το

παράλογο ως φιλοσοφικό

κινητήρα για να αποδρά-

σουν από την αποτυχημέ-

νη προσπάθεια τους να

κατανοήσουν τη ζωή. Πα-

ρόλο που μπερδεύονται

και εκπλήσσονται περισ-

σότερο, δοξάζουν το μο-

νοπώλιο του παραλόγου

σε μια ηρωική πράξη ασυ-

νεπούς ζωτικότητας. 

Το «παράλογο» επί σκηνής  “ABSURDO DANCE”
Μια παράσταση χορού, μουσικής και video του  Iker Gómez

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:00

FREDDY COLE QUARTET 
Από Παρασκευή 10/04 έως και Πέμπτη 16/04

A natural …Jazz Star!

Ο μικρότερος αδελφός του Nat “King” Cole θα μπορούσε

να είναι στη σκιά του «μεγάλου» αν δεν ήταν ο ίδιος ένας

μοναδικός – και εξαίρετος – καλλιτέχνης. Ο Freddy Cole

άρχισε να ξεχωρίζει και να κάνει σουξέ από τα πρώτα χρό-

νια της δεκαετίας του ’50. 

Ξεκίνησε ως επαγγελματίας παίκτης του ράγκμπι – όμως

ένα ατύχημα στο χέρι τον έκανε να στραφεί στο «οικογε-

νειακό» χάρισμα, που ήταν το τραγούδι.  Η φωνή του είχε

– και έχει – ένα παρόμοιο «χρώμα» με αυτό του Nat “King”

Cole, όμως ο Freddy ανέπτυξε μια ευδιάκριτη και ξεχωρι-

στή μουσική προσωπι-

κότητα. 

Με μεγαλύτερο βάθος

φωνής και ρεπερτόριο

από την πλευρά του

R&B και  παράλληλα,

θαυμάσιος πιανίστας,

ο Freddy Cole έγινε

γρήγορα γνωστός από

διάφορα hits που έκα-

νε στα fifties, όμως η

διεθνής αναγνωρισι-

μότητά του παρέμεινε

χαμηλή γιατί ηχογρα-

φούσε κυρίως σε μι-

κρές αμερικάνικες

εταιρίες. 

Τα πράγματα άλλαξαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’80,

καθώς η ποιότητα της τέχνης του άρχισε να αναγνωρίζε-

ται όλο και πιο πολύ. 

Παίζουν οι μουσικοί:

Freddy Cole πιάνο, φωνητικά, Elias Bailey μπάσο, Curtis

Boyd ντραμς, Randy Napoleon κιθάρα

HALF NOTE JAZZ CLUB (Τριβωνιανού 17, Μετς)

23η  Έκθεση Λουλουδιών

στην Ακτή Βάρκιζας

Ο Δήμος Βάρης και ο Σύλλογος Φυτωριούχων Αττικής

διοργανώνουν για 23η συνεχή χρονιά γιορτή λουλου-

διών στην παραλία της Βάρκιζας από 30 Απριλίου έως

17 Μαΐου 2009. 

Η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στο «Παιδί και Περι-

βάλλον» και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου έχει ορ-

γανώσει αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη την διάρκεια

της έκθεσης. 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανά-

μεσα σε 2000 είδη ελληνικών φυτών και να τα αγορά-

σουν σε προσιτές τιμές. 

Η καινοτομία της φετινής γιορτής η οποία θα είναι ανοι-

χτή καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ.  εί-

ναι ότι η είσοδος θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Θρησκευτικό Ποίημα στο Μαρκόπουλο!

Την Κυριακή των Βαΐων 12 Απριλί-

ου στις 20.30 στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου Μαρκοπούλου, η

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

«Πολιτιστικές Εφαρμογές», πα-

ρουσιάζει το ορατόριο του

Giovanni Battista Pergolesi

“STABAT MATER”.

Η εικόνα του βαθύτατου σπαραγ-

μού της Παναγίας Θεοτόκου κάτω

από τον Σταυρό του Θεανθρώπου,

αποτέλεσε την έμπνευση για το

συνθέτη Giovanni Battista

Pergolesi, ο οποίος το 1736, χρο-

νιά που τελικά πέθανε σε ηλικία

26 μόλις χρόνων από φυματίωση,

μελοποίησε το θρησκευτικό ποίη-

μα STABAT MATER DOLOROSA.

Στο κατανυκτικό αυτό έργο, δυο

γυναικείες φωνές συμπάσχουν

στο Θείο Δράμα, σε ένα μουσικό

κύκνειο άσμα που συνεχίζει να εκ-

πλήσσει με τη συναισθηματική

ωριμότητα, αμεσότητα και συγκι-

νησιακή φόρτιση του νεαρού συν-

θέτη. 

Τραγουδούν οι λυρικοί καλλιτέ-

χνες Ειρήνη Κώνστα (soprano) και

Βάγια Κωφού (mezzosoprano).

Στο πιάνο συνοδεύει ο Φρίξος

Μόρτζος και η καλλιτεχνική επι-

μέλεια είναι του Κωστή Παπαϊω-

άννου.Η εκδήλωση τελεί υπό την

αιγίδα του Δήμου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύ-

θερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ένας κορυφαίος συγγραφέας  στη

σκηνή του Megaron Plus! 

Διάλεξη του  Ισραηλινού 

συγγραφέα Aharon Appelfeld

Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Τιμώντας για άλλη μια φορά τη σύγχρονη λογοτεχνία, το

Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τη διάλεξη

ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή λογοτέχνες του Ισραήλ,

ο οποίος χαίρει διεθνούς αναγνώρισης. 

Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση με πρωταγωνιστή τον συγγραφέα

Aharon Appelfeld (Άαρον Άπελφελντ), ο οποίος θα μιλήσει για

το έργο του, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου στo Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών. Το διάσημο συγγραφέα θα προλογίσει ο δη-

μοσιογράφος και συγγραφέας Ηλίας Μαγκλίνης.

Ο Άαρον Άπελφελντ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1932 στην

πόλη Τσέρνοβιτς της τότε αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, με-

τέπειτα Ρουμανίας και σημερινής Ρωσίας. 

Το 1944, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άαρον

Άπελφελντ διέσχισε τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκο-

σλαβία, για να καταλήξει στην Ιταλία, όπου έζησε για αρκετούς

μήνες σε ένα στρατόπεδο εκτοπισμένων. Το 1946 εγκαταστάθη-

κε στην Παλαιστίνη, δύο χρόνια πριν το Ισραήλ ανακηρυχθεί

ανεξάρτητο κράτος. Τον πατέρα του τον ξαναβρήκε είκοσι χρό-

νια αργότερα, και η επανασύνδεσή τους ήταν τόσο συγκινητική,

που ο Άπελφελντ δεν μπόρεσε ποτέ να γράψει για αυτήν.

Αν και η μητρική του γλώσσα ήταν τα γερμανικά, ο Άπελφελντ

έμαθε εβραϊκά στο Ισραήλ και άρχισε να γράφει σε αυτή τη

γλώσσα. Μολονότι δεν πήγε σχολείο, ολοκλήρωσε τις σπουδές

του στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και έγινε Καθη-

γητής Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Όπως

εξομολογήθηκε στον Φίλιπ Ροθ, «Η εβραϊκή γλώσσα με δίδαξε

πώς να σκέφτομαι, να μη σπαταλάω λέξεις, να μη χρησιμοποιώ

πολλά επίθετα, να μην παρεμβαίνω, να μην ερμηνεύω...».

Καρίτα Μάττιλα
Παρασκευή 24 Απριλίου, 8.30 το βράδυ

«Συναρπαστική λυρικοδραματική σοπράνο», «φωνητικά
απαστράπτουσα», «λαμπερή ερμηνεύτρια με λυρική χάρη
και μεστό, πλούσιο ηχόχρωμα». 
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα διθυραμβικά σχόλια του διεθνούς

Τύπου για την Καρίτα Μάττιλα, την εντυπωσιακή υψίφωνο από τη

Φινλανδία, την οποία το ελληνικό κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαι-

ρία να δει και να ακούσει την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8.30

το βράδυ, στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής.

Συνεχίζεται η έκθεση του φημισμένου ζωγράφου Pierre Alechinsky στην

T.Kambani gallery. Δώδεκα σχέδια, επιλεγμένα από τον ίδιο, άλλα πρόσφατα

(2008-2009) και άλλα παλαιότερα και 23 χαρακτικά, βιβλία από αναδρομικές του

εκθέσεις καθώς και αφίσες, πλαισιώνουν την παρουσίαση του καλλιτέχνη.

Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται σήμερα στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Το

2004, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Centre Pompidou στο Παρίσι οργάνωσε μια

αναδρομική έκθεση με 100 σχέδια του Alechinsky από πέντε δεκαετίες. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαΐου. Τη Μεγάλη εβδομάδα η γκαλερί θα εί-

ναι ανοιχτή από τις 10π.μ. έως τις 8μ.μ.

Βασ. Παύλου 82 (πίσω από τη Eurobank) Βούλα 

Τηλ. 210 4818386 &  6944462773 – info@tkambani.gr    – www.tkambani.gr

Εκθεση ζωγραφικής του

Pierre Alechinsky 

Μια μαγική μουσική βραδιά με τον ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

να παίζει πιάνο  με το 3 Generations Jazz Trio ετοι-

μάζει το Art gallery cafe το Σάββατο 9 Μαΐου στις

10μ.μ.

Στην κιθάρα ο  Βασίλης Ρακόπουλος, στο σαξόφω-

νο ο Αντώνης Λαδόπουλος, στα τύμπανα   ο Γιώρ-

γος Πολυχρονάκος, τραγουδάει η Ηώ Νικολάου.

Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης έστειλε στο art gallery café

την παρακάτω επιστολή:

«Ήμουν έξι χρονών όταν άκουσα μια ξαδέλφη μου από
την Πόλη να παίζει πιάνο. Σκέφτηκα «να μπορούσα να
παίξω και εγώ έτσι κάποτε...
Το 1950 στην Αμερική βρέθηκα στη μεγάλη στιγμή που μια
μουσική που αγαπούσα κατακτούσε Ανατολή και Δύση.
Από τότε και μέχρι σήμερα σκαρφάλωσε η jazz με σιγου-
ριά και γρηγοράδα απορροφώντας και άλλα είδη μουσικής
στο κλασικό αναλόγιο.
Συχνά είχα τη χαρά να συνεργάζομαι και με Έλληνες μου-
σικούς που ανήκαν σε νεότερες γενιές και με εντυπωσία-
ζε η ωριμότητα και η τεχνική τους.
Με τον Βασίλη Ρακόπουλο και τον Αντώνη Λαδόπουλο σε
ξεχωριστές ηχοληψίες βρεθήκαμε και όταν πριν από δυο
μήνες μου έγινε η τιμητική πρόταση να παίξουμε μαζί, όχι
μόνον δέχθηκα αλλά αυθόρμητα σκέφτηκα:. «Τρεις γε-
νιές» και πρέπει η πιο παλιά να μελετήσει και να’ ναι το
ίδιο καλή σ’ αυτό το καινούριο τόλμημα που τελικά βαφτί-
σαμε Three Generations.
Στην πρώτη μας συνάντηση και αφού νιώσαμε μια ταυτό-
τητα στα θέλω μας δοκιμάζοντας τις δυνατότητές μας,
ανοίγαμε καινούριους δρόμους έκφρασης.
Και άρχισε το συμμάζεμα που κατέληξε σε αυτό που  θ’
ακούσετε.

Καλή ακρόαση. Καλή υπομονή και καλή διασκέδαση.»

Μίμης Πλέσσας

art gallery café  (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα 

210-8958866 - www.artgallerycafe.gr )

Ο Μίμης Πλέσσας στο Αrt gallery café 
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Συγκέντρωση με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων

πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, με πρωτοβουλία των εξω-

ραϊστικών Συλλόγων Αγ. Μαρίνας και Κιτσίου.

Θέμα της συγκέντρωσης οι νέοι οδικοί άξονες,

που τεμαχίζουν την περιοχή.

Μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και η

αγωνία του για την εξέλιξη αυτού του έργου, το

οποίο προχωρεί κατά δήλωση του Υπουργού ΠΕ-

ΧΩΔΕ, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του τις όποιες

διαφορετικές φωνές Δήμων και κατοίκων.

Το θέμα ανέλυσε ενδελεχώς, για τις επιπτώσεις

στην περιοχή, ο πρόεδρος του Συλλόγου της

Αγίας Μαρίνας Θεόδωρος Αγγούρης, ο οποίος με

χάρτες και σχεδιαγράμματα, έδωσε στο κοινό να

κατανοήσει το έργο που πάει να γίνει.

Μίλησε επίσης και ο πρόεδρος του Συλλόγου στο

Κίτσι, Μαθιόπουλος.

Αναφέρθηκαν στις αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου Κορωπίου και του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου (έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενα

φύλλα), 

Παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της Δημοτικής

Αρχής – πλειοψηφίας και μειοψηφίας – οι οποίοι

ανέπτυξαν τις θέσεις τους.

Οι κάτοικοι μιλούν για δυναμικές κινητοποιήσεις,

κλείσιμο δρόμων κλπ. ο Δήμαρχος έχει άλλη άπο-

ψη.

Ο Δήμαρχος Θεδ. Αθανασόπουλος μίλησε στους

κατοίκους, τους έθεσε προ των ευθυνών τους,

όσον αφορά τη συμμετοχή στη δεδομένη στιγμή

που θα χρειαστεί. 

Μίλησε για νοοτροπίες και μεγάλα λόγια, ενώ

όταν έρθει η ώρα της συμμετοχής είναι απόντες.

Είπε ανάμεσα σε άλλα:

Το τι σημαίνει  ποιότητα της ζωής των ανθρώπων,

ο καθένας το έχει στο μυαλό του. 

Οι περισσότεροι που βρίσκονται εδώ μέσα σήμε-

ρα είμαστε αυτοί που ζούμε στο Κορωπί. Δεν εί-

μαστε οι φιλοξενούμενοι του Σαββατοκύριακου. 

Η παραλία είναι δική μας, των Κορωπιωτών, των

Αγιομαρινιωτών. Είναι ολωνών μας.

Πέρα απ’ αυτό για να κρίνω τη δημόσια Διοίκηση

αν έγινε ή δεν έγινε κάτι, πρέπει να πείτε τι έχε-

τε δώσει εσείς στους υπόλοιπους. Για να πάρεις

πρέπει να δώσεις. Ισοζύγιο είναι  αυτή η ζωή.

Εμείς το σχεδιασμό μας τον κάνουμε μ’ αυτή την

κατεύθυνση. Το έχω πει επανειλημμένως ότι το

αίτιο της τριτοκοσμικής κατάστασης της χώρας

είναι η  αυθαίρετη δόμηση και η έλλειψη νερού.

Το ότι ελάχιστες περιοχές δεν έχουν νερό στο

σπίτι τους, μου φθάνει. Δεν θέλω κάτι άλλο.

Εμάς μας απασχολεί όλο το Κορωπί, 

Η οικιστική ανάπτυξη του Κορωπίου είναι γύρω

από το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει άλλη. Το άλλο

σημείο είναι ο Υμηττός.

Εκεί περίπου 20.000 στρέμματα ανήκουν στο Κο-

ρωπί. Αλλά άλλοι αποφασίζουν για μας.

Η πρότασή τους είναι να μείνει ένα κομμάτι. Το ¼
του Λεκανοπεδίου θα έρθει να κατοικήσει εδώ.

Θα πρέπει να τους πείσουμε, ότι όλο αυτό το κομ-

μάτι που ετοιμάζουν πρωθύστερα δεν είναι αυτό

που έχει ανάγκη η Αττική.

Τριχοτομεί το Κορωπί, το κόβει σε τρία κομμάτια.

Και το 40% των κόμβων γίνονται μέσα στο Κο-

ρωπί. 

Δεν είμαστε αρνητικοί κατ’ αρχήν μ’ αυτό το θέ-

μα. Είμαστε αρνητικοί για ό,τι αυτό το πράγμα θα

δημιουργήσει χωρίς να ρωτήσει εμάς, γιατί εμείς

θα πρέπει να αποφασίζουμε για το πώς θα ζή-

σουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Εμένα μ’ αρέσουν αυτές οι ηρωικές πράξεις. Να

πέσουμε στο δρόμο, να κάνουμε…

Θα σας θυμίσω τους συντονιστικούς αγώνες για

τη μη εγκατάσταση του αεροδρομίου στα Μεσό-

γεια. Το αεροδρόμιο έγινε...

Είμαστε άνθρωποι που λέμε περισσότερα, ακού-

με λιγότερα και σκεπτόμαστε ακόμα λιγότερο.

Και δυστυχώς, οι μικροπολιτικές είναι αυτές που

διαμορφώνουν τις απόψεις και τον τρόπο  ζωή

μας.  

– Με ενοχλεί που θα χαλάσουν το δάσος.

– Με ενοχλεί που θέλουν να μπαζώσουν τα λα-

τομεία, 

– Με ενοχλεί  που θα δημιουργήσουν πρόβλημα

στα σχολεία των παιδιών μου.

Όμως αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα είναι

από αυτούς προαποφασισμένα.

Ακούγονται διαφωνίες
Ακούγεται αντάρα από κάτω. Διαφωνούν και

φωνάζουν:

– Να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή;

– Θέλετε να σκύψουμε το κεφάλι, επειδή είναι

προαποφασισμένα;

Ναι θα κάνουμε.  Η επόμενη πράξη είναι η προ-

σφυγή. Και θα γίνει από τη Νομαρχία με τη συν-

δρομή όλων των Δήμων.

Δεν θέλω ηρωικές πράξεις!
Πήγα στο Υπουργείο ένα πρωί και βρήκα 20 αν-

θρώπους να βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρη-

θούν για το δρόμο. Εδώ ουρλιάζανε για τα δίκαιά

τους.

Το έζησα το 2002 όταν βγήκε το Διάταγμα. Εγώ

πήγαινα και τους μιλούσα για 2000 ανθρώπους.

Διακόσιοι άνθρωποι ήταν εκεί. Γι’ αυτό ηρωικές

πράξεις δεν τις θέλω. Όταν έρθει η ώρα πρέπει

να είσαστε εκεί.

Γι’ αυτό εμένα ο λαϊκισμός δεν μου αρέσει. Να

αποφασίσουμε να είμαστε πρακτικοί.

Πρέπει να είσαστε ενημερωμένοι για το τι πρέπει

να συμβεί. Δεν χρειαζόμαστε συντονιστικές των

3 ατόμων. Ολοι μαζί θα αποφασίσουμε το τι θα γί-

νει.

Δ. Κούσης: Όλα γίνονται για να εξυπηρετηθεί το

Λεκανοπέδιο της Αθήνας και οι μετακινήσεις, οι

οποίες έχουν υστερήσει τα τελευταία χρόνια. Οι

δρόμοι είναι καλοί, αλλά θα πρέπει να συμφω-

νούμε όλοι πού θα περάσουν. Όχι εκεί που θέλει

το ΥΠΕΧΩΔΕ και η εκάστοτε Κεντρική Διοίκηση.

Σήμερα συζητάμε προ τετελεσμένων έργων. Ο

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ λέει ότι αμέσως μετά το Πά-

σχα θα γίνει η δημοπράτηση του έργου.

Ζητήσαμε να παρευρίσκονται οι βουλευτές στο

Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήσαμε με

όλους τους συλλόγους και ακόμα τους περιμέ-

νουμε.

Θέλουμε τους ίδιους να σταθούν δίπλα μας, να

ασκήσουν πιέσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ να αλλάξει

έστω και τώρα για να κάνουμε αυτό που ζητάνε οι

κάτοικοι. Να αλλάξει σημειακά τη χάραξη και να

μη θίγει αυτές τις περιοχές.

Να είστε έτοιμοι  για οποιαδήποτε παρουσία ή δυ-

ναμική κινητοποίηση χρειαστεί.

Δυναμικές κινητοποιήσεις για τους οδικούς άξονες

ζητούν κάτοικοι· ναι με προϋποθέσεις ο Δήμαρχος

Την Τετάρτη συναντήθηκαν, όπως είχε προγραμματιστεί,

οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής με τους Δημάρχους

Βάρης, Κορωπίου, Παιανίας, Γλυκών Νερών μετά από

πρωτοβουλία του Δημάρχου Κορωπίου και ομόφωνης

απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου.
Παρά τις διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις, ιδιαίτερα

των βουλευτών, αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, τις οποί-

ες διατυπώνουν με επιστολή τους που στέλνουν στον Υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ και συνυπέγραψαν βουλευτές και Δήμαρχοι.

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Οι κρατικές και οι  αυτοδιοικητικές αρχές, η κυβέρνηση, τα κόμ-
ματα, συνολικά οι πολιτικοί θεσμοί, έχουν υποχρέωση να κοιτάνε
τόσο το παρόν όσο και το μέλλον. Έχει σημασία να θέτουν πάντα
το ερώτημα «τι θα κληροδοτήσουν στις  επόμενες γενιές
…Οι δραματικές αλλαγές που βιώνουμε και κάνουν τα Μεσόγεια
μια νέα μεγάλη τσιμεντούπολη, ένα νέο λεκανοπέδιο και μάλιστα
χωρίς βασικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διαχείρισης
απορριμμάτων,  αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, υπο-
χρεώνουν όλους να πάρουμε άμεσα γενναίες πρωτοβουλίες και
αποφάσεις και με τεκμηριωμένες και εποικοδομητικές  θέσεις να
διεκδικήσουμε  μια καλύτερη προοπτική για την Ανατολική Αττική. 
Οι αντιδράσεις, που εκδηλώθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες με

αφορμή την δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου εκφράζουν και μια αγανάκτηση των κατοίκων
όλων των Μεσογείων,  που άλλα μεγάλα έργα περίμεναν να κα-
τασκευάζονται πρώτα όπως: η αποχέτευση και οι βιολογικοί κα-
θαρισμοί,   το Γενικό Νοσοκομείο, η περαιτέρω ενίσχυση των Μέ-
σων Μαζικής Μεταφοράς, κ.ά.  

Ειδικότερα: Για το έργο «Νέοι Οδικοί Άξονες» 

Υποστηρίζουμε τις θέσεις του Δήμου Κορωπίου για τροποποίηση

του τμήματος από Κόμβο Μεσογείων έως Λουμπάρδα.

Αντ’ αυτού του τμήματος προτείνεται η συνέχιση του νέου αυτο-

κινητόδρομου σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη, που έχει

υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ ο Δήμος Κρωπίας, δηλαδή τη δημιουρ-

γία του Περιφερειακού  Συλλεκτήριου άξονα όλων των παρα-

λιακών οικισμών σε βάθος  3-4 χιλ. παράλληλα  της Λ. Σουνίου

προς Σαρωνίδα. 

Ζητάμε την υπογειοποίηση τμήματος 2 χιλ. από τη Λ. Λαυρίου

μεταξύ Κορωπίου-Παιανίας μέχρι την οδό Δημοσθένους με τη

μέθοδο cut & cover για την ενοποίηση των οικισμών Κορωπίου-Κα-

ρελλά- Παιανίας

Ζητάμε να συμπεριληφθεί ως υποέργο του έργου «Νέοι Οδικοί

Άξονες», η σύνδεση Παιανίας-Κορωπίου (ανατολική παράκαμψη

Κορωπίου) για να διευκολυνθεί η κίνηση προς Κόμβο Κορωπίου

από Κορωπί και Παιανία.

Συμφωνούμε με τη διαμόρφωση της Λ. Σουνίου σύμφωνα με την

Πολεοδομική Μελέτη Αγίας Μαρίνας που ευρίσκεται στην τελική

φάση –δημοσίευση ΦΕΚ – σύμφωνα με την οποία προβλέπονται

παράδρομοι πλάτους 10μ. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν πρόκειται να

πληρώσει καμία αποζημίωση για τους παράδρομους διότι οι εκτά-

σεις αυτές αποτελούν υποχρεωτική εισφορά σε γη των ιδιοκτη-

τών κατά την πολεοδόμηση της περιοχής όπως προβλέπεται από

τις διατάξεις του ν. 1337/1983.

Επίσης εκφράστηκε  έντονος προβληματισμός για τον οδικό άξο-

να προς Σπάτα και Ραφήνα και κυρίως για την σκοπιμότητα της

χάραξης του. Φρονούμε ότι πρέπει να επανεξεταστεί και να υπάρ-

ξει  και εδώ διάλογος μεταξύ  του Δήμου Σπάτων και του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ για την εξεύρεση αποδεκτής λύσης. 

Πιστεύουμε ότι οι θέσεις και οι προτάσεις  που υποστηρίχθηκαν

είναι τεκμηριωμένες,  εποικοδομητικές,  συμβάλλουν στην αντι-

μετώπιση των υπερτοπικών κυκλοφοριακών προβλημάτων, στην

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διασφαλί-

ζουν καλύτερα το εθνικό -δημόσιο συμφέρον.  Σας καλούμε να

εξετάσετε άμεσα τις προτάσεις αυτές και να δώσετε λύσεις,  κοι-

νωνικά νομιμοποιημένες και εθνικά συμφέρουσες. 

Με επιστολή ζητούν παρεμβάσεις οι βουλευτές της Περιφέρειας με τους Δημάρχους
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Συνέχεια από τη σελ. 3

κάποιες πολλαπλές ιδέες-λύσεις ή αδιέξο-

δα (μη ορατές λύσεις).

Λοιπόν, τα ενστερνιστήκαμε, τα αποδε-

χθήκαμε, τα υιοθετήσαμε, τα κάναμε πρό-

γραμμα.

Και λοιπόν;

Αυτό σημαίνει ότι θα τα λύσουμε;

Πώς θα τα λύσουμε;

Να και πάλι εμφανίζεται το πρόβλημα

«ΔΗΜΑΡΧΟΣ».

«Να αναλάβει ο Δήμαρχος να τα λύσει»

λένε όλοι με μια φωνή.

ΟΧΙ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΘΕ-

ΛΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΜΕ-

ΛΕΤΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

ΝΑ, ΛΟΙΠΟΝ, Ο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» που

επαγγέλλεται η Παράταξη μας με τους ει-

δικούς Επιστήμονες, με τους φορείς, με

τους έμπειρους Δημότες. Η Παράταξη που

αναλύει, εξετάζει, μελετάει, σταθμίζει, κα-

ταστρώνει στρατηγικές για χρηματοδοτή-

σεις, για χρονοδιαγράμματα, για λύσεις.

ΑΡΑ, η σημερινή «Συνάντηση-Συζήτηση»

μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα τροφο-

δοτήσει την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»,

που πρέπει να μαζέψει με προσοχή τις

προτάσεις, πριν ξεκινήσει την ομαδική

δουλειά με τους συνεργάτες μας στην Πα-

ράταξη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ + ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ + ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θα διερωτηθείτε  ίσως γιατί γίνονται όλα

αυτά, συνέχισε ο Αποστολάτος: «Ακρι-

βώς, εδώ φτάνουμε στην ουσία του προ-

βλήματος (και της λύσης του).

Όλα αυτά γίνονται ώστε «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑ που θα παρουσιάσουμε για έγκριση

στον ΛΑΟ, αφού διαβουλευτούμε μαζί

του, θα περιλαμβάνει εκείνα τα πράγματα

που θα μπορούν σίγουρα και σωστά να

υλοποιηθούν, και θα ζητηθεί η έγκριση του

Λαού της Βούλας για αυτό το Πρόγραμ-

μα».

Αυτό θα γίνει έγκαιρα, για να συζητηθεί

ευρύτατα». […] «Κλείνοντας, και πριν δώ-

σω τον λόγο σε εσάς, θα ήθελα να κάνω

ένα σχόλιο που αναφέρεται σε εμένα.

Λένε, ο Αποστολάτος είναι «ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», είναι Δυναμικός, είναι μα-

χητής, θα τα λύσει τα προβλήματα, θα βρει

τον τρόπο του αυτός.

Ναι, είμαι αυτό που λένε, αλλά για προ-

σθέστε σε αυτό ένα   σπουδαίο ΕΠΙΤΕ-

ΛΕΙΟ και ένα Μελετημένο-Προετοιμασμέ-

νο-Με έτοιμους φακέλους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Με αυτό το σχήμα μπορούμε να κάνουμε

το άλμα στην πόλη και αυτό κάνει η

Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ!!!!

• Η πολύχρονη εμπειρία μου στο αξίωμα

του Δημάρχου, ΑΛΛΑ και οι προσωπικές

ικανότητες, καθενός ξεχωριστά, των στε-

λεχών του Συνδυασμού μου Δ.Α.Δ.Α. με

ΟΡΑΜΑ, μαζί με εσάς, με τις δικές σας

προτάσεις, μπορούν να αξιοποιηθούν για

το κοινό όφελος της πόλης μας, για το

όφελος όλων των Δημοτών μας.

• Δεν υπάρχει αμφιβολία, όλοι μαζί μπο-

ρούμε να κάνουμε περισσότερα.

• Φιλοδοξούμε να χαράξουμε μια νέα Δη-

μιουργική πορεία, μια πορεία ευθύνης και

προσφοράς. 

• Για όλους εμάς που αγωνιούμε για το

μέλλον της Βούλας, που δεν εφησυχάζου-

με, δεν μένουμε απαθείς, που θέλουμε και

μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για

την ποιότητα ζωής μας και των παιδιών

μας.

• Δεν έχουμε δικαίωμα να μένουμε απα-

θείς. 

• Σε αυτήν την πρωτοβουλία μας, που μας

ενώνει, μας δίνει δύναμη και ελπίδα, κα-

λούμε και εσάς, τους φορείς, με τις προ-

τάσεις σας. 

• Για ένα Δήμο Ενωμένο – Δυνατό – Δημι-

ουργικό

• Για μια κοινωνία αλληλεγγύης – Ανθρω-

πιάς και Συνέπειας.

• Για μια Βούλα πιο λειτουργική, πιο όμορ-

φη, που με πάθος και ανιδιοτέλεια, χωρίς

πισωγυρίσματα, θα υπηρετήσουμε. 

Δεν αντιμαχόμαστε κανένα, δεν ξεχωρί-

ζουμε εχθρούς και φίλους, αντίπαλός μας

είναι τα προβλήματα της πόλης και μόνο

με αυτά ασχολούμαστε. 

Ακολούθησαν πραγματικά εποικοδομητι-

κές προτάσεις και παρατηρήσεις των εκ-

προσώπων των φορέων που καταγράψαμε

και θα προβάλουμε κι εμείς σταδιακά,

όπως πάντα στο πλευρό των υπεύθυνων

πολιτών.

Συνοπτικά τα προβλήματα που εκτέθηκαν

θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνοψίζο-

νται σε θέματα περιβάλλοντος, πρασίνου,

καθαριότητας, ασφάλειας, παιδείας, πολι-

τισμού, αθλητισμού, λειτουργικότητας και

δημοκρατικής λειτουργίας. 

Χαρακτηριστικά, κλείνοντας ο Αποστολά-

τος και εκτός κειμένου είπε: «Το γραφείο

μου θα είναι καθημερινά ανοιχτό, όχι για

τους «ημέτερους», αλλά για ΟΛΟΥΣ». 
Αννα Μπουζιάνη

Ο Αποστολάτος στρώθηκε στη δουλειά

Συγκέντρωση για τους οδικούς άξονες και

τις επιπτώσεις τους πραγματοποιήθηκε την

περασμένη Κυριακή 5 Απρίλη στον Δημοτικό

Κινηματογράφο Βύρωνα «Λουΐζα»,  που κά-

λεσαν η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύ-

ρωνα, οι Λαϊκές Αγωνιστικές Κινήσεις Υμητ-

τού, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Καισαριανής,

η Πρωτοβουλία Κατοίκων Καρέα και η Πρω-

τοβουλία Κατοίκων στα Νότια. 

Θέμα τους η ανατροπή των σχεδίων του

ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή των Νέων Αυ-

τοκινητόδρομων Αττικής και για την προώ-

θηση νέου προεδρικού διατάγματος λεηλα-

σίας του Υμηττού. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα σχέδια

του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι επιπτώσεις τους και οι

σκέψεις των διοργανωτών για το πλαίσιο

των αιτημάτων, τις μορφές δράσης και τους

τρόπους οργάνωσης του αγώνα για την απο-

τροπή αυτών των σχεδίων. 

Η συζήτηση ήταν πλούσια με πολλές και εν-

διαφέρουσες απόψεις και το ενδιαφέρον

των συμμετεχόντων μεγάλο και αμείωτο μέ-

χρι το τέλος. Μίλησαν αρκετοί κάτοικοι και

τοποθετήθηκαν μέλη εκπρόσωποι φορέων. 

Το γενικότερο συμπέρασμα που προέκυψε

από το σύνολο των τοποθετήσεων ήταν ότι

τα σχέδια της κυβέρνησης όχι μόνο δεν

έχουν σε τίποτα να κάνουν με τις ανάγκες

των κατοίκων της πρωτεύουσας, αλλά κι-

νούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν αποφασι-

σμένοι να αγωνιστούν μέχρι την οριστική

ακύρωσή τους, χωρίς διαπραγματεύσεις και

ταλαντεύσεις, και συμφώνησαν ότι ανα-

γκαίο πλαίσιο στον αγώνα για την αποτροπή

των σχεδίων είναι:

• Όχι στην υποταγή και τη συμπόρευση με

τα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, της κυβέρνησης

και των επιχειρηματικών συμφερόντων 

• Κανένας νέος αυτοκινητόδρομος στον

Υμηττό και τη νότια Αθήνα, υπόγειος ή υπέρ-

γειος με κόμβους και σήραγγες

• Καμία διαβούλευση με όσους σχεδιάζουν

τη λεηλασία του Υμηττού

• Καμία αυταπάτη για δυνατότητα «εναλλα-

κτικών λύσεων» με νέους αυτοκινητόδρο-

μους

• Δημόσια, δωρεάν, γρήγορα και αξιόπιστα

μέσα μαζικής μεταφοράς και ολοκληρωμένα

δίκτυα πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων

• Απόσυρση τώρα του σχεδίου τροποποίη-

σης του Προεδρικού Διατάγματος «προστα-

σίας»-λεηλασίας του Υμηττού

• Απόλυτη προστασία του Υμηττού από τα

όρια του σημερινού σχεδίου πόλης μέχρι

την κορυφή του

• Απομάκρυνση τώρα όλων των εγκαταστά-

σεων και δραστηριοτήτων που υπάρχουν

στο βουνό και δεν σχετίζονται με το δασικό

του χαρακτήρα (ΚΥΤ, κεραίες, χώροι μετα-

φόρτωσης απορριμμάτων, στρατόπεδα, λα-

τομεία, βενζινάδικα) και άμεση αποκατάστα-

ση του φυσικού τοπίου

• Καμία επέκταση της πόλης – καμία περαι-

τέρω οικοδόμηση και εκμετάλλευση των

ελεύθερων χώρων

• Πυροπροστασία και αναδάσωση του βου-

νού

• Μόνος ΔΡΟΜΟΣ ο ΑΓΩΝΑΣ στα χέρια των

κατοίκων με συνελεύσεις και επιτροπές σε

κάθε Δήμο.

Διαφωνούν για τους οδικούς άξονες  

και στη  Δυτική Αττική
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Πέτρος ΔΟΥΚΑΣ: εκ βαθέων... 

Κ. Βενετσάνος: Έχετε γίνει στόχος κάποιων συναδέλφων

σας από το Υπόλοιπο Αττικής. Έχουν βγει τα εσωκομμα-

τικά μαχαίρια;

Πέτρος Δούκας: Εγώ δεν έχω βγάλει κανένα μαχαίρι. Τα
μαχαίρια τα βγάζουν όσοι είναι ανασφαλείς και ανύπαρ-
κτοι πολιτικά. Όταν δεν έχεις τίποτα να πεις για το αύριο,

όταν δεν έχεις λύσεις για τα προβλήματα των συμπολιτών

σου, τότε κοιτάς πως να λασπολογήσεις όσους θεωρείς

αντιπάλους της μετριότητάς σου.

Γάτος ... και γάτος σκούζει

Κ.Β.: Ας αφήσουμε τους άλλους κι ας έρθουμε στα πραγ-

ματικά γεγονότα. Πείτε μας συγκεκριμένα, υπό ποιές

συνθήκες βάλατε την υπογραφή σας, για την παραίτηση

του δημοσίου από την υπό έκδοση απόφαση του δικαστη-

ρίου, για την Βιστωνίδα λίμνη και τη μετέπειτα ανταλλα-

γή της;

Π.Δ.: Για το αν μια έκταση ανήκει ή όχι στο Δημόσιο, αρ-

μόδιο να απαντήσει είναι μόνο ένα όργανο. Το Γνωμοδοτι-

κό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων, που απαρτίζεται απο

δικαστικούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-

τους. Η σύνθεσή του είχε ορισθεί από το ΠΑΣΟΚ, σύμφω-

να με το Νόμο. Αυτό, από το 1999 έως το 2003 γνωμοδο-

τούσε Ομόφωνα πως οι εκτάσεις στην Βιστονίδα δεν ανή-

καν στο Κράτος και πως ανήκαν στην Μονή Βατοπεδίου.

Το 2003 έγινε και μια αναπομπή δηλαδή αίτηση επανεξέ-

τασης του θέματος. Η απάντηση ήταν πάλι ομόφωνη πως

αυτά που είχαν γίνει επι ΠΑΣΟΚ, είχαν γίνει σωστά. Αυτή

την ομόφωνη απάντηση έκανα αποδεκτή. Και δεν υπήρχε

λόγος ή δικαιολογία να μην γίνει αποδεκτή. Δηλαδή, το

ΠΑΣΟΚ δημιούργησε θέμα που δεν έστειλα στο δικαστή-

ριο τους δικούς του Υπουργούς. Υπουργούς που το ίδιο το

ΠΑΣΟΚ παμψηφεί αθώωσε στο πόρισμά του στην Εξετα-

στική Επιτροπή!!!!

Κ.Β.: Ερώτηση: Κύριε Δούκα, με το να “πετάμε το μπαλά-

κι” σε κάποια επιτροπή, συμβούλια κλπ. δεν νομίζετε ότι

καθιεριώνουμε μια ιδιότυπη ανευθυνότητα των Υπουρ-

γών, όταν κατά το Σύνταγμα, μόνος ανεύθυνος είναι ο

ανώτατος άρχοντας; (άρθρο 35 και 85)

Π.Δ.: Μάλλον δεν καταλάβατε από αυτά που έχω ήδη απα-

ντήσει και δεν παρακολουθήσατε τις συζητήσεις στη Βου-

λή. Και ο Ανώτατος Άρχοντας είναι υπεύθυνος για τις πρά-

ξεις του. Όλοι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και τις

εισηγήσεις και τις γνωμοδοτήσεις τους. Το Κράτος λει-

τουργεί με αρμόδια όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Το αν μια έκταση ανήκει ή όχι στο Δημόσιο, αρμόδιο για να

κρίνει και να αποφασίσει σχετικά, είναι το Γνωμοδοτικό

Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων. Όλα τα μέλη του Συμβου-

λίου είχαν ορισθεί επί ΠΑΣΟΚ. Αν κάποιος Υπουργός πίε-

σε ή επηρέασε μια τέτοια Απόφαση, τότε, ναι, έχει ευθύ-

νη. Αν δεν την επηρέασε, ούτε κατ' ελάχιστο, τι ευθύνη να

έχει; Όπως ισχύει σε όλα τα κράτη του κόσμου. 

Στρατιωτικές δαπάνες, 

ανορθολογισμός και πλεονεξία

Κ.Β.: Κύριε Δούκα, τα οικονομικά δεν πάνε καθόλου κα-

λά. Τελικά που οφείλεται αυτή η παγκόσμια κρίση;

Π.Δ.: Σε τέσσερις κυρίως παράγοντες: 

1. οι συνεχείς τεράστιες αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ

(πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δέκα χρό-

νια. 

2. Έχουμε συνηθίσει, έχουμε εθιστεί στο να ζούμε πιο κα-

λά σε σχέση με το τι πραγματικά παράγουμε και προσφέ-

ρουμε. Ζούμε με δανεικά. Και μια τέτοια κατάσταση δεν

ήταν και δεν είναι διατηρήσιμη.

3. Η πλεονεξία και η έλλειψη φρόνησης, τόσο από πλευ-

ράς τραπεζών, όσο και από πλευράς επενδυτών που ενώ

γνωρίζουν πως οι οικονομίες μεγενθύνονται, στο σύνολό

τους με ρυθμούς της τάξης του 2% έως 5%, νόμιζαν ότι

μπορούν να πετύχουν συνεχείς αποδόσεις της τάξης του

10%-30%. Ο πανάρχαιος μύθος του Ίκαρου και του Φαέ-

θωνα! 

Ασανσέρ και ...η Ελληνική Οικονομία

4. Ευθύνη για την κατάσταση αυτή έχει και η υπερβολική

δυνατότητα επενδύσεων με margin. Δηλαδή να μπορείς με

100 ευρώ να κάνεις τοποθετήσεις ύψους 2000 ευρώ (την

διαφορά την χρηματοδοτούσαν οι τράπεζες). Αυτό έκανε

τις αγορές να κινούνται με πιο δυνατούς ρυθμούς αρχικά

προς τα πάνω και τώρα προς τα κάτω.

Κ.Β.: Και οι οι επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία;

Π.Δ.: Θα υπάρχουν, αλλά το μέγεθός τους είναι και θα εί-

ναι «διαχειρίσιμο». 

1. Δημοσιονομικά—πίεση στα έσοδα ως αποτέλεσμα της

αρνητικής πίεσης στα εισοδήματα και τους ρυθμούς ανά-

πτυξης, αλλά και μια «χαλάρωση» στην αίσθηση των πολι-

τών ότι πρέπει να πληρώνουν όλους τους φόρους τους.

2. Αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα. Για

παράδειγμα οι παραγγελίες στη βιομηχανία έχουν πέσει

περίπου κατά 6,5% το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ πολύ

πεσμένη είναι η κίνηση στα μαγαζιά.

3. Αρνητική επίδραση στο χρηματιστήριο που έχει χάσει

περίπου το 70% της «αξίας» του (αν και οι ευκαιρίες είναι

πλέον μεγαλύτερες από τους κινδύνους).

(Σ.Σ. Τώρα αγοράζουν οι έξυπνοι, που είναι φθηνά). 

4. Βραδύτεροι ρυθμοί στις επενδύσεις και στις επενδυτι-

κές ροές

5. Περιορισμός στη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες.

Λιγότερα δάνεια και πιο ακριβά.

6. Μείωση στις εισροές ναυτιλιακού συναλλάγματος (από

τα 15 δισεκατομ. ευρώ το 2008, πολύ λιγότερα το 2009, αν

και δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς πόσο λιγότερα)

7. Αρνητική επίδραση στον τουρισμό- εφόσον τα εισοδή-

ματα των επισκεπτών μας συμπιέζονται.

8. Αρνητική επίδραση στις εξαγωγές λόγω της πίεσης στα

εισοδήματα διεθνώς. Οι εξαγωγές μας συνεχίζουν να είναι

μόνο το 1/3 των εισαγωγών, κάτι που δείχνει την ανάγκη

για πολύ πιο θαρραλέες εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμί-

σεις)

Ας λάβουμε υπ΄όψη πως το 2008 όλες οι εξαγωγές μας

έφθασαν τα 20 δισεκ. ευρώ. Ξέρετε πόσο έφθασαν οι ει-

σαγωγές; Τα 64 δισεκ. ευρώ:

Κ.Β.: Κύριε Δούκα, μιλήστε μας λίγο για σας. Ας πάμε

λίγο πίσω. Από τότε που σας κάλεσε ο Μητσοτάκης

στην Κυβέρνησή του. 

Π.Δ.: Tο 1992 μου ζήτησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-

κης να υπηρετήσω την Κυβέρνησή του από τη θέση

του Υφυπουργού Οικονομικών, λόγω των γνώσεων που

είχα στα οικονομικά και της θέσης και εμπειρίας που εί-

χα στη Σίτιμπανκ. Για να αποδεχθώ την πρόταση του,

παραιτήθηκα από Γενικός Διευθυντής της Σίτιμπανκ. 

Όταν έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο πεθερός

μου, Μιλτιάδης Έβερτ, θυμάστε πως δεν διεκδίκησα

κανένα ρόλο. Ούτε βουλευτή, ούτε ευρωβουλευτή, ού-

τε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε απολύτως καμία

θέση μέσα στο Κόμμα, ακριβώς για να μην υπάρχει κα-

μία υπόνοια ευνοιοκρατίας. 

Ξαναγύρισα στην πολιτική για να προσφέρω στην προ-

σπάθεια του Κώστα Καραμανλή. Για να το κάνω αυτό,

όπως γνωρίζετε, παραιτήθηκα από Πρόεδρος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου κάποιων από τις μεγαλύτερες εται-

ρίες στην Ελλάδα: της Netmed/Filmnet, της Pepsico Ελ-

λάδας, της Ericsson και από τη θέση Συμβούλου σε κά-

ποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Επί-

σης ανέστειλα την επιχειρηματική δραστηριότητα της

εταιρείας μου Capital Partners S.A. που ήταν η πιο επι-

κερδής επιχείρηση στην Ελλάδα στον τομέα αγοραπω-

λησιών και συγχωνεύσεων. Πιο πρίν ήμουν Αντιπρόε-

δρος και Γενικός Διευθυντής της Citibank στην Ελλάδα,

και Πρόεδρος της ΑΓΕΤ-Ηρακλής.  Και παραιτήθηκα από

όλα αυτά για να συστρατευτώ στην προσπάθεια του Κώ-

στα Καραμανλή να αλλάξει την Ελλάδα. 

Επίσης, θυμάστε πως στις εκλογές του 2004 πήρα 26 χι-

λίαδες ψήφους και το 2007 πήρα 40 χιλιάδες. Όπως

έχει δηλώσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, την πολιτι-
κή ευθύνη ενός προσώπου μπορεί να την κρίνει μόνο ο
λαός. Και μην ξεχνάτε τι δήλωσε η Νέα Δημοκρατία για

το θέμα της προανακριτικής. Ότι δεν υπάρχει απολύτως

κανένα θέμα. Αυτά που είπε ισχύουν και σήμερα. Θεω-

ρείτε ότι μου κάνει κανείς χατήρι με το να είμαι στο ψη-

φοδέλτιο; Αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ποινικής ή

ηθικής παράβασης θα έπαιρνα τέτοια απόφαση από μό-

νος μου. Δεν έχω το αλάθητο, αλλά δεν θα ανεχθώ κα-

μία λάσπη από κανέναν και κυρίως από άτομα που

έχουν κερδίσει από την πολιτική, σε σχέση με το τι ήταν

και τι έκαναν πριν ασχοληθούν με τα κοινά! 

Άλλωστε τελικός κριτής για όλους που έχουμε εκλε-
γεί με σταυρό είναι οι πολίτες της περιφέρειάς μας.

Συνέντευξη με τον Κώστα Βενετσάνο

Ο Πέτρος Δούκας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και τέως Υφυπουργός Εξωτερικών, ιδιαίτερα δραστή-

ριος επί των Εξωτερικών Οικονομικών Υποθέσεων, Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής και συγγραφέας

του βιβλίου “Οικονομικές Θεωρίες - Αρχές Διοίκησης & Αρχαία Ελληνική σκέψη” που γνώρισε πέντε εκδό-

σεις και ετοιμάζεται η έκτη, παραχώρησε στον συνεκδότη της “ΕΒΔΟΜΗΣ” Κώστα Βενετσάνο την παρακά-

τω σημαίνουσα συνέντευξη την οποία μεταφέρουμε στους πολυπληθείς αναγνώστες μας. 
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Να στηριχτεί το πρόγραμμα Καραμανλή

Κ.Β.: Και οι λύσεις;

Π.Δ.: Εύκολες λύσεις, μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν.

Πρέπει όλοι να στηρίξουμε το πρόγραμμα μεταρρυθμίσε-

ων του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.

Συγκράτηση στις δαπάνες και στις δαπάνες των ΔΕΚΟ,

μείωση της γραφειοκρατίας κατά 50% στους επόμενους

έξι μήνες,

– παρέμβαση Κ.Β.: εδώ επιτρέψτε μου να γελάσω... και το
παρακάμπτω. Συνεχίστε –

ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, ενίσχυση της

ιδιοκτησίας με ξεκαθάρισμα των τίτλων των ακινήτων αμ-

φισβητούμενης ιδιοκτησίας -είχα ετοιμάσει σχετικό νομο-

σχέδιο-, εξορθολογισμός των κανόνων για τις χρήσεις

γής, επιτάχυνση των διευθετήσεων για τα σχέδια πόλεως,

άμεσες αποκρατικοποιήσεις με ευρεία συμμετοχή των ερ-

γαζομένων, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων

στη δημόσια διοίκηση και για όλες τις προμήθειες, κυρίως

των νοσοκομείων, επιτάχυνση των επενδύσεων σε όλα

όσα αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και την ευ-

ρυζωνικότητα, δημιουργία νέων εθνικών πάρκων, να φυτέ-

ψουμε 60 εκατομμύρια δένδρα μέχρι το 2011 αλλά με ανά-

θεση έργου στις μεγάλες τεχνικές εταιρίες, γι’ αυτό εντά-

σω οικολογική δραστηριότητα στην οικονομία. 

Να δημιουργήσουμε ανεξάρτητη φορολογική αρχή όπως

το Βρετανικό Tax Commission, και πολλά άλλα. Επίσης να

δώσουμε τη δυνατότητα τακτοποίησης «δευτερευουσών»

οικοδομικών υπερβάσεων: πέργολες και ημιυπαίθριοι χώ-

ροι, γκαράζ, αλλαγή χρήσης σε υπόγεια, με καταβολή

ενός σημαντικού εφάπαξ ποσού νομιμοποίησης.  ΟΛΑ ΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩ-

ΧΕΙΑΣ.

Κ.Β.: Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις προσπάθειες

της κυβέρνησης, η ελληνική αγορά ταλαιπωρείται.

Π.Δ.: Έχετε δει να ανασαίνει κάποια άλλη αγορά; Εδώ τα-

λαιπωρούνται μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις πολύ πε-

ρισσότερο από την Ελλάδα. Και σε κάθε περίπτωση, δεν

διάβασα κάποια εκπληκτική πρόταση από την αντιπολίτευ-

ση. 

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός συνεργάζονται πολύ

στενά, με όλες τις ξένες κυβερνήσεις για να βρούνε τις

καλύτερες δυνατές λύσεις. Πιστεύετε πως μια τέτοια φο-

βερή κρίση δεν θα είχε επιπτώσεις στην οικονομική δρα-

στηριότητα και στην ανεργία;

Κ.Β.: Μήπως έχει δίκιο η αντιπολίτευση που φωνάζει ότι

η κυβέρνηση καθυστέρησε ν’ αντιδράσει στην κρίση;

Π.Δ.: Αντέδρασε με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

Αντίθετα, θυμάστε πως η αντιπολίτευση ισχυριζόταν πώς

η διεθνής κρίση ήταν επινόηση της Κυβέρνησης για να κα-

λύψει τις δικές της αδυναμίες. Ότι έκανε η Κυβέρνηση το

έκανε άμεσα και σε συνδυασμό και συνεννόηση με την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. 

Κ.Β.: Την πρωτοβουλία Καραμανλή για την διαμόρφωση

εθνικής συναίνεσης πώς την είδατε; Λίγο αργά δεν θυμή-

θηκε η κυβέρνηση τη «συναίνεση»;

Π.Δ.: Ο Κώστας Καραμανλής πάντα επιζητούσε την συ-

νεννόηση. Τον ακούσατε ποτέ να εκφέρει ακραίο λόγο; Να

υποτιμά την αντιπολίτευση; Να αγνοεί τις παραινέσεις

της; Μάλλον το αντίθετο. Και γιατί η αντιπολίτευση να επι-

ζητά μόνο το κακό της Κυβέρνησης και να μην αναζητά κά-

θε ευκαιρία για το καλό της χώρας;

Κ.Β.: Έχει δημιουργηθεί πολύς θόρυβος και με τα λεγό-

μενα golden boys. Δεν πρέπει να απομακρυνθούν από

την κυβέρνηση;

Π.Δ.: Ακούστε. Ο όρος golden boys καμιά φορά μπορεί να

είναι ισοπεδωτικός. Υπάρχουν μάνατζερς με καταξιωμένη

προϋπηρεσία που αξίζουν και προσφέρουν και άλλοι που

δεν προσφέρουν. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Επίσης πρέπει να

ξεκαθαρίσουμε το τι ζητάμε από τις Δημόσιες Επιχειρή-

σεις, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ. Να εκσυγχρονισθούν,

να λειτουργούν αξιοκρατικά και αποτελεσματικά, ή να κά-

νουν «πολιτική»; Πιστεύω πως αν δεν γίνουν αποτελεσμα-

τικές δεν θα μπορούν να συμβάλλουν στην ευημερία και

την προκοπή της Ελληνικής κοινωνίας. Αν η πολιτεία θέλει

κάτι άλλο, να το ξεκαθαρίζει και να το κοστολογεί έγκαι-

ρα. Πάντως θα συμφωνούσα πως κάποιοι μάνατζερς του
δημόσιου τομέα δεν αξίζουν τις αμοιβές που παίρνουν.
Κάποιοι που δεν κατάφεραν τίποτα στον ιδιωτικό τομέα,
δεν μπορεί να αμοίβονται πολλαπλάσια από κρατικές θέ-
σεις. Και θα έπρεπε οι αμοιβές τους να προσαρμοσθούν
προς τα κάτω. (Σ.Σ. οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Κ.Β.: Ο κοινοτικός Επίτροπος κ. Αλμούνια δήλωσε  πως

μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι η δυσχέρεια

στην κάλυψη των δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δη-

μοσίου…

Π.Δ.: Έτσι είναι. Το 2009, το ελληνικό Δημόσιο έχει να

πληρώσει περίπου 110 δισεκ. ευρώ για όλες τις υποχρεώ-

σεις του και θα εισπράξει 65 δισεκ. Ευρώ. Για να πληρώσει

δηλαδή μισθούς και συντάξεις θα πρέπει να δανεισθεί πε-

ρίπου 45 δισεκ. Για να βρει αυτά τα χρήματα από τις διε-

θνείς αγορές πρέπει συνεχώς να πείθει τους επενδυτές

ότι γίνεται πολύ συνετή και αυστηρή διαχείριση και ότι θα

έχει άνεση να τα αποπληρώσει. Η δήλωση της Γερμανίδας

καγγελαρίου ότι θέλει να βοηθήσει τα κράτη με τα μεγα-

λύτερα προβλήματα ήταν πολύ θετική και βοήθησε να μει-

ωθούν τα πανωτόκια που πληρώνουμε για τον δανεισμό

μας.

Κ.Β.: Το 2006 και 2007 είχατε δανεισθεί για 30 και 50 χρό-

νια, αντίστοιχα, και σας είχαν επικρίνει μάλιστα. Ακού-

στηκε πως το όφελος του Δημοσίου από όλον αυτό τον

μακροπρόθεσμο δανεισμό υπερβαίνει τα 600 εκατομ. Ευ-

ρώ. Τώρα συζητείται αν το Δημόσιο μπορεί να δανεισθεί

αρκετά έστω και για έξι μήνες ή για ένα χρόνο. Είναι έτσι;

Π.Δ.: Πράγματι το όφελος είναι τέτοιου μεγέθους. Ήταν

εξαιρετικά επωφελείς κινήσεις αυτές για την επιμήκυνση

της μέσης διάρκειας του Δημόσιου χρέους Και είχαμε κα-

τακριθεί τότε από την αντιπολίτευση, που πρότεινε να δα-

νειζόμαστε για πολύ μικρές περιόδους. Όσον αφορά τα

σημερινά, η συγκυρία είναι τώρα πολύ πιο δύσκολη. Πρέ-

πει να πείσουμε τις διεθνείς αγορές από τις οποίες εξαρ-

τόμαστε ότι η πολιτική μας είναι στιβαρή και ότι κάνουμε

όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Η δυνατότητα να πληρώνου-
με μισθούς και συντάξεις με δανεικά ανήκει στο παρελ-
θόν.

Κ.Β.: Η πρότασή σας για της συγκρότηση Επιτροπής Σο-

φών για την Οικονομία πού αποσκοπεί; 

Π.Δ.: Το υπουργείο Οικονομικών χειρίζεται καλά τα θέμα-

τα. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας χρειάζεται όλα τα κα-

λά μυαλά, σε όποια παράταξη και αν ανήκουν, να συνει-

σφέρουν με ιδέες και προτάσεις για το αύριο. Καμιά φορά

τα κόμματα εμφανίζόμαστε λες και είμαστε σε εμπόλεμη

κατάσταση μεταξύ μας. Αυτό δεν βοηθάει στο να αναδει-

χθούν οι καλύτερες ιδέες και να πάει η χώρα πιο γρήγορα

μπροστά.  Όσον αφορά εμένα, θα συμβάλλω και εγώ με

ιδέες, με βάση την εμπειρία μου από τον ιδιωτικό τομέα,

την θητεία μου στο υπουργείο Οικονομικών και από τις

επαφές μου στο εξωτερικό.

Κ.Β.: Με δεδομένο ότι μια τέτοια “Επιτροπή Σοφών” πρέ-

πει να είναι υπερκομματική, ποιοί κατά τη γνώμη σας θα

έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτήν; Έχουν θέση π.χ.

πρώην υπουργοί Οικονομίας ή ίσως και ο Κ. Σημίτης; 

Π.Δ.: Φυσικά. Πρέπει να αξιοποιούμε τις γνώσεις, την

εμπειρία και τις διεθνείς επαφές ανθρώπων όπως ο κ. Ση-

μίτης, ή ο κ. Μητσοτάκης, ή παλαιών Προέδρων όπως ο κ.

Στεφανόπουλος. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιεί ότι δυνα-
μικό διαθέτει.

Κ.Β.: Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, για το χρόνο σας και για

την ευαισθησία σας να ενημερώσετε τους αναγνώστες

μας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανεξάντλητο αλλά ο χώρος

και ο χρόνος περιορισμένοι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.

Π.Δ.: Βεβαίως. Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Για τις εκλογές

Κ.Β.: Γίνεται πολλή συζήτηση για πρόωρες εκλο-

γές. Εσείς θα βλέπατε ως λύση προσφυγή στις

κάλπες ώστε να ξεκαθαριστεί η θέση κάθε κόμμα-

τος για την οικονομία και το πρόγραμμα εξόδου

από την κρίση;

Π.Δ.: Η ΝΔ υπερψηφίστηκε για να κυβερνήσει για

τέσσερα χρόνια. Έχει γίνει κακό συνήθειο κάθε φο-

ρά που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές να ζητά-

νε κάποιοι προσφυγή στις κάλπες. Συμβάλλει στο

να επιτείνεται μια αίσθηση αστάθειας. Στην Αγγλία

ο Γκόρτνον Μπράουν έφτασε να υστερεί 20 μονά-

δες έναντι των Συντηρητικών, αλλά κανείς δεν ζή-

τησε να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να προσφύγει

σε εκλογές. Εξ’ άλλου πρέπει, ιδιαίτερα τώρα να

συνυπολογίζεται και το κόστος που είναι της τάξε-

ως των 140 εκατομμυρίων ευρώ.

Κ.Β.: Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κατα-

γράφουν απώλειες για τη ΝΔ. Θεωρείτε ότι πολι-

τικές πρωτοβουλίες, όπως ήταν ο ανασχηματι-

σμός, είναι ικανές να αντιστρέψουν το δυσμενές

για την κυβέρνηση κλίμα; 

Π.Δ.: Από μας εξαρτάται. Δεν μας φταίει κανείς άλ-

λος. Ούτε η αντιπολίτευση, ούτε τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης. Οι πολίτες δεν είναι πολύ ευχαρι-

στημένοι μαζί μας και εμείς πρέπει να ανεβάσου-

με την απόδοσή μας. Έχουμε όμως ικανότατα στε-

λέχη, ιδέες, άξιο αρχηγό. Πολύ σύντομα θα δείτε

την βελτίωση στην απόδοσή μας. Σε όλα.

για Βιστονίδα και Οικονομία
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Η Ιστορία στους λαούς, γράφεται σε μια επανάληψη. Το

θέμα είναι ποιός τη διαβάζει μα και ποιός αφού την διαβά-

σει την εκμεταλλεύεται. Ο Λίβιος ο ιστορικός, γράφει, ότι

οι ιδρυτές των Πόλεων – Κρατών χρησιμοποιούν διάφορα
τεχνάσματα, προκειμένου να αυξήσουν τον πληθυσμό
τους. Εκείνο δε που “πιάνει” περισσότερο, είναι η υπόσχε-

ση σε ξεριζωμένους από την πατρίδα τους, σε εξόριστους,

σε κοινωνικά απόκληρους, σε διωγμένους από διάφορες

γειτονικές περιοχές, η υπόσχεση δουλείας, γης και το δι-

καίωμα να αποκαλούνται αυτόχθονες για να αποκτήσουν

ιθαγένεια και δικαιώματα πολιτικά θα λέγαμε σήμερα. Αυ-

τό έκανε και ο  Ρωμύλος τον 8ο π. Χ. αιώνα, ο Βασιλιάς

που έφτιαξε τη Ρώμη. Μάζεψε  “ξεριζωμένους” και τους

ενσωμάτωσε στις φυλές των “Λουκέρων” σε αυτούς που

οι άλλες φυλές, οι φυλές των Ραμνητών κα Τιτιηνσέων

τους θεωρούσαν κατώτερους. Και έτσι συγκροτήθηκε μια

γενιά  σύμμικτη παρακατιανών. 

Αυτοί όμως “οι παρακατιανοι” γρήγορα θέριεψαν σε αριθ-

μό τέτοιο και δύναμη, που έκλεισαν την πόρτα σε κάθε και-

νούριο που ερχότανε. Τώρα λοιπόν οι νεοφερμένοι έμεναν

έξω, χωρίς γη, χωρίς δικαιώματα. Και αυτοί ήταν οι “πλη-

βείοι”. Οι πληβείοι, δε είχαν δικαίωμα ψήφου και δεν

εστρατεύοντο -τουλάχιστον στην αρχή. 

Ο διάδοχος του Ρωμύλου, Νουμάς, μυθικός βασιλιάς της

Ρώμης  προσπάθησε να δώσει μια μεταρρυθμιστική λύση,

χωρίς να πετύχει και πολλά πράγματα. Αργότερα, το 576 -

553 π. Χ.  ο Τύλλιος Σέρβιος, 6ος βασιλιάς της Ρώμης,  χτί-

ζει τείχη,  περιχαρακώνει συνοικίες και χωρίζει τους πολί-

τες σε τάξεις, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση

και όχι ανάλογα με την καταγωγή τους. 

Είχαμε  λοιπόν, συνοικισμούς   πλουσίων,  μεσαίας τάξης,

και φτωχών, με απαραβίαστα  οριακά σύνορα επικοινω-

νίας. Χωρισμός δηλαδή τάξεων κατά συνοικίες.   

Το 367 π. Χ. ο Λικίνιος Στόλων -  Γάιος , δήμαρχος, ψήφι-

σε νόμους, με τους οποίους καταργούνται οι ταξικές δια-

κρίσεις, δίνει δικαιώματα στους πληβείους και έτσι  τα

κρατικά αξιώματα γίνονται προσιτά σε όλους. 

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έφεραν την κοινωνία, να μην εί-

ναι πλέον δομημένη σε γενιές, αλλά  σε νομικές τάξεις και

εισοδηματικές κατηγορίες.

Αργότερα ο Κικέρων, (106 - 43 π.Χ.), επιδοκιμάζει  και  δη-

λώνει «ότι το δικαίωμα ψήφου,  δεν πρέπει να είναι στα
χέρια της μάζας αλλά των “εχόντων”». 

Αυτή ήταν η Ρωμαική Δημοκρατία.

Από την αρχή οι πληβείοι και οι Πατρίκιοι είχαν αναδυθεί

σε ένα ταξικό αγώνα επικράτησης (4ος -5ος  π. Χ. αιώνας)

και σε εκατόχρονες εμφύλιες συγκρούσεις. Σιγά σιγά και

με το χρόνο, οι πληβείοι γίνανε αριθμητικά περισσότεροι

και εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης, αφού οι Πατρίκιοι

ήταν πολλοί λιγότεροι, οι Ρωμαίοι άρχισαν να τους εμπι-

στεύονται τα όπλα. Ανατροπή  βέβαια τάξης ή καλύτερα

ταξική δεν επήλθε. 

Οι πληβείοι  δεν έγιναν ποτέ άρχοντες, γιατί δεν μπόρε-

σαν ποτέ να αξιοποιήσουν δημιουργικά και συλλογικά τις

παραγωγικές δυνάμεις τους. 

Κατάφεραν όμως με τα χρόνια και τις γενιές, να παρει-

σφρύσουν ατομικά και να συγχωνευτούν προοδευτικά, με

την κάστα των Πατρικίων δηλαδή των αρχόντων και να γί-

νουν ένα με αυτούς: δηλαδή έγιναν ένα με τον από πάνω.

Φαίνεται ότι είναι διαχρονικό γνώρισμα της ανθρώπινης

αδυναμίας που ανατρέπει πολλές φορές συλλογικούς

αγώνες μόνο και μόνο για το ατομικό συμφέρον. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––
*Repetitio rerum: επανάληψη των πραγμάτων

Βοηθήματα 

1) Ern. Borneman. ‘’Πατριαρχία’’ ΜΙΕΤ 2001 

2) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα, 

3) Μιχ. Ρούση Το  Κράτος”,  Γκοβόστη 

Repetitio rerum*

Ενα αλλιώτικο παζάρι, στήθηκε στα Καλύβια το περασμένο Σάβ-

βατο, με  οικολογικό χαρακτήρα και θέμα «Η χρησιμότητα των

ανακυκλώσιμων υλικών». 

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετείχαν σχολεία του Δήμου, αλλά

και πολιτιστικοί φορείς της περιοχής. Το πρόγραμμα του Παζαρι-

ού περιλάμβανε περίπτερα με χειροποίητες κατασκευές, καθώς

επίσης παράλληλες εκδηλώσεις, εκθέσεις, μουσική συναυλία και

διαγωνισμό μαγειρικής. 

Πλήθος κόσμου το επισκέφθηκε από τις 10 το πρωί έως τις 10 το

βράδυ.

– «Τα Σαρακοστιανά  και η νηστεία στην διατροφή μας», 

– Συμβουλές για το βάψιμο των αυγών με  φυσικούς τρόπους, 

– Παραδοσιακές Σαρακοστιανές συνταγές από τις γυναίκες των

Καλυβίων, ήταν μερικά από μια σειρά εκδη-

λώσεων που εξελίχθηκαν όλη την ημέρα.

Η ενότητα αυτή ολοκληρώθηκε με τη βρά-

βευση του καλύτερου Σαρακοστιανού πιά-

του σε γεύση και σε  εμφάνιση  από τη Νίκη

Μερκούρη, τον Γιάννη Χρύσου και τη Μελί-

να Σελάλμα.

Παράλληλα, στην κεντρική πλατεία, τα παι-

διά  απασχολούντο με Εργαστήρια και Παι-

χνίδια από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

(Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής). 

Ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου τίμησε το Ρ/Σ

ΣΚΑΪ  για τη συνεισφορά του σε θέματα πε-

ριβάλλοντος  στην Αττική και σε όλη την

Ελλάδα, καθώς και για τη σημαντική συμβο-

λή του σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει

αναλάβει ο Δήμος για την αναδάσωση του

Πάνειου Όρους και την αποκατάσταση του

φυσικού τοπίου στην περιοχή.

Για τις Αγιες ημέρες 

του ΠΑΣΧΑ 

εύχομαι στους Δημότες 

της Βάρης  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Δημήτρης 

Κυπριώτης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Βάρης 

Επικεφαλής Παράταξης

Πασχαλινή ...Ανακύκλωση

στα Καλύβια
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Π
έρα από μικροκομματικές σκοπιμότη-

τες και μπακάλικους υπολογισμούς,

δεν πιστεύω να υπάρχει Έλληνας που

να μην δέχεται την ουσία της πρωθυπουργι-

κής δήλωσης για το δικαίωμα ψήφου στον

απόδημο Ελληνισμό όπου γης σε κάθε εθνι-

κές εκλογές. Όμως πρόκειται για ένα ιδιαίτε-

ρα σοβαρό θέμα που χρήζει προσεκτικής με-

λέτης και κυρίως της μέγιστης δυνατής εθνι-

κής συναίνεσης. Ώστε η ψήφος των αποδή-

μων να μην χρησιμοποιηθεί για την αλλοίωση

του εκλογικού αποτελέσματος-στις προσε-

χείς και σε όποιες εθνικές εκλογές-και να

μην αποτελέσει μέσο περαιτέρω χειραγώγη-

σης της πολιτικής μας ζωής από κυβερνήσεις

χωρών στις οποίες ζει μεγάλος αριθμός Ελ-

λήνων.

Πρώτιστο μέλημα των εντός Βουλής κομμά-

των θα πρέπει να είναι η συμφωνία για το ποι-

ούς ακριβώς απόδημους Έλληνες θα πρέπει

να συμπεριλάβει η σχετική ρύθμιση. Διότι,

όπως αντιλαμβάνεσθε, εκείνοι οι απόδημοι

στους οποίους θα εκχωρηθεί από το ελληνι-

κό κράτος το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές

εκλογές του, θα πρέπει να πληρούν κάποιες

απαραίτητες προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση πρώτη: Να είναι πρώτης γενιάς

μετανάστες στη χώρα που τους φιλοξενεί.

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί το δικαίωμα ψή-

φου στις εκλογές μας σε δεύτερης, τρίτης

και βάλε, ελληνικής καταγωγής Ελληνοαμε-

ρικανούς, Ελληνοκαναδούς, Ελληνοαυστρα-

λούς κ.α. ομογενείς. Για τον απλούστατο λό-

γο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καν την

ελληνική υπηκοότητα ούτε την γνώση της

σύγχρονης ελλαδικής πραγματικότητας.

Όπως δεν την έχουν και τα τέκνα των απο-

δήμων Ελλήνων, που σε παιδική ηλικία ξενι-

τεύθηκαν μαζί με τους γονείς τους. Άρα εδώ

μιλάμε για ξεκάθαρη νόθευση του εκλογικού

αποτελέσματος και της βουλήσεως του μέχρι

στιγμής νοούμενου ως εκλογικού σώματος.

Προϋπόθεση δεύτερη: Για τους ίδιους ακρι-

βώς λόγους που προκύπτουν από την δυνα-

τότητα επαφής με την σημερινή ελλαδική

πραγματικότητα, δεν είναι αποδεκτό να κα-

θορίζει, δια της ψήφου του, τις τύχες της Ελ-

λάδας ένας συμπατριώτης μας που έφυγε

από την Ελλάδα π.χ. την εποχή του Εμφυλί-

ου. Άρα θα πρέπει να τεθεί ένα όριο στα χρό-

νια απουσίας από την Ελλάδα.

Προϋπόθεση τρίτη: Η ύπαρξη της ελληνικής

υπηκοότητας ως μόνης υπηκοότητας του

αποδήμου συμπατριώτη μας. Διότι σε αντίθε-

τη περίπτωση αντιλαμβάνεσθε εύκολα τι θα

συμβεί εαν τα γνωστά κέντρα και παράκε-

ντρα εξουσίας στις χώρες διαμονής των απο-

δήμων μας κρίνουν ότι το τάδε ελληνικό κόμ-

μα, ή ο δείνα υποψήφιος είνα πλέον φίλα

προσκείμενος στα συμφέροντά τους. Η πα-

ντοιότροπη πίεση που θα δεχθούν οι ομογε-

νείς μας ώστε να ψηφίσουν το good boy ή το

good girl είναι λογική και αναμενόμενη.

Η τιμητική, αλλά και ουσιαστική παρουσία

των αποδήμων μας στην πολιτική ζωή της

Ελλάδος θα μπορούσε κάλλιστα να εξασφα-

λισθεί μέσω μιάς Βουλής του Αποδήμου Ελ-

ληνισμού στην οποία οι ομογενείς μας, αδια-

φόρως εάν ανήκουν στην πρώτη ή στην τεσ-

σαρακοστή πρώτη γενιά θα μπορούσαν μέσω

εκλεγμένων από τους ίδιους Ελλαδιτών εκ-

προσώπων τους να εκφέρουν τις απόψεις

τους εν είδει Συμβουλευτικού της Βουλής

των Ελλήνων Σώματος.

Σε καμμία περίπτωση, πάντως, δεν είναι δυ-

νατόν να γίνει αποδεκτή η στείρα και ολο-

κληρωτική άρνηση της υπό προϋποθέσεις εκ-

χώρησης του δικαιώματος ψήφου στις ελλη-

νικές εκλογές, στους αποδήμους μας που

σχετικά πρόσφατα ξενιτεύθηκαν. Άρνηση

που εξέφρασαν στη Βουλή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και που αν αφορά μόνο στις προ-

σεχείς εθνικές εκλογές, συμφωνώ απολύτως

μαζί τους, μια που τέτοιες αποφάσεις δεν εί-

ναι δυνατόν να παίρνονται στο πόδι για να

εξυπηρετήσουν ως εκλογικά σωσίβια την

όποια κυβέρνηση.

Θα συμφωνήσω πάντως και με την γενικότε-

ρη τοποθέτηση του πρωθυπουργού επί του

ζητήματος-ασχέτως των όποιων προσδοκώ-

μενων εκλογικών ωφελημάτων-ότι δεν είναι

δυνατόν από τη μιά να ζητάμε κάθε τρεις και

λίγο την στήριξη των αποδήμων μας σε μιά

σειρά από θέματα κι από την άλλη να τους

αρνούμαστε εντελώς την συμμετοχή τους

στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Καθ’ ην

στιγμή μάλιστα ετοιμαζόμαστε να εκχωρή-

σουμε την ελληνική ιθαγένεια σε λαθρομετα-

νάστες, με μόνο δέκα χρόνια παρουσίας τους

στην Ελλάδα και με όσα αυτό συνεπάγεται

όταν αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν

και εκλέγεσθαι.

Ομογενειακή ψήφος
Ναι, υπό προϋποθέσεις

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ διεξάγεται κάθε

χρόνο στη βάση Νέλις της Νεβάδα, η

κορυφαία άσκηση αναμέτρησης και

αξιολόγησης ορισμένων από τους κα-

λύτερους χειριστές μαχητικών αερο-

σκαφών στον κόσμο με την επωνυμία

Red Flag (Κόκκινη Σημαία). Στη διάρκεια

των 15 ημερών που διήρκησε η άσκηση,

πήραν μέρος σε αυτήν 128 μαχητικά αε-

ροσκάφη και πιλότοι από 6 χώρες του

ΝΑΤΟ. Ανάμεσά τους Αμερικανοί, Έλ-

ληνες και Τούρκοι.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η 133η Σμη-

ναρχία της 115 πτέρυγας μάχης που

εδρεύει στη Σούδα της Κρήτης. Σε αυτή

τη Σμηναρχία υπηρετούσε και ο αδικο-

χαμένος σμηναγός Κώστας Ηλιάκης,

που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από

Τούρκο πιλότο στη διάρκεια της διαδι-

κασίας αναχαίτισης τουρκικών αερο-

σκαφών πάνω από την Κάλυμνο το

2006. Μάλιστα ο Ηλιάκης είχε προ ετών

συμμετάσχει και διακριθεί στην ίδια κο-

ρυφαία νατοϊκή άσκηση στη Νεβάδα.

Η «Κόκκινη Σημαία» δεν θεωρείται άδι-

κα η κορυφαία συνάντηση των καλύτε-

ρων πιλότων μαχητικών στον κόσμο,

όντας ταυτόχρονα και η πλέον επικίν-

δυνη, αφού στην διάρκειά της χειριστές

και αεροσκάφη ξεπερνούν συχνά τα

όριά τους. Πράγμα συνηθισμένο για

τους δικούς μας πιλότους που δοκιμά-

ζονται σε καθημερινή βάση στο Αιγαίο

στη διάρκεια των αναχαιτίσεων των

τουρκικών αεροσκαφών. Μόνο έκπλη-

ξη, επομένως, δεν αποτελεί το γεγονός

ότι η ελληνική αποστολή κατέκτησε την

πρώτη θέση σε αυτή την κορυφαία αε-

ροπορική αναμέτρηση των καλύτερων

από τους καλύτερους. Κι ούτε ήταν η

πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Σε 13 «μονομαχίες» Ελλήνων με Αμε-

ρικανούς πιλότους το σκορ ήταν 13-0

υπέρ των Ελλήνων. 

Ας σημειωθεί ότι τα αμερικανικά αερο-

σκάφη ήταν πολύ πιο προηγμένης τεχνο-

λογίας από τα επίσης αμερικανικής κατα-

σκευής δικά μας F16. Οι Έλληνες πιλότοι

ήταν επίσης οι μόνοι από τους πιλότους

των 6 χωρών που κατάφεραν να κλειδώ-

σουν στο στόχαστρό τους τα υπερσύγ-

χρονα αμερικανικά βομβαρδιστικά

«Στελθ», τα αποκαλούμενα και αόρατα. 

Τα συγχαρητήρια και τον θαυμασμό

διοργανωτών και συμμετεχόντων απέ-

σπασαν επίσης οι πιλότοι μας για τους

ιλιγγιώδεις κι επιδέξιους χειρισμούς

προσβολής βαλλόντων στοιχείων

αντιαεροπορικών ταχυβόλων με ταχύ-

τητες πτήσεως που υπερέβαιναν τα

1.000 χλμ. την ώρα και σε ιδιαίτερα χα-

μηλό ύψος, πάνω από τα βράχια της Νε-

βάδα.

Στους πιλότους μας, που πήραν μέρος

και διακρίθηκαν στην κορυφαία νατοϊκή

άσκηση, αλλά και στο σύνολο των Αε-

τών του Αιγαίου που καθημερινά παί-

ζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για

την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας

δικαιωμάτων,  εκφράζουμε τα θερμά

μας συγχαρητήρια κι ένα μεγάλο ευχα-

ριστώ από βάθους καρδιάς. 

Ένα από τα καλύτερα κομμάτια της άλ-

λης Ελλάδας, της περήφανης, της κρυ-

στάλλινα καθαρής, της ελπιδοφόρας,

προασπίζει κάθε μέρα τον ουρανό του

Αιγαίου όχι για τα 1.200 ευρώ τον μήνα

μισθό, αλλά γιατί λατρεύει αυτό που κά-

νει.                                           Γρ. Ρ.

Πρωτιές της πολεμικής μας αεροπορίας

σε νατοϊκή άσκηση στις Η.Π.Α.! 

Μπράβο στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(Σουφλιά εισέπραξες κι ένα μπράβο, μη μιλάς καθόλου)

Μπράβο στο συνεργείο κηπουρών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και στον

υπεύθυνο που τους έδωσε την εντολή να κλαδευτούν, επιτέ-

λους, μετά από τριακόσια χρόνια τούρκικα, τα αρμυρίκια στη νη-

σίδα, από το φανάρι της Βάρκιζας προς Βάρη, μέχρι τη στροφή

μετά το λούνα-παρκ. Μιλάμε για μιά νησίδα θρίλερ, έτσι όπως

είχε αφεθεί σε ζουγκλοειδή κατάσταση τόσα χρόνια. Συχνά οι

κινούμενοι και στα δύο ρεύματα οδηγοί στην αριστερή λωρίδα,

«τα έβλεπαν όλα» όταν σε μικρές αποστάσεις μπροστά τους πε-

τάγονταν στη μέση του δρόμου κάποιοι ανόητοι και καλά κρυμ-

μένοι πίσω από τ’ αρμυρίκια. Ας σημειωθεί, όμως, ότι η απαρά-

δεκτη αυτή εικόνα των υπό την ευθύνη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. νησί-

δων, σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, είναι συνηθισμένη σε

όλη την Ελλάδα. Και μόνο στην Ελλάδα, από τις θεωρούμενες

ως προηγμένες χώρες επιτρέπεται οπτικά αδιαπέραστο πράσι-

νο επί των νησίδων. Στην Ελλάδα που κατέχει τον επίζηλο τίτ-

λο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στα τροχαία ατυχήματα.

Θερμή παράκληση στον Δήμαρχο Βάρης

Κύριε Δήμαρχε,

Με το θάρρος της γνωριμίας μας από τότε που ήσουν ένας εξαι-

ρετικός οδοντίατρος και-οφείλω να ομολογήσω-εξαιρετικά αν-

θρώπινος με τους ασθενείς σου, σου ζητώ να φέρεις πρόταση

προς το Δ.Σ. για την ανέγερση στην αφιερωμένη στον πεσόντα

εν Κύπρω ανθυπολοχαγό Ζησιμόπουλο, πλατεία της Βάρκιζας,

ενός μνημείου για τους πεσόντες στην Κύπρο το 1974 αγωνι-

στές μας. Καταθέτω αμφίπλευρη έκκληση τόσο στον Δήμαρχο,

όσο και στην μανιάτικη καταγωγή σου για να τιμήσουμε εκεί-

νους τους Έλληνες που προδομένοι κι εγκαταλειμμένοι από το

κράτος τίμησαν όλους εμάς με τον αγώνα τους. 

Και μιά που μιλάμε για την πλατεία Ζησιμοπούλου, βάλε κάποια

στιγμή ένα κομπρεσέρ να σπάσει εκείνο το γαϊδουροειδές «σα-

μαράκι» στο πλάι της πλατείας και να το αντικαταστήσετε με

ένα σύγχρονο από τεχνητό καουτσούκ που δεν θα σπάει τ’ αυ-

τοκίνητά μας και θα φαίνεται το βράδυ.

Ευχόμενος κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σου
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Το περασμένο Σάββατο 4 Απριλίου, στην

Παιανία, η Τρίτη ηλικία, απέκτησε το δικό

της στέκι, στην οδό Β. Φρειδερίκης 7.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό ο Δήμαρ-

χος Δημήτρης Δάβαρης, μίλησε με ζεστά

λόγια για την προσπάθεια που καταβλήθη-

κε για να ετοιμαστεί το ΚΑΠΗ στην πόλη,

το οποίο φιλοδοξεί να “πολλαπλασιαστεί”

δημιουργώντας και άλλα στις γειτονιές.

Εκανε δώρο, δε την πρώτη εκδρομή που θα

πραγματοποιήσει το ΚΑΠΗ. Στην εκδήλω-

ση παρευρέθησαν οι Υφυπουργοί Ανάπτυ-

ξης Γ. Βλάχος και Οικονομικών Αθ. Μπού-

ρας, οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου και

Εύη Χριστοφιλοπούλου, η επ. Βουλευτής

Ντίνα Τριλίκη, η Πρόεδρος του Νομαρχια-

κού Συμβουλίου Μαρία Κατσιμίχα, ο Αντι-

νομάρχης Αθ. Αυγερινός,   

Ο Δήμαρχος Δημ. Δάβαρης κατά την ομιλία του, υποσχέθηκε και άλλα ΚΑΠΗ.

Το πρώτο ΚΑΠΗ Παιανίας είναι γεγονός

Η Γενική Διεύθυνση "Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και

Ασφάλειας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Μη Κυ-

βερνητική Οργάνωση "Ευρωπαϊκή Έκφραση" διοργά-

νωσαν, για πρώτη φορά, τον  Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό

Κόμικ «Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιθαγένεια». Ο Διαγωνι-

σμός υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παι-

δείας.

Αυτό που ζητήθηκε από νέους, 16 ετών και άνω, ήταν

να δημιουργήσουν ένα κόμικ, το οποίο παρουσιάζει

την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας στα 27 κράτη-μέ-

λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες έπρε-

πε να δημιουργήσουν ένα κόμικ (είτε μια σειρά από

στριπς είτε μια μόνο εικόνα). Ο νικητής του διαγωνι-

σμού από την Ελλάδα, θα συναγωνισθεί με τους νικη-

τές των υπόλοιπων 27 χωρών. Ο πανευρωπαϊκός νικη-

τής θα βραβευθεί στις Βρυξέλλες στις 11 Μαΐου 2009. 

Η Ελλάδα έλαβε την 6η θέση Ευρωπαϊκά σε συμμετο-

χές, με 114 έργα, από όλη την χώρα, αφήνοντας πίσω

χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία.

Μετά τη συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής (13/03),

επιλέχθηκαν τα τρία έργα που προκρίθηκαν. 

Την πρωτιά κατέκτησε ο Ανδρέας Αντώνος (χρωματι-

στή εικόνα), ενώ στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Δανάη

Χριστίνα  Κηλαηδόνη (ασπρόμαυρη εικόνα) και στην

τρίτη θέση η  Κλεάνθη Λιάβα.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην τελετή βρά-

βευσης (3 Απριλίου)  στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Στην τελετή παρευρέθη  ο Δ/ντής του

Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Γιώργος Κασσιμάτης, ενώ τον συντονισμό της εκδή-

λωσης είχε ο  Νίκος Γιαννής, καθηγητής Ευρωπαϊκής

Πολιτικής.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κόμικ 

«Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιθαγένεια»

Καραόκεεεε....

στη Νέα Μάκρη

Με  μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για 2η χρονιά

το Karaoke Party του Nea Makri Tennis Club του

Επιμορφωτικού Συλλόγου Ν. Μάκρης! To απόγευ-

μα του Σαββάτου (4/4/09) συνωστισμός επικράτησε

στη γνωστή καφετέρια flocafe από παίκτες και φί-

λους του τέννις, οι οποίοι διασκέδασαν τραγουδώ-

ντας και χορεύοντας μέχρι αργά το βράδυ! 

Μια αλλιώτικη διασκέδαση, αφού μπορούσε ο κα-

θένας να δοκιμάσει τις φωνητικές του ικανότητες,

από μικροφώνου!

Μεγάλες πλάκες, γνωστοί και φίλοι, ντουέτο και

σόλο έδωσαν ....ρέστα.

Την εκδήλωση άνοιξε η έφορος του N.M.T.C. Σόνια

Γεροδήμου. Στη συνέχεια παρέδωσε το μικρόφωνο

στον  παρουσιαστή της εκδήλωσης Γιώργο Μάγου!

Το πρώτο τραγούδι το είπε ο παίκτης του club Σε-

ρέτης Γιώργος. 

Το N.M.T.C λειτουργεί καθημερινά με ξεχωριστά

group παιδιών και ενηλίκων στο Αθλητικό Πάρκο Ν.

Μάκρης (πρώην αμερικάνικη βάση) Πληροφορίες:

697 2244 897.

Οι καταπληκτικότερες φωνές της βραδιάς Βίκη Λιάπη και Κα-
τερίνα Παπαχρήστου. 

Εύχομαι 

η Ανάσταση του Κυρίου

να φέρει Υγεία, Χαρά

και Φώτιση σε όλους.

Αλεξάνδρα (Αντα)
Πίγκου
Αντιπρόεδρος 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Βούλας
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Κατάμεστη η αίθουσα του Athens Information

Technology στην ημερίδα που οργάνωσε η

Νομαρχία με θέμα:  «Ιωάννης Καποδίστριας:

Ο Κορυφαίος Έλληνας – Ευρωπαίος» με

αφορμή την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενε-

σίας. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Νομάρχης Λ.

Κουρής αναφέρθηκε στη σημασία και το έργο

του Ιωάννη Καποδίστρια που στην έλευσή

του βρήκε μια Ελλάδα χωρίς καθορισμένα

σύνορα και με ελλοχεύοντα τον κίνδυνο να

χαραχθούν με τρόπο που θα καθιστούσαν

προβληματική την περαιτέρω βιωσιμότητά

της. Στο διάστημα που έζησε στην  Ελλάδα

(Ιανουάριος 1828 έως την δολοφονία του 27

Σεπτεμβρίου 1831) έβαλε την σφραγίδα του

στην οργάνωση του νεοϊδυθρέντος κράτους

αφού συνδέθηκε άρρηκτα με:

•  την ανασυγκρότηση του στρατού και την

ολοκλήρωση της πολεμικής προσπάθειας.

•  την δημιουργία κράτους από την διοικητική

οργάνωση της χώρας μέχρι την αντιμετώ-

πιση του οικονομικού προβλήματος.

•  την ξεχωριστή δράση του στους τομείς της

δικαιοσύνης και της παιδείας. 

•  τη δράση του στο διπλωματικό τομέα για να

δημιουργηθεί το πρώτο ανεξάρτητο κρά-

τος των Βαλκανίων.

Χαιρετισμούς ακόμη απηύθυναν ο πρέσβης

της Ελβετίας Πωλ Κόλερ Χάουζερ και ο πρέ-

σβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ

Ιρακλίεβιτς Τσχικβισβίλι, οι οποίοι έκαναν

εκτενή αναφορά στην δράση του Ιωάννη Κα-

ποδίστρια στις χώρες τους, αφού είχε πλού-

σια διπλωματική δράση 

Για το  έργο του Καποδίστρια μίλησαν:

• Παύλος Τζερμιάς, ακαδημαϊκός και καθηγητής

των Παν/μίων Φράιμπουργκ & Ζυρίχης.

• Νικόλαος Κουρκουμέλης, Υποστράτηγος ε.α. -

ιστορικός,  

•  Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου, Πολιτικός Επι-

στήμονας-Συγγραφέας.

•  Ανδρέας Κούκος, ιστορικός ερευνητής – συγ-

γραφέας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής Ν.

Καντερές, ο τ. αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Βε-

ρυβάκης,  ο Δήμαρχος Μαρκόπουλου Φ. Μα-

γουλάς  καθώς και εκπρόσωποι Δήμων και Κοι-

νοτήτων της Ανατολικής Αττικής.

Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Κορυφαίος Έλληνας – Ευρωπαίος

Σημαντική εκδήλωση της Νομαρχίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Για τις Άγιες Ημέρες 

του Πάσχα

σας εύχομαι

κάθε χαρά 

και ευτυχία

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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Συμβαίνουν στην Κερατέα

Εχουν γίνει στη λεωφόρο Κερατέας – Αναβύσσου, πολλά

κατασκευαστικά λάθη, όπου άρχισαν να φαίνονται τώρα

με τις βροχές.

Στην Αμφίτροπη (Μιτροπίση) έκοψαν ένα μέρος του βου-

νού, αλλά δεν έβαλαν προστατευτικά για τις πτώσεις, με

αποτέλεσμα να πέφτουν τα χώματα πάνω στη λεωφόρο,

δημιουργώντας κινδύνους για τα οχήματα.

Δίπλα από αυτό το σημείο η άσφαλτος είναι σύριζα με την

αυλόπορτα ενός σπιτιού, που ο ιδιοκτήτης του θέλει

…τροχονόμο για να βγει.

Από την οδό Αθηναϊκού δεν μπορούν τα αυτοκίνητα να

βγουν στη λεωφόρο διότι υπάρχει μανδρότοιχος που κό-

βει την ορατότητα. 

Ο δρόμος έχει ένα ζικ – ζακ χωρίς αιτιολογία, αφού δεν

υπάρχει κτίσμα ή δέντρα.

Δρόμους αγροτικούς που έρχονται σ’ επαφή με τη λεω-

φόρο χωρίς σπίτια τους ασφαλτόστρωσαν, ενώ άλλους

που έχουν σπίτια δεν έριξαν ούτε ένα μέτρο άσφαλτο.

Από την Κερατέα ως την Ανάβυσσο και το αντίθετο, όλη η

περιοχή είναι εκτός σχεδίου και οι αντικειμενικές αξίες

στις  ιδιοκτήτες των χωραφιών είναι πολύ χαμηλές.  Με

το άνοιγμα του δρόμου παίρνουν αξία και τα χωράφια

τους. 

Στο γεφύρι στο Τογάνι, κι εκεί προβλήματα.

Δεν χαμήλωσαν τη μάντρα του γεφυριού και όσοι έρχο-

νται από Ανάβυσσο προς Κερατέα δεν έχουν ορατότη-

τα.από την παλαιά Λεωφόρο Λαυρίου.

Αφαίρεσαν το ΣΤΟΠ από την αριστερή πλευρά και το το-

ποθέτησαν στη δεξιά πλευρά της διασταύρωσης. 

Προσοχή στις φωτιές
Κάθε Καλοκαίρι έχουμε φωτιές εδώ και μια δεκαετία στη Θε-

οσκέπαστη, Τογάνι, Αμφριτροπή. Ολες επάνω στη λεωφόρο.

Δέντρα δεν υπάρχουν, όλα είναι θαμνώδη και εάν εξαιρέ-

σουμε ένα μικρό κομμάτι στο Τογάνι που είναι δασικό τα άλ-

λα είναι ιδιόκτητα. Το ερώτημα είναι γιατί μπαίνουν οι φω-

τιές; Μήπως πρέπει οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να ανα-

λάβουν εθελοντική δράση πυροπροστασίας;

Διατήρησαν τη θέση τους 

Βόλει Κοριτσιών και Κεραυνός
Τα κορίτσια του Βόλεϊ της Α1 κατηγορίας κλείδωσαν την

παραμονή τους στην κατηγορία και ας ήταν για πρώτη φο-

ρά σ’ αυτήν.

Όπως και στο ποδόσφαιρο ο Κεραυνός κλείδωσε την πα-

ραμονή του στην Τρίτη Εθνική, παρ’ ότι ήταν η πρώτη του

φορά. Και στις δύο ομάδες αξίζουν συγχαρητήρια.

Κώστας Χρηστίδης

«Θαλασσινό Ημερολόγιο»

του Δημοσθένη Μπενά

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων γύρω από τη γνώση, η Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Καλυβίων παρουσίασε το  βιβλίο  “Θαλασσινό Ημερολό-

γιο” του Δημοσθένη Μπενά, των εκδόσεων Κ.Μ. Ζαχαράκη.

Είναι μια αυτοβιογραφική καταγραφή του τρόπου ζωής στα βαπό-

ρια, ένα είδος ντοκιμαντέρ για τη θάλασσα και τους ανθρώπους

της. Για το βιβλίο μίλησαν ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. – επίτιμος Αρχη-

γός Λ.Σ. και συγγραφέας Χρήστος Ε. Ντούνης και ο Δ/ντής του

1ου Γενικού Λυκείου Καλυβίων-Μαθηματικός  Γιάννης Ασημακό-

πουλος, οι οποίοι χαιρέτησαν την έκδοση του βιβλίου  τονίζοντας

την πληρότητα των περιγραφών. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καλυβίων  Πέτρος Φιλίππου μί-

λησε με θερμά λόγια για το βιβλίο, αναφέροντας πως αποτελεί

μια προσπάθεια γνώσης των δυσκολιών αλλά και των χαρών της

ναυτιλίας κυρίως για όλους όσοι βρίσκονται στη στεριά. 

«…Σήμερα, οι υδάτινες διαδρομές είναι πολύ πιο ασφαλείς και σί-
γουρα, χωρίς να χρειάζονται την παρκέτα, τον αστρολάβο ή τον
ασύρματο… Χρειάζονται όμως τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποί-
οι με πολύ κόπο και ιδρώτα, με συνθήκες δύσκολες και αντίξοες,
αφήνοντας σε κάθε βαπόρι που περνούσαν και ένα κομμάτι απ΄
την ψυχή τους, έδωσαν στην ελληνική ναυτιλία τη θέση που της
αξίζει: την πρώτη στον κόσμο…», αναφέρει στις σελίδες του.

Στο Κέντρο Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών

(29/30 πραγματοποιήθηκε

εκδήλωση για τον πρωτο-

μάρτυρα Ρήγα Φεραίο σε μια

εκδήλωση αφιερωμένη στην

Εθνική Παλιγγενεσία. Ο ομι-

λητής Γιώργος Καραμπε-

λιάς, συγγραφέας, κατάφε-

ρε μέσα από τον μεστό λόγο

του να περιγράψει την προ-

σωπικότητα του Ρήγα, ανα-

λύονται σε βάθος το όραμά

του για τα Βαλκάνια. 

Το κοινό απόλαυσε την ερ-

μηνεία των τραγουδιών του

Ρήγα με την  παραδοσιακή

ορχήστρα του Αρχείου Ελ-

ληνικής Μουσικής με την Αν-

δρική Χορωδία της Emporiki

Bank υπό τον μαέστρο  Μπε-

ρή. 

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν,

του Σολωμού, οι απαγγελίες

καταγεγραμμένων κειμένων

της εποχής, λειτούργησαν

καταλυτικά.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο

δήμαρχος Παλλήνης  Σπύ-

ρος Κωνσταντάς, η πρόε-

δρος του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου Καίτη Γκόνου Πετρά-

κη, ο προϊστάμενος της Δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανατ. Αττικής Απ. Παπακων-

σταντίνου και o βουλευτής

Απ. Σταύρου.

Αφιέρωμα στον Ρήγα Φεραίο

από το Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Παλλήνης

«Τοπική  Δημοκρατία»  ή

«άρνηση  των  πάντων»;
Γιάννης  Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης

Πάντοτε  θαύμαζα  τον  ξάδελφό  μου  το  Ζαφείρη,  έναν  από

τους  πιο  έμπειρους  πιλότους  της  Ολυμπιακής,  διότι,  πράγ-

ματι,  το  επάγγελμα  του  πιλότου  απαιτεί  ειδικές  ικανότητες.

Ως  εκ  τούτου,  άδικα  παραπονιέται  (και  μάλιστα  σε  έντονο

ύφος)  ο  κ. Κωνσταντέλλος,  αντιδήμαρχος  Βούλας,  στο  ση-

μείωμά  του  στην  εφημερίδα  σας  (φύλλο  4ης  Απριλίου,  2009)

ότι,  δήθεν,  υποτίμησα  το  επάγγελμα  του  πιλότου  και  τις  δι-

κές  του  ικανότητες,  στο  δικό  μου  άρθρο  (φύλλο  21ης  Μαρ-

τίου,  2009),  με  τίτλο  «Τοπική  Δημοκρατία  και  η  περίπτωση

της  ελεγχόμενης  στάθμευσης  στη  Βούλα».  Εξάλλου,  είμαι

από  εκείνους  που  πιστεύουν  στην  ειδική  αξία  όλων  των

επαγγελμάτων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  αυτά  ασκούνται,  κα-

τά  κύριο  λόγο,  με  γνώμονα  το  κοινωνικό  και  δημόσιο  συμ-

φέρον.

Πέραν  αυτού  όμως,  η  ουσία  παραμένει:

Ο  κ. Γρηγόρης  Κωνσταντέλλος  (σύμφωνα  με  το  δικό  του  βιο-

γραφικό)  δεν  είναι  συγκοινωνιολόγος.  Επομένως,  για  ένα  τε-

χνικής  φύσεως  θέμα,  όπως  είναι  αυτό του κανονισμού ελεγχό-

μενης  στάθμευσης, θα  περίμενε  κανείς να  παρίσταται  ειδικός

συγκοινωνιολόγος  κατά  τη  συζήτησή  του  στη  συνεδρίαση  του

Δημοτικού  Συμβουλίου  Βούλας,  στις 16  Μαρτίου  2009  (όπως

ακριβώς  όλοι  μας  περιμένουμε  στο  πιλοτήριο  ενός  αεροσκά-

φους  να … παρευρίσκεται  ένας  έμπειρος  πιλότος).

Και  κάτι  τελευταίο: σε  ό,τι  με  αφορά,  ποτέ  δεν  υπήρξα  «αρ-

νητής  των  πάντων»,  όπως  υποδηλώνει  ο  τίτλος  του  άρθρου

του  κ. Κωνσταντέλλου.  Αντίθετα,  όλοι όσοι  ασχολούνται  με

τα  κοινά  της  Βούλας  γνωρίζουν  τις  πολλές  και  συγκεκριμέ-

νες  προτάσεις  που έχω  καταθέσει  κατά  καιρούς,  τόσο  για

την  παραλία  μας,  όσο  και  για  άλλα  θέματα  που  απασχολούν

την  τοπική  μας  κοινωνία.  Όμως,  πέραν  των  προτάσεων,  εί-

μαι  πολλές φορές  υποχρεωμένος,  ως  ενεργός  πολίτης,  να

επισημαίνω τις  όποιες  αβλεψίες,  αστοχίες  ή  οτιδήποτε  άλλο

που  αφορά  όλους  μας,  χωρίς  αυτό,  βέβαια,  να  έχει  καμία

σχέση  με  «άρνηση  των  πάντων».  Για  παράδειγμα,  θα  ήταν

«άρνηση  των  πάντων» αν  κάποιος  τύχαινε  να  επισημάνει  ότι

δύο  πολύ  πρόσφατες  μελέτες  για  την  πόλη  μας, αυτές  της

ελεγχόμενης  στάθμευσης  και  του ποδηλατόδρομου,  δεν  συ-

ντονίστηκαν  μεταξύ  τους  και  ότι,  συγκεκριμένα,  επί  της  οδού

Ζεφύρου  (τμήμα  μεταξύ  Βασ. Παύλου  και  παραλιακής),  ο

σχεδιαζόμενος  ποδηλατόδρομος  περνάει  ακριβώς  πάνω  από

τις  θέσεις  στάθμευσης  που  εμφανίζονται  στη  σχετική  μελέ-

τη;  Τα  λάθη  είναι  ανθρώπινα,  αλλά  δικαιολογούνται  πιο  δύ-

σκολα  όταν  πρόκειται  για  τεχνικές  μελέτες.  
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ, AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY

τ. ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΑ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30 - 12.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 17.30 - 20.00

Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 108 β’, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΤΗΛ. 22990 67762, 6944 671643

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

(TILT - TABLE TEST)

Γ. ΠΙΝΗ 42 (1ος όροφος) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ: 22990 24678 κινητό: 693

6636865

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΣΤΟΜΟΥ 7-7)

ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 - ΤΗΛ.: 210 6198115

ΟΙΚΙΑ: 22990 23586

Η Επιτροπή Παιδείας του

Δήμου Βούλας τίμησε τους

αφυπηρετήσαντες εκπαι-

δευτικούς της Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης σε μια συγκι-

νησιακή εκδήλωση στην αί-

θουσα της Πνευματικής

Εστίας.

Ολοι γνώριμοι μεταξύ τους

παλιοί και νέοι· εκπαιδευτι-

κοί και μαθητές μεστωμένοι

πια, ενήλικες και ενεργοί

πολίτες, αλλά και γονείς.

Ολοι είχαν έναν λόγο να

πουν. Οι εκπαιδευτικοί μί-

λησαν για το αυτονόητο

της δουλειάς τους· τη μόρ-

φωση των παιδιών. 

Οι βουλευτές τόνισαν το

αυτονόητο, αλλά έδωσαν

και συγχαρητήρια.

Εκαναν τη διαφορά ο βου-

λευτής Βασίλης Οικονόμου

και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αν-

δρέας Κάσδαγλης, που τό-

νισαν ότι το αυτονόητο δεν

είναι αυτονόητο. Και οι δά-

σκαλοι όλων των βαθμίδων

προσφέρουν πολλά περισ-

σότερα από τα αυτονόητα.

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης

ξεκίνησε, όπως είπε, τη δη-

μαρχιακή του πορεία πα-

ράλληλα με τους εκπαιδευ-

τικούς που συνταξιοδοτή-

θηκαν. Οπότε κι αυτός πρέ-

πει να ...συνταξιοδοτηθεί.

Ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κων-

σταντέλλος, μαθητής των

παρόντων εκπαιδευτικών

μίλησε με συγκίνηση, όπως

και η καθηγήτριά του κυρία

Ζερβοπούλου. 

Παρόντες στην εκδήλωση ο

Υφυπουργός Ανάπτυξης  Γ.

Βλάχος, οι βουλευτές  Ν. Κα-

ντερές, Α. Σταύρου, Β. Οικονό-

μου, η Νομαρχιακή σύμβουλος

Μαίρη Φουρναράκη και η προϊ-

στάμένη του Γ΄ Γραφείου ΔΕ

κ. Πέτρου.

Την έμπνευση και πραγματο-

ποίηση της εκδήλωσης είχε η

πρόεδρος της επιτροπής παι-

δείας, δημοτική σύμβουλος και

φιλόλογος Μ. Μαυραγάνη.

Στους εκπαιδευτικούς επιδό-

θηκε αναμνηστική πλακέτα και

ο τόμος με την ιστορία της

Βούλας, από τους εκπροσώ-

πους του Κοινοβουλίου και της

Δημοτικής Αρχής, όπως φαί-

νονται στις φωτογραφίες.

Τιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στη Βούλα

Για τις γλυκές σας απολαύσεις 
και τις λαμπριάτικες λαμπάδες 

στο γνωστό “Papagalino” στη Βάρη, Βάκχου 28.

Η εκπαιδευτικός Διευθύντρια
το 2ου Γυμνασίου Στ. Βελέ με
τον Υφ. Ανάπτυξης Γ. Βλάχο.

Η εκπαιδευτικός Διευθύντρια
του 3ου Δημ. Κ. Καλφοπούλου
με τον βουλευτή Ν. Καντερέ.

Ο εκπαιδευτικός Διευθυντής
του 1ου Δημοτ.  Γουδέλης, με
τον βουλευτή Απ. Σταύρου.

Η εκπαιδευτικός Διευθύντρια
του 1ου Γυμνασ. Ζερβοπούλου
με τον βουλευτή Ν. Καντερέ.

Ο εκπαιδευτικός Χαρ. Νασό-
πουλος με τον πρόεδρο του
Δ.Σ. Ανδρέα Κάσδαγλη.

Η εκπαιδευτικός κ. Πετρέλη
με τον Αντιδήμαρχο  Γρ. Κων-
σταντέλλο.

Ο Δήμαρχος επιδίδει την πλακέτα
στη σύζυγο του Διευθυντή του 1ου
Λυκείου Μ. Χατζηαντωνίου, λόγω
απουσίας του.



16 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών, που ανήκουν σε νέους και γυναίκες είναι ιδιαίτε-

ρα σημαντική όσο διαρκεί η παρούσα οικονομική κρίση. Εντός

του δευτέρου τριμήνου του 2009 και εν μέσω της συγκυρίας αυ-

τής, αναμένεται να προκηρυχθούν μια σειρά από προγράμματα

οικονομικής ενίσχυσης τα οποία θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση

και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Στις αρχές Μαρτί-

ου 2009 δημοσιοποιήθηκαν οι Κανονισμοί Υλοποίησης της Γυναι-

κείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Πιο αναλυτικά:

«Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών»
Η προδημοσίευση της δράσης ενίσχυσης της γυναικείας επιχει-

ρηματικότητας προβλέπει ότι το πρόγραμμα θα έχει ημερομηνία

υποβολής προτάσεων μεταξύ 15 και 30 Ιουνίου 2009. Το πρό-

γραμμα θα ενισχύσει τη δημιουργία πρωτότυπων βιώσιμων μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου,

ορισμένων υπηρεσιών και του τουρισμού. Το πρόγραμμα στοχεύ-

ει στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λει-

τουργία νέων επιχειρήσεων γυναικών, με στόχο την ενδυνάμωση

και διατήρηση της απασχόλησης σ' αυτές τις επιχειρήσεις και με

έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν γυναίκες οι οποίες:

• Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991

• Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν

ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και

την προδημοσίευση του προγράμματος.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι 50%, ενώ θα αυξάνεται σε

60% για επενδυτές που στοχεύουν στην υλοποίηση επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων ή πυ-

ρόπληκτες περιοχές. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα

είναι από 30.000 έως 200.000€ για τον τομέα της μεταποίησης,

καθώς και τον τομέα της ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύ-

πανσης, από 30.000 έως 100.000€ για τον τομέα παροχής υπη-

ρεσιών και τουρισμού και από 30.000 έως 80.000€ για τις λοιπές

δραστηριότητες (εμπορικές επιχειρήσεις).
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη

του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την

υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με

τραπεζικό δανεισμό μέχρι του ποσοστού 30% του συνολικού προτεινό-

μενου προϋπολογισμού του έργου.

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει τα εξής:

α) Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

β) Κτιριακά και Διαμόρφωση χώρων

γ) Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες

Πληροφορίες για τον Κανονισμό προδημοσίευσης για την Επιχειρηματι-

κότητα των Γυναικών: 

http://www.istomediahost.gr/epan/uploads/Kanonismos_Gunaikeia.zip

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»  

Η προδημοσίευση της δράσης ενίσχυσης της νεανικής επιχειρη-

ματικότητας προβλέπει ότι το πρόγραμμα θα έχει ημερομηνία

υποβολής προτάσεων μεταξύ 15 και 30 Ιουνίου 2009. Το πρό-

γραμμα θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση

της επιχειρηματικότητας των νέων (άνδρες ή γυναίκες), μέσω

χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσι-

μων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις

θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματι-

κών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης και τις λοιπές επι-

λέξιμες δραστηριότητες.

Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες πρέπει να υποβάλουν ολοκλη-

ρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Θα προτιμού-

νται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες και καινοτόμες

ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις

υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολο-

γία που χρησιμοποιείται.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι 50%, ενώ θα αυξάνεται σε

60% για επενδυτές που στοχεύουν στην υλοποίηση επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων ή πυ-

ρόπληκτες περιοχές. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα

είναι από 30.000 έως 200.000€ για τον τομέα της μεταποίησης,

καθώς και τον τομέα της ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύ-

πανσης, από 30.000 έως 100.000€ για τον τομέα παροχής υπη-

ρεσιών και τουρισμού και από 30.000 έως 80.000€ για τις λοιπές

δραστηριότητες (εμπορικές επιχειρήσεις).

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την

κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμ-

μετοχή για την υλοποίηση του έργου, η οποία  δύναται να καλυ-

φθεί και με τραπεζικό δανεισμό μέχρι του ποσοστού 30% του συ-

νολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι ίδιες με του προηγούμενου προ-

γράμματος:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και νέες οι οποίοι:

• Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991

• Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν

επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευ-

ση του προγράμματος

Πληροφορίες για τον Κανονισμό προδημοσίευσης για την Επιχειρηματι-

κότητα των Νέων:

http://www.istomediahost.gr/epan/uploads/Kanonismos_Neaniki.zip

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις βασίζονται στο κεί-

μενο δημόσιας διαβούλευσης των προγραμμάτων γυναικείας και νεανι-

κής επιχειρηματικότητας (Ιανουαρίου 2009) και τον Κανονισμό Υλοποίη-

σης (Μαρτίου 2009),  Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομη-

χανίας &  Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα.

Πρoγράμματα επιχορηγήσεων για νέες επιχειρήσεις

γράφει ο Δημήτρης Λεμονάκης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβουλος της

Κέδρος Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Τ: +30-210-9944909, F: +30-210-9958977, 

E: dlemonakis@gmail.com .

Η υπόθεση του κτήματος Καμπά στη Παλλήνη έχει τις ρίζες της

στο βάθος του χρόνου, ξεκινώντας από το τέλος της προηγού-

μενης δεκαετίας, όταν εταιρεία συμφερόντων του  Μπόμπολα,

αγόρασε την έκταση που ήταν χαρακτηρισμένη ως αγροτική γη. 

Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Η χάραξη της Αττικής οδού που

δεν επηρέασε στο ακέραιο το κτήμα, η δημιουργία εξόδου λίγα

μέτρα δίπλα καθώς και σταθμού του Μετρό και του Προαστιακού

Σιδηροδρόμου, έδειχναν ότι όλα οδηγούν στη εφαρμογή ενός

πρωτόγνωρου σχεδίου για όλη τη περιοχή, ενός σχεδίου που θα

αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της. Παρ’ όλα αυτά, η Δημοτική

Αρχή της Παλλήνης και η Πολιτεία σε νομαρχιακό και κεντρικό

επίπεδο δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων

και να διεκδικήσουν αυτά που προστάζει το συμφέρον των πολι-

τών της Παλλήνης και των Μεσογείων.

Η σπασμωδική αντίδραση που εκδηλώθηκε με την ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης το 2007 ενάντια στο

σχέδιο της εταιρείας  για την ανέγερση εμπορικού κέντρου μέσω

της διαδικασία των ΠΟΑΠΔ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης

Παραγωγικών Δραστηριοτήτων), ενός νόμου δηλαδή που θέλει

την τελική έγκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έφερε ουσιαστικά

τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς δόθηκε στην εταιρεία η δυνα-

τότητα να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση μετά από δια-

πραγματεύσεις επί των σημείων διαφωνίας αναιρώντας ουσια-

στικά το σκεπτικό της απόφασης. Από τότε και εν μέσω χορη-

γιών από πλευράς REDS προς τον Δήμο Παλλήνης και ενός ιδιό-

τυπου παζαριού, η στάση της συμπολίτευσης άλλαξε το 2008 και

πλέον αναμένεται μέσα στον Απρίλιο, η ψηφοφορία για την γνω-

μοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Το μέλλον της έκτασης Καμπά δεν είναι άλλο ένα διαχειριστικό

και γραφειοκρατικό ζήτημα. Είναι βαθύτατα πολιτικό και έτσι μό-

νο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με αφυδατωμένες πολιτικά απο-

φάσεις και ανακοινώσεις, το μόνο που καταφέρνουν οι υπεύθυ-

νοι είναι να ρίχνουν νερό στον μύλο της REDS.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι συνέ-

πειες αυτού του εγχειρήματος τόσο σε επίπεδο περιβαλλοντικό

όσο και σε οικονομικό και κοινωνικό. Τα δολώματα που ρίχνει η

εταιρεία μιλώντας για βιολογικό καθαρισμό στις Εργατικές Κα-

τοικίες, για αυξημένα δημοτικά έσοδα και για τις χιλιάδες θέσεις

εργασίας που θα δημιουργηθούν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κα-

πνός για να θολώσει το τοπίο και να διαρρήξει το κοινωνικό μέ-

τωπο αποφεύγοντας ταυτόχρονα να μας παρουσιάσει μελέτη

πρόβλεψης για τις συνέπειες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

εν γένει για την περαιτέρω μείωση της απασχόλησης στην ευρύ-

τερη περιοχή.

Απευθυνόμαστε στα αδέλφια μας, τους, τους συμφοιτητές μας,

τους φίλους μας, ζητώντας τους να αρθρώσουν φωνή διαμαρτυ-

ρίας και αγανάκτησης για όσα σχεδιάζονται να γίνουν στη πε-

ριοχή μας χωρίς εμάς, για εμάς.

Δεν είμαστε η γενιά του Mall και των Mc. Donalds και δεν επι-

τρέπουμε σε κανέναν να μας βάζει αυτή την ταμπέλα. Είμαστε

τα παιδιά και οι μαθητές του Νίκου Τεμπονέρα, οι συμμαθητές

του Αλ. Γρηγορόπουλου, οι "κουκουλοφόροι αλήτες" που αγωνί-

ζονται για ένα καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης, για το δικαίωμα

σε μια καλύτερη ζωή, για μία δίκαιη κοινωνία.

....... Απευθυνόμαστε και ταυτόχρονα προειδοποιούμε, εντός και

εκτός ΠΑΣΟΚ, αυτούς που βρίσκονται σε λογική διαπραγμάτευ-

σης συμμετέχοντας σε πολιτικά παζάρια για μικροπολιτικά οφέ-

λη και συμπλέουν με την εταιρεία, ότι οι εξελίξεις θα τους ξεπε-

ράσουν άμεσα και θα τεθούν στο περιθώριο από την ίδια την κοι-

νωνία. 

Τα ψεύτικα διλήμματα που θέτουν μεταξύ εφαρμογής της ΖΟΕ

(Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου), όπου ουσιαστικά δεν μπορεί να χτι-

στεί εμπορικό κέντρο παρά μόνο γραφεία και συνεργεία, και ΠΟ-

ΑΠΔ, το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποπροσανατολίσουν

τον κόσμο παίζοντας το παιχνίδι των μεγαλοεργολάβων.

Εμείς σε αυτά τα διλήμματα μεταξύ ευκταίου, επιθυμητού και

εφικτού απαντάμε ότι επειδή είμαστε ρεαλιστές, ζητάμε το αδύ-

νατο:

να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το σχέδιο της εταιρείας και να παρθεί μια

ξεκάθαρη πολιτική απόφαση από τον ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, σύσσωμη τη συμπο-

λίτευση και την αντιπολίτευση, να καταγγείλει το σχέδιο της

REDS σε πολιτική και ιδεολογική βάση και όχι ως αποτέλεσμα

διαχειριστικής και γραφειοκρατικής προσέγγισης και να αποσυρ-

θεί άμεσα η Δημοτική Αρχή από τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα καλούμε το Νομαρχιακό Συμβούλιο να απορρίψει τη

ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που

είναι απαραίτητη για την διαδικασία χορήγησης άδειας στο έργο)

και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Υπουργό της "κου-

ρασμένης" κυβέρνησης του Καραμανλή ότι ο περαιτέρω "βια-

σμός" της περιοχής της Παλλήνης και των Μεσογείων, δεν θα γί-

νει ανεκτός από τους πολίτες.

.... Καλούμε τον λαό των Μεσογείων σε συστράτευση και αγωνι-

στική επαγρύπνηση, τονίζοντας ότι  ο περαιτέρω "βιασμός" της

περιοχής της Παλλήνης και των Μεσογείων, δεν θα γίνει ανεκτός

από τους πολίτες.

Δεν είμαστε ούτε στο παρά πέντε ούτε στο και πέντε της λήψης

των αποφάσεων. Είμαστε ΑΚΡΙΒΩΣ στην ώρα της ευθύνης, της

δράσης και του αγώνα.Δεν θα είμαστε η γενιά που θα ζήσει χει-

ρότερα από τη προηγούμενη.

Ώρα ευθύνης και δράσης για το Κτήμα Καμπά Παλλήνης
Ανακοίνωση της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μην την πιείτε...

χρησιμοποιείστε τη για απορρυπαντικό

Μέσω internet καλούν τον

κόσμο να μποϊκοτάρει τις

καφετέριες και την λογική

τους να μας τα “παίρνουν”

κανονικά υπερπολλαπλα-

σιάζοντας την τιμή του κα-

φέ. Και καθώς ο καφές έχει

αναχθεί στην Ελλάδα σε

κλασική εβδομαδιαία αν όχι

καθημερινή συνήθεια, το

μηνιαίο κόστος των καφέ-

δων έχει γίνει ένα σημαντι-

κό έξοδο για την γενιά των

700 όπως την ονομάζουν.

(Παρεπιμπτόντως, το έχουν

παρακάνει με την γεννιά

των 700). Σας παραθέτω το

κείμενο της πρόσκλησης

για μποϊκοτάζ.

“Αγαπητοί εσπρεσάκηδες,

φραπεδάκηδες, καπουτσι-
νάκηδες, 
όπως όλοι γνωρίζετε στα
καταστήματα που μας σερ-
βίρουν τους καφέδες μας,
μας πιάνουν τα οπίσθια(!!!)
υπερχρεώνοντας τα ροφή-
ματα, κερδοσκοπώντας εις
βάρος των απλών κατανα-
λωτών.  
Ένα απλό προϊόν που στα
σούπερ μάρκετ κοστίζει
ανάμεσα στα 0,75 - 4 ευρώ
η συσκευασία, στα καφέ
που βρίσκονται σε κεντρικά
σημεία και στις περιοχές
αναψυχής και διασκέδασης
της Αθήνας, των μεγάλων
αστικών κέντρων και των
τουριστικών προορισμών, οι
τιμές ξεπερνούν κάθε φα-
ντασία. Ένας ελληνικός κα-
φές ξεκινάει από 2,5 ευρώ,
η τιμή εκκίνησης του γαλλι-
κού ειναι στα 3 ευρώ, ενώ ο
καπουτσίνο - ως προϊόν ιτα-
λικής φινέτσας και μόδας -
ξεκινάει στα 3,5 ευρώ.  
Όλα αυτά συμβαίνουν την
ώρα, που στο εξωτερικό οι
τιμές αυτών το υπηρεσιών,
δεν ξεπερνούν ούτε κατά
το ήμισυ των παραπάνω
"ελληνικών" τιμών. 
Συνήθως οι τιμές του καφέ
εκτινάσσονται σε περιό-
δους πολέμου. Τελικά, η
Ελλάδα βρίσκεται σε ακή-
ρυχτο πόλεμο με τη γενιά
των 700 ευρώ - τους συνή-
θεις πελάτες, λόγω ηλικίας,

των καφετεριών. Τα παιδιά
αυτά τιμούν τον παραδο-
σιακό τρόπο συνεύρεσης
και κοινωνικοποίησης των
Ελλήνων, δίνοντας με αυτό
τον τρόπο ζωή και οικονομι-
κή στήριξη στις επιχειρή-
σεις και στους χιλιάδες ερ-
γαζόμενους αυτών. 
Καλούμε λοιπόν όλους
εσάς να διεκδικήσετε δυνα-
μικά τον απαιτούμενο σε-
βασμό προς τον πελάτη,
την τσέπη του και τη νοη-
μοσύνη του.  
Το Σάββατο 11 Απριλίου
δεν θα πάμε για τον καθιε-
ρωμένο καφέ με φίλους.
Ας απολαύσουμε τη βόλτα
μας στα μαγαζιά και στους
δρόμους και ας μαζευτούμε
στα σπίτια μας για καφέ.  
Αν λοιπόν αυτές οι επιχει-

ρήσεις θέλουν να επιβιώ-
σουν εν μέσω κρίσης, ας ρί-
ξουν τις τιμές, προκειμένου
να διατηρήσουν την πελα-
τεία τους”.  

Σ.Σ. Εγώ να προσθέσω ότι

όχι μόνο είναι ψηλές οι τι-

μές στους καφέδες, αλλά

κυμαίνονται και ανάλογα με

την περιοχή. Για παράδειγ-

μα ο καφές στην Γλυφάδα,

ή στο Μαρούσι είναι πιο

ακριβός απ’ ότι στην Κυψέ-

λη. Κι αυτό δεν ισχύει μόνο

για τις καφετέριες αλλά και

για τα φροντιστήρια, τις

σχολές χορού και πολλά

άλλα, λες και αυτοί που μέ-

νουν στην Γλυφάδα π.χ.

παίρνουν μεγαλύτερο μι-

σθό απ’ αυτούς που μένουν

στην Κυψέλη. 

Μποϊκοτάζ στις καφετέριες
ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ή Pepsi

Τα πρώτα 10 λεπτά:

10 κουταλιές ζάχαρης εισχωρούν στο σύστημά σας. Είναι το 100% της 

προτεινόμενης ημερήσιας δόσης. Ο λόγος που δεν κάνετε αμέσως εμετό

από την υπερβολική δόση ζάχαρης είναι το φωσφορικό οξύ, που κόβει τη

γεύση και σας επιτρέπει να κρατήσετε το αναψυκτικό στο στομάχι σας. 

20 λεπτά: 

Το ζάχαρό σας προκαλεί μια έκρηξη ινσουλίνης. Το συκώτι σας ανταποκρί-

νεται σε αυτό, μετατρέποντας όση ζάχαρη μπορεί σε λίπος (και υπάρχει πο-

λύ ζάχαρη αυτή τη στιγμή). 

40 λεπτά: 

Η απορρόφηση καφεΐνης έχει ολοκληρωθεί. Οι κόρες σας διαστέλλονται, η πίεση του αί-

ματος αυξάνεται και το συκώτι συνεχίζει να ρίχνει ζάχαρη στο αίμα. Οι δέκτες αδενοσί-

νης στον εγκέφαλό σας φράζουν αποτρέποντας την υπνηλία.

45 λεπτά: 

Το σώμα σας ανεβάζει την παραγωγή ντοπαμίνης, ερεθίζοντας τα κέντρα ευ-

χαρίστησης στον εγκέφαλό σας. Είναι ο ίδιος τρόπος που λειτουργεί και η

ηρωίνη. 

60 λεπτά: 

Το φωσφορικό οξύ δεσμεύει το ασβέστιο, το μαγνήσιο και τον ψευδάργυρο

στο έντερό σας, παρέχοντας μιας περαιτέρω ώθηση στο μεταβολισμό. 

60 λεπτά: 

Οι διουρητικές ιδιότητες της καφεΐνης κάνουν παιχνίδι (σας κάνει να πρέπει

να κατουρήσετε). Τώρα βεβαιώνεται ότι θα εκκενώσετε το συνδεμένο ασβέ-

στιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο που διαφορετικά θα πήγαινε στα κόκκαλά

σας, καθώς επίσης το νάτριο, τον ηλεκτρολύτη και το νερό. 

80 λεπτά: 

Δεδομένου ότι η αναστάτωση μέσα σας πεθαίνει, θ' αρχίσετε να έχετε στέ-

ρηση ζάχαρης. Μπορεί να γίνετε οξύθυμοι ή και αργόστροφοι. Έχετε επίσης

τώρα, κυριολεκτικά, κατουρήσει όλο το νερό που περιείχε η Coke, μαζί με τις

πολύτιμες θρεπτικές ουσίες που το σώμα σας θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει για

να ενυδατώσει το σύστημά σας ή να χτίσει ισχυρά κόκαλα και δόντια. 

Φυσικά αυτό το φοβερό αναψυκτικό μπορεί

να μας χρησιμεύσει σε πολλές άλλες περι-

πτώσεις.

Για παράδειγμα δοκιμάστε να εξαφανίσετε

τη σκουριά από τον προφυλακτήρα του αυ-

τοκινήτου σας τρίβοντάς την με ένα αλου-

μινόχαρτο ποτισμένο με coca cola. 

Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρία του

αυτοκινήτου από την διάβρωση: ρίξτε ένα

κουτάκι Coca-Cola πάνω στους πόλους της

μπαταρίας.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γράσο από τα

ρούχα: 

Ρίξτε ένα κουτάκι Coke πάνω στον λεκέ

από γράσο, μαζί με απορρυπαντικό, και

τρίψτε το κυκλικά. Η Coca-Cola/Pepsi θα

βoηθήσει να εξαφανιστεί ο λεκές. Ή ακόμη

να καθαρίσετε την λεκάνη της τουαλέτας:

ρίξτε ένα κουτάκι από το αναψυκτικό και

αφήστε το για 1 ώρα, μετά θα λάμπει...

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολού-

νται στον ιδιωτικό τομέα με σχέ-

ση εξαρτημένης εργασίας αορί-

στου ή ορισμένου χρόνου δικαι-

ούνται να λάβουν από τον εργο-

δότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον

υπολογισμό του ποσού του Δώ-

ρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο

τρόπος αμοιβής των μισθωτών

δηλαδή αν αμείβονται με ημερομί-

σθιο ή με μισθό. Η χρονική περίο-

δος που υπολογίζεται το Δώρο

αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέ-

χρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνε-

πώς, αν κάποιος εργαστεί ολό-

κληρο το ανωτέρω χρονικό διά-

στημα δικαιούται να λάβει μισό

μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μι-

σθό και 15 ημερομίσθια αν αμεί-

βεται με ημερομίσθιο. 

Σε περίπτωση όμως που η σχέση

εργασίας κάποιου μισθωτού με

τον εργοδότη του δεν είχε διάρ-

κεια ολόκληρο το προαναφερόμε-

νο χρονικό διάστημα, δικαιούται

να λάβει αναλογία Δώρου η οποία

υπολογίζεται ως εξής: Προκειμέ-

νου για αμειβόμενο με μισθό, πο-

σό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου

μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλο-

γα με το συμφωνημένο τρόπο

αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερο-

λογιακές ημέρες. Σε περίπτωση

που κάποιος εργαστεί λιγότερο

από οκτώ ημέρες δικαιούται ανά-

λογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα. 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται

την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται

βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να

καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα

από την παραπάνω ημερομηνία

αλλά σε καμία περίπτωση δεν επι-

τρέπεται να καταβληθεί σε είδος,

αλλά μόνο σε χρήμα. 

Για το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε. 

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Ναι, hello, ola, pronto...

Τον μπαρμπα - Φώντα στο απέναντι ψιλικατζίδικο τον

καταλαβαίνω να μη μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο

στα αγγλικά, αλλά η Vodafone;

Διαβάστε μια ιστορία που έτυχε σε έναν γνωστό μου

για να θαυμάσετε τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας(;),

ή τη ... βλακεία της υπαλλήλου.

Δέχεται λοιπόν αυτός ο κύριος τηλεφώνημα, απ’ αυτά

τα γνωστά που προσφέρουν προγράμματα, για μια

προσφορά σύνδεσης κινητού.

Αποδέχεται την προσφορά, επικοινωνώντας πάντα

στα αγγλικά, και τον ενημερώνουν για το τι χαρτιά

χρειάζονται. Κάνει τις διαδικασίες κι όταν παίρνει ξανά

τηλέφωνο την κυρία από τη Vodafone που είχε συνε-

νοηθεί του απαντάει, ότι όλα είναι έτοιμα και ότι τώρα

πλέον θα περιμένει τηλεφώνημα από κάποιον αρμόδιο

της εταιρείας για να του αποσταλεί η καινούργια του

συσκευή.

Περνάνε 2 βδομάδες και ένα ωραίο πρωινό δέχεται το

πολυπόθητο τηλεφώνημα από μια άλλη κυρία η οποία

του μιλούσε ελληνικά. 

- Μιλάτε αγγλικά παρακαλώ; (Την ρωτάει στα αγγλικά).

Εκείνη δεν καταλαβαίνει προφανώς και το κλείνει.

Με παρακαλεί ο φίλος μου να επικοινωνήσω εγώ με

την υπηρεσία για να δω τι συμβαίνει.

Επικοινώνησα κι εγώ λοιπόν για να μάθω ότι η αίτηση

του πελάτη, “έχει ακυρωθεί(!) διότι η υπάλληλος δεν
καταλάβαινε τι της έλεγε”... 

Και λέω κι εγώ με το φτωχό μου μυαλό· καλά δεν μπο-

ρούσε να παραπέμψει το τηλεφώνημα σε κάποια υπάλ-

ληλο που να γνωρίζει αγγλικά;

Περίμενα από την Vodafone να έχει μια πιο σύγχρονη

εικόνα και όχι την ίδια με του μπαρμπα - Φώντα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Βάρη 6/4/2009

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 3866

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Βαθμός Προτεραιότητας

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βας. Κων/νου 25 – τ.κ. 16672

Τηλ. 213-2030455  Fax: 213-2030449

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΙΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί

σε φανερή μειοδοτική Δημοπρα-

σία μίσθωσης οικοπέδου για τη

στάθμευση των οχημάτων του:

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέ-

λουν να συμμετάσχουν στη δη-

μοπρασία, όπως σε προθεσμία

είκοσι ημερών (20) από τη δημο-

σίευση της παρούσςη διακήρυ-

ξης να υποβάλλουν στο Δήμο

αίτηση εκδηλώσεως ενδιαφέρο-

ντος μισθώσεως οικοπέδου με

τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το προσφερόμενο οικόπεδο

πρέπει να βρίσκεται κοντά στο

εργοτάξιο του Δήμου, το οποίο

βρίσκεται επί της οδού Κ.Π. Λο-

γοθέτη.

2. Το προσφερόμενο οικόπεδο

πρέπει να είναι έτοιμο εντός του

μηνός από την υπογραφή της

σύμβασης, εμβαδού περίπου

4.000 – 4.500m2 και να είναι πε-

ριφραγμένο.

3. Το προσφερόμενο οικόπεδο

πρέπει να είναι από κάθε πλευρά

κατάλληλο για την χρήση που

εκμισθούται, οι δε απαραίτητες

συμπληρώσεις και επισκευές

βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και θα

εκτελέσουν κατά τις υποδείξεις

του Δήμου και θα περατωθούν

εντός μηνός από την υπογραφή

της σύμβασης.

4. Η διάρκεια της παρούσας μί-

σθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη

και αρχίζει από την ημέρα παρά-

δοσης του οικήματος και βεβαι-

ώνεται με πρωτόκολλο παραλα-

βής και παραδόσεως, δυνάμε-

νης να παραταθεί και για ένα (1)

ακόμη έτος αναπροσαρμοζόμε-

νου του τμήματος αναλόγως. 

Ημερομηνία και ώρα Δημοπρα-

σίας ορίζετι η Τετάρτη 6-5-2009

από 10.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες δί-

νονται στα γραφεία του Δήμου

κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΑ  9/4/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 226 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Ζεφύρου 2 τ.κ. 16673 Βούλα

Τηλ:  210-8995423 Fax:   210-8995423

Πληροφορίες: Ευγενία Αλεξανδροπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη ενός Επιχειρησιακού Ερευνητή για τις ανάγκες του έργου «ΕΚ-

ΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΥΠΟ-

ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» (ΔΗΜΟΙ ΒΟΥΛΑΣ, ΑΡΓΥ-

ΡΟΥΠΟΛΗΣ) με σύμβαση μίσθωσης έργου (5μηνη) με τα εξής προσόντα:

• Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. - Οικονομικής Κατεύθυνσης

Θα συνεκτιμηθούν:

Α)Εντοπιότητα (Δήμος Βούλας)

Β)Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων    ευρω-

παϊκών προγραμμάτων 

Βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής

εμπειρίας να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση Ζεφύρου 2, Βούλα,

16673 έως 30 Απριλίου 2009, υπεύθυνη κ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.ΕΑ.Β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΝΤΕΣΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Κορωπί 07/04/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6053

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Τηλ.: 210-6623628 Fax: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια ελα-

στικών 2009».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 64.360,00 ευρώ,

πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η Μαΐου 2009 με

ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την 11:00π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του

Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ 26 Μαρτίου 2009

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ – Τηλ. 210-8956892 Αρ. Πρωτ.: 891

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Το Δ. Σ. του Σωματείου Πανοράματος Βούλας προσκαλεί τα Μέλη του

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 11 Απριλίου στην αί-

θουσα του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Νεκταρίου  11:00π..

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 12 Απριλίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πεπραγμένα (Μάρτιος 2008 - Μάρτιος 2009) και Λογοδοσία Δ.Σ.

2. Υποβολή του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2008.

3. Παρουσίαση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση Πεπραγμένων, Απολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ.

5. Υποβολή και Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2009.

6. Έγκριση εισδοχής νέων Τακτικών Μελών.

7. Εντευκτήριο πλ. Άλσους – ενημέρωση.

8. Συζήτηση για όποιο άλλο θέμα παρουσιαστεί.

9. Τοποθετήσεις μελών.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αγγελιδάκης Ανδρέας Σκούτα Πόλυ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ‘Αντικατάσταση και επέκταση

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ δικτύου ύδρευσης οικισμού 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Βακαλόπουλου Δήμου Παλλήνης’

Αριθμός Πρωτ.: 4589/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση και

επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βακαλόπουλου Δήμου Παλλήνης»

Προϋπολογισμού  950.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που θα

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004 και των

κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφά-

σεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και τους όρους του τεύχους

της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 950.000,00 ευρώ και η προ-

σφορά που θα υποβληθεί θα αφορά το σύνολο του έργου, και αναλύεται

σε Δαπάνη Εργασιών 527.820,80 ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-

βου (ΓΕ+ΟΕ) 95.007,74 ευρώ Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργα-

σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 93.424,28 ευρώ Αναθεώρηση 9.492,02 ευ-

ρώ Απολογιστικές δαπάνες (10% του συνόλου προ ΦΠΑ) 72.574,48 ευρώ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 151.680,67 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) αφορά τις κατηγορίες

εργασιών :  Υδραυλικών Έργων.

2.   Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του  Βακαλόπουλου του

Δήμου Παλλήνης του Ν. Αττικής

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστι-

κά του διατάγματα και το Ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την

ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον

Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυ-

ξης.

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης στην

Παλλήνη Αττικής. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των

προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 28η Απριλίου  2009, ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την

28/04/2009, τότε θα διενεργηθεί την  19/05/2009, ημέρα Τρίτη  και ώρα

10:00 π.μ.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτείται  κατά 80% από το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς

Πόρους μέσω ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 από Πιστώσεις δημοσίων επενδύ-

σεων του . Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»   με την

υπ’αρ. 8954/09-02-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει-

ας Αττικής  

6. Εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά

έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ-

νων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί

μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και

άρθρο 7 του Π.Δ.609/85), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών προ-

σφορών με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 609/85.

7.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρεί-

ται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν  στη , 2η   &  3η ανά την

Επικράτεια τάξη, ή 2η 3η και 4ή τάξη, για Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Ατ-

τικής  ή ένα δεύτερο Νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του

ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας

Υδραυλικών.

Α2.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει

την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-

ου ΜΕΕΠ.

Α3.Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα οποία δεν τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν

ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική

και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσε-

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

του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία),

υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-

πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα-

τηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

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

άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον

δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-

λύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η

του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών , με τις προϋποθέσεις της

παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λό-

γω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέ-

λος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύ-

ουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια-

γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εται-

ρειών, αυτές για   την υπογραφή του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιλη-

φθούν με τη μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφω-

να με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 35 του Π.Δ.

609/85.

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε

διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λει-

τουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της

Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή τους στην

Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 14.325,06 Ευρώ (2%) του προϋπολο-

γισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην

υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε

στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας

πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως

ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Η ως άνω εγγυητική

επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη των

90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 60 ημέρες από

την ημερομηνία κατάθεσής της.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα εννέα (19) μήνες.

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συ-

μπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύ-

χη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το Δήμο

Παλλήνης Πληροφορίες: Δημαρχείο τηλ.:210-6600601

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που

διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Παλλήνης), εφόσον ζητηθούν τουλάχι-

στον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών

(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αρ-

γότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί-

τησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα-

ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τριάντα

(30) ΕΥΡΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθε-

σμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελε-

τών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης  που διεξάγει το

διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λά-

βουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα

κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβά-

σεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την

υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην πα-

ράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.

Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Τα-

χυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς

να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες,  θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δή-

μου Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας 1 ΤΚ: 153-51, Τηλ. 210.66.00.601 κα-

τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί 30/3/2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 33

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Κ.Α.Π.Η.

Πληροφορίες: κα. Χατζηγιάννη Ι. - Τηλ. 210-6625682

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κορωπίου προκηρύσσει, πρό-

χειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για

την εργασία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΓΙΑ ΤΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. για το έτος 2009» η

οποία θα εκτελείται τμηματικά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης

44.886,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με μελέτη της Τεχνική

Υπηρεσίας του Δήμου Κορωπίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/4/2009 ημέρα Δευτέρα με

ώρα παραλαβής των προσφορών 14:00 και ώρα λήξης 14:30 το

μεσημέρι σε γραφείο (αίθουσα συνεδριάσεων ημιυπόγειο) του

Δήμου Κορωπίου, οδός Αττικής 12, Κορωπί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια

μέρα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντι-

κείμενο του διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσ-

σα και να συνοδεύονται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

στο άρθρο 5.1 έως 5.16 της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του Π.Δ. 28/80.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και πρέπει να απευθύνεται στο

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κορωπίου και βεβαιώνεται με την προσκόμιση

ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ή ανάλογης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 15 του Π.Δ. 28/80.

Πληροφορίες και λεπτομερής διακήρυξη δίδονται στα γραφεία

του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-

6625682 κα. Χατζηγιάννη Ιωάννα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

2500 χρόνια Μαραθώνας!
ερώτηση του βουλευτή 

Μάκη Βορίδη

Με αφορμή την συμπλήρωση 2500 ετών από την

ιστορική μάχη του Μαραθώνα, ο βουλευτής  M. Βο-

ρίδης κατέθεσε ερώτηση στους Υπουργούς Πολιτι-

σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης

Ο Δήμος Μαραθώνα από τον Ιανουάριο του 2007 ξε-

κίνησε, εν’ όψει της συμπλήρωσης (τον Σεπτέμβριο

του 2010) 2.500 ετών από τη Μάχη του Μαραθώνα,

μια προσπάθεια με σκοπό την παγκόσμια ανάδειξη

του ιστορικού γεγονότος με τη διοργάνωση διεθνών

συνεδρίων, τη θεσμοθέτηση της μαραθώνιας φλό-

γας και τη μεταλαμπάδευσή της σε μεγάλες πόλεις

όπου διεξάγονται Μαραθώνιοι, σε όλον τον κόσμο. 

Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, είναι προ-

φανές ότι θα αποτελέσει έναν σοβαρό μοχλό τουρι-

στικής ανάπτυξης και διεθνούς προβολής της χώρας

μας.

Υπάρχει πολιτική βούληση για σύσταση διακομματι-

κής επιτροπής η οποία σε συνεργασία με τα συναρ-

μόδια Υπουργεία και τον Δήμο Μαραθώνα, θα κα-

ταρτίσει  το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσε-

ων;

Μειωμένες φέρονται να εμφανίζονται την

τρέχουσα περίοδο του έτους 2009 οι πω-

λήσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των

Ασφαλιστικών Εταιρειών, ενώ οι μειώσεις

των εσόδων και η διόγκωση των ελλειμμά-

των από την κρίση του χρηματιστηρίου,

όπου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες φέρονται

να έχουν τοποθετημένα περίπου το 35%

των κεφαλαίων τους, επιδεινώνουν την

κρίση που βιώνει ο κλάδος. Εκτιμάται ότι  η

κατάσταση αυτή θα οδηγήσει αναγκαστικά

σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, αυξήσεις

κεφαλαίων ή ακόμη και κλείσιμο Ασφαλι-

στικών επιχειρήσεων μέσα στο έτος 2009.

Η  ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε την ανάκληση της

άδειας λειτουργίας της Ασφαλιστικής

Εταιρείας Ε.Ο.Σ. Παράλληλα επέβαλε πρό-

στιμα σε άλλες εταιρείες του κλάδου για

μη τήρηση των ισχυόντων κανόνων της

ασφαλιστικής αγοράς, ενώ εκτιμάται ότι

είναι εμφανής ο κίνδυνος της οικονομικής

κατάρρευσης και άλλων επιχειρήσεων.

Η φερεγγυότητα των ιδιωτικών ασφαλιστι-

κών εταιρειών προς τους ασφαλισμένους

τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους

και προυποθέσεις, δεν πρέπει να  διαταρα-

χθεί σε βάρος τους αλλά και να διατηρη-

θούν οι θέσεις εργασίας.      

Ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς  ποιά

είναι η θέση τους και ποιά μέτρα προτίθε-

νται να λάβουν για να μη χαθούν θέσεις

εργασίας και η εκπλήρωση των υποχρεώ-

σεων προς του ασφαλισμένους.

Ανάκληση αδείας λειτουργίας της ασφαλιστικής ΕΟΣ 

Ερώτηση του βουλευτή Φώτη Κουβέλη
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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 -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  30/3  6.00μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr
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Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 13/4  8μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Συνεδριάζει ΣΑΒΒΑΤΟ  11/4  12 μεσημέρι 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

13 Απριλίου στις 8 μ.μ. με θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε:

8. Ανάπλαση Βασ. Παύλου από Αλυους έως Διγενή.

11. Εγκριση προϋπολογισμού ΠΕΒ

15. Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και εσωτερικού κα-

νονισμού πηρεσ΄ιών ΔΗ.Κ.Ε.Β.

21. Εγκριση διετούς προγράμματος δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Β.

23. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Απριλίου

στις 7μ.μ. με θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Απόφαση για την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία ανα-

στέλλεται η απόδοση των τελών μεταβίβασης και αδειών κυκλοφορίας

στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι 31-12-2009.

3. Απόφαση για την έγκριση απονομής  μουσικού βραβείου στην μνήμη του

μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα.

5. Απόφαση για έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της

ΝΑΑΑ και της Οργ. Ε. Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011.

6. Απόφαση για προγραμματική σύμβαση ΝΑΑΑ και Παιανίας  για την κατα-

σκευή νέου αγωγού στην υπό κατασκευή οδό Παιανίας- Σπάτων-Λού-

τσας, τμήμα Παιανίας Σπάτων.
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Περισσότεροι από 43 εκατομμύρια άνδρες στην Ευρώ-

πη και δεκάδες χιλιάδες στη χώρα μας αναμένεται  να

εμφανίσουν στυτική δυσλειτουργία μέχρι το 2025!!!

Η αρνητική αυτή εξέλιξη, όπως εξήγησαν οι δυο επι-

στήμονες, της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Δη-

μήτρης Καντζαβελος (πρόεδρος)  και  Αλκης Γρηγορά-

κης (Γ.Γραμ.), οφείλεται στο γεγονός ότι ανησυχητικές

διαστάσεις έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η αύξηση

των κρουσμάτων   από τις παθήσεις του ουροποιογεν-

νητικού συστήματος με αιχμή του δόρατος τον καρκίνο

του προστάτη, την στυτική δυσλειτουργία και την

ακράτεια ούρων. 

Ταυτόχρονα με το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουρ-

γίας και  σύμφωνα με τα στοιχεία περισσότεροι από

100.000 άνδρες, στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθ-

μός στον υπόλοιπο, πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο

του προστάτη.  

Επίσης με γεωμετρική πρόοδο αυξάνει και ο αριθμός

των ανθρώπων (ανδρών και γυναικών) που αντιμετωπί-

ζουν πρόβλημα με την ακράτεια ούρων. 

«Δυστυχώς η δυσοίωνη αυτή εξέλιξη έχει να κάνει με το

γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί αγνοούν τα πρώτα συ-

μπτώματα της ασθένειάς τους  ή διστάζουν και δεν

απευθύνονται  έγκαιρα στο γιατρό τους, με αποτέλεσμα

να πολλαπλασιάζονται    τα κρούσματα από τις παθήσεις

του ουροποιογεννητικού συστήματος» επισημαίνει Δ.

Καντζάβελος.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής  η Ευρω-

παϊκή Ουρολογική Εταιρεία σε συνεργασία με  τις Εθνι-

κές Ουρολογικές Εταιρείες, τα τελευταία χρόνια έχει

ξεκινήσει  καμπάνια για την ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση του κοινού πάνω στις παθήσεις του ουροποιο-

γεννητικού συστήματος.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στυτική Δυσλειτουργία  είναι η αδυναμία ενός άνδρα να

πετύχει και να διατηρήσει μια στύση επαρκή για μια ικανο-

ποιητική σεξουαλική επαφή. 

Επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής, τόσο του άνδρα,

όσο και της συντρόφου του. Είναι πολύ συχνή, αφού προ-

σβάλει περισσότερους από έναν στους δέκα άνδρες, χω-

ρίς να κατ’ ανάγκη να αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο

της γήρανσης. Δυστυχώς όμως, μόνο το 10% αυτών των

ανδρών καταφεύγουν στον Ουρολόγο για να την αντιμε-

τωπίσουν.

Είναι μία νοσηρή κατάσταση με πολλές πιθανές αιτίες. Σή-

μερα υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές θεραπείες

και είναι πολύ πιθανό, κάποια απ’ αυτές να είναι αποτελε-

σματική και για σας. Έτσι, αν η σεξουαλική σας ζωή έχει

υποβαθμιστεί λόγω της Στυτικής Δυσλειτουργίας μη δι-

στάζετε να επισκεφθείτε τον Ουρολόγο σας.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Στις  8  από τις 10 περιπτώσεις η στυτική δυσλειτουργία

οφείλεται σε οργανικά αίτια, αλλά σε αυτές τις περιπτώ-

σεις η σεξουαλική επιθυμία δεν επηρεάζεται. 

Τέτοια αίτια μπορεί να είναι:

•  Μειωμένη παροχή αίματος στο πέος.

•  Νευρολογικές παθήσεις και τραύματα των νεύρων του

πέους.

•  Σακχαρώδης διαβήτης: Είναι από τις πιο συνηθισμένες

αιτίες. 

•  Παρενέργειες φαρμάκων.

•  Κατάχρηση οινοπνευματωδών και χρήση ναρκωτικών.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

• Το στρες, που μπορεί να οφείλεται σε επαγγελματικά,

οικονομικά, οικογενειακά ή κοινωνικά προβλήματα.

• Το Άγχος.

• Τα προβλήματα στη σχέση.

• Η κατάθλιψη.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΙΑ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Κάπνισμα: Το κάπνισμα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας

κινδύνου για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. Επίσης το

κάπνισμα διπλασιάζει τις πιθανότητες Στυτικής Δυσλει-

τουργίας. Ένας νεαρός καπνιστής θα πρέπει να ξέρει ότι

έχει διπλάσιες πιθανότητες να έχει πρόβλημα όταν γίνει

μεσήλικας, από ένα μη καπνιστή.

• Υπέρταση: Συνιστάται συστηματικός έλεγχος της πίεσης

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

• Παχυσαρκία: Αν είστε υπέρβαρος, η απώλεια του περιτ-

τού βάρους θα σας ωφελήσει σημαντικά.

• Υψηλή χοληστερίνη: Η χοληστερίνη είναι απαραίτητο να

διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα με την κατάλληλη θε-

ραπεία.

• Σωματική άσκηση: Αν η δουλειά σας δεν περιλαμβάνει

σωματική δραστηριότητα, συνιστάται άθληση τουλάχιστον

μισή ώρα την ημέρα, τις περισσότερες ημέρες της εβδο-

μάδος. 

• Κακή Διατροφή: Συνιστάται υγιεινή διατροφή (Μεσογει-

ακή διατροφή)

• Οινοπνευματώδη: Αποφυγή κατάχρησης οινοπνευματω-

δών.

• Σακχαρώδης διαβήτης: Αν είστε διαβητικός, η σωστή

ρύθμιση του σακχάρου του αίματος και της πίεσης, θα ελα-

χιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του διαβήτη στα αγγεία

σας. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

•  Φάρμακα από το στόμα. 

•  Ασκήσεις πυελικού εδάφους.

•  Αντλίες κενού.

•  Ενδοπεϊκές ενέσεις. 

•  Πεϊκές προθέσεις.

Στυτική δυσλειτουργία

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

Τηλ.: 210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ζητείται ενδιαφερόμενος για μεταφορά παιδιού

από το σχολείο στο σπίτι. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-886871

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα ήθελα μέσω της εφημερίδας σας να ευχαριστήσω τον Σε-

βασμιότατο Μητροπολίτη Παύλο για την άμεση βοήθεια ψυ-

χική και υλική σε πρόβλημα που είχε μια οικογένεια μετανα-

στών από την Αλβανία.

Ευρισκόμενη σε κίνδυνο λόγω εγκυμοσύνης η ζωή της μητέ-

ρας της οικογένειας, ο Σεβασμιότατος πληροφορηθείς του

προβλήματος εκάλεσε στα γραφεία της Μητροπόλεως τον

σύζυγο της εγκυμονούσας, εμψυχώνοντας τον για να βρει τη

δύναμη να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμε-

τώπιζε η μέλλουσα μητέρα και το παιδί. Ανέλαβε δε και το οι-

κονομικό μέρος πληρώνοντας τα έξοδα της γέννας και της

παραμονής του πρόωρου βρέφους των στην θερμοκοιτίδα,

σημειωτέον ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται παράνομα στην

χώρα μας και γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν ούτε φαρμακευτική

κάλυψη.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ιερά Μητρόπολη της πόλης μας

πρωτοστατούντος του Μητροπολίτη Παύλου ανταποκρίνεται

πλήρως στις ανάγκες των συνανθρώπων μας μέσω του φι-

λανθρωπικού της έργου, απαλύνοντας τον πόνο αυτών που

έχουν ανάγκη.
Με τιμή Εύα Καλαπόδη

Μνήμη Μιχάλη Αλφαρά

Εφυγε από τη ζωή με τα 86 χρόνια του ο Μιχάλης Αλ-

φαράς και κηδεύθηκε στο Νεκροταφείο της Βούλας

(27/2). Είχε γεννηθεί στη Δράμα με καταγωγή από τη Σύ-

μη της Δωδεκαννήσου και ασχολήθηκε επαγγελματικά

με οικοδομές, όπου ξεχώρισε για

την εργατικότητά του και για την

πανθομολογούμενη εντιμότητά

του. Υπήρξε δραστήριος, αντι-

στασιακός, ενεργός πάντοτε δη-

μοκρατικός πολίτης προσηλωμέ-

νος στα ιδανικά μιας δίκαιης σο-

σιαλιστικής κοινωνίας.

Παρά τις αντιξοότητες και τους

διωγμούς ακολούθησε την Αριστερά σ’ όλη τη δημοκρα-

τική της εξέλιξη ως το σημερινό ΣΥΝ, στον οποίο η συ-

νεχής δραστηριότητά του υπήρξε πολύ σημαντική.

Με μεγάλες προσπάθειες κατόρθωνε να κρατάει ανοιχτό

το γραφείο του κόμματος, με βιβλιοθήκη, και να είναι πά-

ντοτε ζωντανός θιασώτης κάθε προοδευτικής κίνησης.

Για πολλά χρόνια εξέδιδε την εφημερίδα ΤΟΜΕΣ και πα-

ρουσίαζε τα φλέγοντα προβλήματα της Βούλας.

Χαρίλαος Μηχιώτης
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Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ν.Ο.Βουλιαγμένης

Ενθουσιασμένες και συγκινημένες εμ-

φανίστηκαν οι αθλήτριες του Ν.Ο.Β. που

γύρισαν χρυσές πρωταθλήτριες Ευρώ-

πης.

Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε η

Συνέντευξη τύπου που δώσανε την Τρίτη

7/4 όπου δεν έλλειψαν και τα δάκρυα συ-

γκίνησης και χαράς από την προπονή-

τριά τους Αλεξία Καμένου αλλά και από

ορισμένες αθλήτριες.

Η Αλεξία Καμένου έκανε έναν μικρό

απολογισμό της πορείας της στον όμιλο

που ξεκίνησε από αθλήτρια. Δεν ήξερε

ποιόν να πρωτοευχαριστήσει αφού όπως

είπε, είχε δίπλα της πάντα και σε ότι

χρειάστηκε τον Ν.Ο.Β. και αυτό ήταν πο-

λύ σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη

των στόχων της. Αναφέρθηκε στις συ-

νεργάτιδές της, Τζίνα και Τέρυ Ρούπακα:

"Από τότε που ήμασταν συμπαίκτριες
στην ομάδα, η Τζίνα μου άφηνε τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, αλλά εγώ ήξερα ότι
την έχω πίσω μου. Το ίδιο συμβαίνει και
τώρα, τόσο με την Τζίνα, όσο και με την
Τέρυ".

Συνέχισε λέγοντας ότι αισθάνεται πολύ

υπερήφανη γι’ αυτό που πετύχανε παρ’

όλο που κι άλλοι προπονητές έχουν φτά-

σει να κατακτήσουν με την ομάδα τους

το Πανευρωπαϊκό, εκείνη έχει έναν με-

γαλύτερο λόγο να νιώθει ικανοποίηση

καθώς την ομάδα αυτή την δημιούργησε

η ίδια από τα πρώτα της βήματα μέχρι το

ψηλότερο βάθρο. “Τα κορίτσια δεν είναι
απλώς αθλήτριες για μένα, είναι φίλες
μου, νοιάζομαι αν θα είναι καλά, το ίδιο
κι αυτές για μένα. Ξέρουν το χαρακτήρα
μου, τις ιδιαιτερότητές μου και έχουν
ανεχθεί πολλά. Αυτή η ομάδα φτιάχτηκε
με αγάπη και το μοντέλο αυτό δούλεψε.
Η διοίκηση δεν μου χάλασε χατίρι, με
άφησε να αποφασίσω εν λευκώ κι αυτό
είναι τρομερή πολυτέλεια, ιδιαίτερα για
μία γυναίκα τεχνικό”. Τέλος αναφέρθηκε

στον Άκη Τσαταλιό ο οποίος ήταν αυτός

που έβαλε τις βάσεις για την καθιέρωση

της ομάδας ανάμεσα στις κορυφαίες της

Ευρώπης και του αφιέρωσε το κύπελλο. 

Το βίντεο που προβλήθηκε με στιγμιότυ-

πα των αγώνων και με φωτογραφίες που

έδειχναν την υπερπροσπάθεια των αθλη-

τριών, μας έβαλε μέσα στην ατμόσφαιρα

του πρωταθλήματος.

"Πρότυπό μου η Καμμένου"

Συνέχεια στην ομιλία είχε η αρχηγός της

ομάδας Άντυ Μελιδώνη η οποία θυμήθη-

κε κι εκείνη τα πρώτα της βήματα. Από

τότε θαύμαζε την τωρινή προπονήτριά

της και την είχε ως πρότυπο αθλήτριας.

Παραδέχτηκε ότι η ζωή του αθλητή έχει

πολλές δυσκολίες αλλά στιγμές σαν και

αυτές που παρακολουθήσαμε στο βίντεο

είναι ανεπανάληπτες και αναντικατάστα-

τες. 

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι δεν θα άλ-

λαζε «ποτέ και τίποτα από την μέχρι τώ-
ρα πορεία της».

Κοντά στη γυναικεία ομάδα και η Πρόε-

δρος του Ν.Ο.Β. Στέλλα Λαζάρου - Τίγκα

η οποία δεν έχασε κανέναν αγώνα, είπε:

"η κατάκτηση του Κυπέλλου ήταν αναμε-
νόμενη αλλά και δύσκολη. Είναι το απο-
τέλεσμα της σκληρής δουλειάς και η επι-
βράβευση των προσπαθειών, τόσο της
ομάδας, όσο και όλων των διοικήσεων
που έχουν περάσει από τον Όμιλο. Ήμα-
σταν η καλύτερη ομάδα του Final Four". 

Τέλος ευχαρίστησε τα κορίτσια και έδω-

σε την υπόσχεση ότι η ομάδα θα συνεχί-

σει να έχει την στήριξη της διοίκησης. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ιστορία έγραψε η γυναικεία ομάδα του ΝΟΒ που νίκησε με 12-9 την Οριτζόντε Κατάνια στον τελικό του Final Four το οποίο διεξήχθη στο Κίρισι της Ρωσίας και

στέφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι κοπέλες της Αλεξίας Καμμένου πήραν έτσι ρεβάνς για τον περυσινό χαμένο τελικό από τις Ιταλίδες στην Κατάνια και έφεραν την κούπα στην Ελλάδα μετά από

έξι χρόνια!

Η γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης αγωνίστηκε σε 13 αγώνες και είχε 13

νίκες! Αντιμετώπισε τις ομάδες: 

Uralochka, Sabadell, Bochum, Vrutky, City of Manchester, Olympic Nice, Lumio

Het Ravijn, Nancy, Α.Ν.Ο. Γλυφάδας, T. Mobile Honved και στον τελικό την GS

Geymonat Orizzonte.

Η ομάδα απαρτίζεται από τις: 1. del Soto, Patri (Esp) - Τερματοφύλακας, 2. Τσου-

καλά, Χριστίνα - Αμυντικός, 3. Μελιδώνη, Άντυ (αρχ.) - Αμυντικός, 4. Αλεξάκη,

Ναυσικά - Περιφερειακή, 5. Λιόση, Κική - Περιφερειακή, 6. van Norman, Moriah

(USA) - Φουνταριστή, 7. Ασημάκη, Αλεξάνδρα - Φουνταριστή, 8. Ρουμπέση, Αντι-

γόνη, Petri, Heather (USA) - Περιφερειακή, Aμυντικός, 9. Γερόλυμου, Αγγελική -

Περιφερειακή, 10. Χρυσικοπούλου, Δέσποινα - Περιφερειακή, 11. Κουτέλη, Ντί-

να - Περιφερειακή, 12. Λαρά, Γιούλη - Φουνταριστή, 13. Κούβδου, Έλενα - Τερ-

ματοφύλακας, 14. Δρίμη, Χριστίνα - Φουνταριστή, 15. Ηλιοπούλου, Μαρία - Πε-

ριφερειακή, 16. Παντελίδη, Μαρκέλλα - Περιφερειακή.

13 στα 13!
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Μαθητικό Σκακιστικό 
κύπελλο Λαυρίου

Σταθουλόπουλος Δημ. & Εμίρη Φιλια 

Στους οκτώ καλύτερους στην Ελλάδα

O Μάρτης αναδείχτηκε μήνας αθλητικών

δραστηριοτήτων για πολλούς συλλό-

γους, όπως και για τον Λεύκαρο, που

ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες.

Ετσι η αγωνιστική ομάδα του «ΑΣ.ΛΕΥ-

ΚΑΡΟΥ» συμμετείχε στο 8ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα JU JITSU στο fighting για μι-

κρούς αθλητές   κάτω των 12 ετών και

στο DUO SYSTEM  που έγινε στις 8 Μαρ-

τίου   στο κλειστό Γυμναστήριο Γλυφά-

δας «Μ.ΛΙΟΥΓΚΑΣ» κατακτώντας  σημα-

ντικές διακρίσεις.

Eφυγαν με χρυσό μετάλλιο οι μικροί

αθλητές Καλλιπέτη Κατερίνα, Μπερκέτη

Άννα και Σουρέτης Ερμής.

Με Αργυρό οι: Παναγιωτόπουλος Φοί-

βος, Παπαϊωάννου Φιλίππα, Σουρέτη

Ιλιάδα και Τσαμαντάνης Φίλιππος 

Και με χάλκινο οι Μαρκέτος Αριστοφά-

νης, Σταματίου-Μερακλής Κωνσταντίνος

και Διβάρη Κατερίνα, ενώ αξιόλογη ήταν

η συμμετοχή και των υπόλοιπων αθλητών.

Οι μεγάλοι αθλητές διαγωνίσθηκαν στο

DUO SYSTEM (τεχνικές) 

Με τα παρακάτω αποτελέσματα

Σιώρη Αθηνά-Σαγγιώτης Χρ. 1η θέση

Σερεπίσος Αλέξ- Ζήσης Παν. 1η θέση 

Μαυρουδάκος Μ.-Καλιπέτης Αντ. 2η θέση

Λαζανάκης Ορ.-Ζύγουρας Χρ.3η θέση

Τζανικιάν Αρά-Μιχαιρίνας Μ. 4η θέση

Επίσης στις 28 και 29 Μαρτίου η μεγάλη

αγωνιστική ομάδα έλαβε μέρος στους

Πανελλήνιους Αγώνες, που έγιναν στο

Ολυμπιακό Στάδιο στο «Γ.Κασσιμάτης»

με 23 αθλητές κατακτώντας 7 χρυσά, 5

αργυρά και 1 χάλκινο μετάλλιο.

Πρώτη θέση πήραν οι αθλητές Σαγγιώ-

της Χρήστος, Σερεπίσος Αλέξανδρος,

Σιώρη Αθηνά, Σαγγιώτης Αναστάσιος,

Λαζανάκης Ορέστης, Μαυρουδάκος Μά-

ριος και Παναγιωταράκου Ζαφειρία.

Δεύτερη θέση κατέλαβαν οι αθλητές Δα-

μαλάς Κωνσταντίνος,Τζανικιάν Αρά, Ζύ-

γουρας Χρήστος, Ζήσης Παναγιώτης και

Καλιπέτης Αντώνης.

Τέλος ο Δαφεράνος Παναγιώτης κατέ-

κτησε την 3η θέση  

Αξιέπαινη ήταν η συμμετοχή  και των

υπόλοιπων αθλητών. 

Προπονητής της ομάδας είναι ο  Γ. Ζαντιώτης.

Νέα πρόεδρο απέκτησε η

“Παλλήνη Βόλλεϋ”

Νέο σχήμα απέκτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του  Αθλη-

τικού Ομίλου  «ΠΑΛΛΗΝΗ» ΒΟΛΛΕΫ. Για πρώτη φορά

στην 22χρονη ιστορία του συλλόγου μία γυναίκα αναλαμ-

βάνει τα ηνία.  Τη θέση της προέδρου ανέλαβε η Ευγενία

Παπαγεωργίου, η οποία τα τελευταία χρόνια πρόσφερε τις

υπηρεσίες της στο σύλλογο από τη θέση της Γενικής

Γραμματέως.  

Πιο αναλυτικά όλες οι νέες αλλαγές:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ : ΚΟΥΤΣΑΒΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΡΗΓΑΤΟΥ ΜΑΙΡΗ

Η νέα πρόεδρος μετά την εκλογή της, δήλωσε:

“Θέλησα να αναλάβω την προεδρία
καθώς και το δύσκολο έργο της
ανασύνταξης και της αναδιοργάνω-
σης του συλλόγου που όλοι αγαπά-
με, καθώς πιστεύω ότι έχουμε βρε-
θεί σε μία πολύ κρίσιμη καμπή της
ιστορίας του. Από την μία πλευρά οι
αγωνιστικές επιτυχίες των προη-
γούμενων ετών έχουν δημιουργή-
σει πολύ υψηλές υποχρεώσεις (κυ-
ρίως οικονομικές) αλλά και προσ-
δοκίες για ακόμη μεγαλύτερα

πράγματα. Από την άλλη πλευρά η άσχημη γενικά οικονο-
μική συγκυρία επιβάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την
επαναξιολόγηση και το «συμμάζεμα» των οικονομικών με-
γεθών με ταυτόχρονη αναζήτηση και νέων χορηγών.  Στην
προσπάθεια αυτή δεν «περισσεύει» κανένας φίλος ή μέ-
λος του συλλόγου, του βόλλεϋ αλλά και του αθλητισμού
της πόλης γενικότερα. Απευθύνω σε όλους κάλεσμα να
βοηθήσουν στη νέα αυτή προσπάθεια”.

Λίγα λόγια για το προφίλ της νέας προέδρου :

Έχει σπουδάσει Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης. Εργάζεται από το 1983 ως Εισαγγελέας ενώ στην πα-

ρούσα φάση υπηρετεί ως Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά. Είναι κά-

τοικος Παλλήνης και είναι παντρεμένη με τον  Μπάγια Σωτήρη,

γνωστό πρόεδρο των Εισαγγελέων. ΄Έχει δύο παιδιά την Ελεάν-

να και το Δημήτρη τα οποία είναι αθλητές του βόλλεϋ.  Με τα κοι-

νά του συλλόγου ασχολείται από το 2000, ενώ ήταν μέλος και

στο ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.)

την περίοδο 2005-2008.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

Αγαπητέ μοι, κ. Πρόεδρε,

Δια του παρόντος παρακαλούμεν Υμάς, όπως διαβιβάσητε

εις τας Αθλητρίας και την Προπονήτριαν της Γυναικείας

ομάδος Υδατοσφαιρίσεως του καθ’ Υμάς Ομίλου, τα πλέον

θερμά συγχαρητήρια ημών, τόσον δια την περιφανή νίκην

εις τον τελικόν του Τσάμπιονς-Καπ επί της Ιταλικής Οριζό-

ντε Κατάνια με σκορ 12-9, όσον και δια την κατάκτησιν του

εν λόγω ευρωπαϊκού τίτλου.

Καλή Συνέχεια εις όλους. Ο Θεός μεθ’ Υμών.

Μετά πατρικών ευχών και πολλής της εν Κυρίω αγάπης. 

Ελάχιστος εν Επισκόποις

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος

Επιτυχίες του Αθλητικού Συλλόγου “Λεύκαρος” Βούλας

Με πολύ συναρπαστικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκε

το περασμένο Σαββατοκύριακο η τελική φάση των ατομι-

κών αγωνισμάτων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παί-

δων-Κορασίδων.

Ο Σταθουλόπουλος στο πρώτο αγώνα κέρδισε τον Ξανθό-

πουλο της ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ με 3-0 και στον δεύτερο

τον Δικόπουλο της ΜΑΚΑΜΠΗ με 3-1 και έτσι έφτασε στα

προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Γιοβά του ΑΔΩΝΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και έχασε τελείως ανέλπιστα με 3-1.

Ετσι περιορίστηκε στους 8 καλύτερους παίδες στην Ελλάδα.

Η Φ. Εμίρη κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι την Χατζηαντωνί-

ου με 3-0, στην συνέχεια την Καραβίδα του ΑΕΤΟΧ επίσης

με 3-0 και  έχασε στα προημιτελικά με 3-1 από την Γαζε-

πίδου του ΔΙΟΝΥΣΟΥ, η οποία Γαζεπίδου έφτασε μέχρι τα

τελικά και κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ατυχής στην κλήρωση η Πατεράκη Στέλλα, έπαιζε από το

πρώτο παιχνίδι με την Μητκάκη, η οποία και κατέκτησε

την πρώτη θέση, η δε Νίνου επίσης στον πρώτο αγώνα

έπεζε με την Γαζεπίδου που κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΑΝ ΦΟΥΝΤΑ,

ΜΠΑΤΟΥ & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

0 Το φετινό σερί των νικών της συνέχισε και στον 3ο

αγώνα Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμποδίων,

που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος για την Ζέτα Φούντα, που ήταν για μία

ακόμη φορά νικήτρια στην κατηγορία εφήβων έχο-

ντας 4 βαθμούς ποινής και τον καλύτερο χρόνο

στο μπαράζ.  Ακόμη, η αμαζόνα του ΙΟΜS ήταν

πρώτη και στην κατηγορία νέων ίππων 6 ετών με

την Kannan ZBebe. Πολύ καλή εμφάνιση για έναν

ακόμη αγώνα πρωταθλήματος έκανε και η Βασιλι-

κή Μπάτου, που κέρδισε την κατηγορία παίδων. Δύο νί-

κες πέτυχε ακόμη ο Γιώργος Ρωσσιάδης. 

0 Στον 3ο αγώνα Ιππικής Δεξιοτεχνίας στον Ιππικό Όμιλο

Βαρυμπόμπης, που ήταν εις μνήμη του Μανόλη Στεργίου,

πρωτεργάτη του αθλήματος, πρωταγωνίστρια ήταν η Δα-

νάη Παπαγεωργίου, που κέρδισε δύο αγωνίσματα ενηλί-

κων. Στην Κατηγορία Εφήβων η Ρέα Καπετάνου ήταν για

άλλη μία φορά φέτος νικήτρια και στην Κατηγορία Ενηλί-

κων πρώτη ήταν και πάλι η Ελένη Μυράτ. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πινγκ - Πονγκ Παίδων-Κορασίδων

Το Σάββατο 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το

Μαθητικό Σκακιστικό Κύπελλο Λαυρίου, που διοργάνωσε

το 1ο Δημοτικό Σχολείου και διακρίθηκαν οι σκακιστές:

Κατηγορία 1η (1η - 4η Δημοτικού)

1ος: Τσελέπης Γιώρ. (3ο Δημ. Σχολείο), 2ος: Μερασεδό-

γλου Δημ. και 3ος: Φαλίν Βλαδίμηρος (2ο Δημ. Σχολείο).

Κατηγορία 2η (5η και 6η Δημοτικού)

1ος: Νινος Θανάσης, 2ος: Κατσιβάρδας Χάρης, 3ος: Πα-

παδόπουλος Γιάννης (όλοι απ’ το 4ο Δημ. Σχολείο).

Σημειωτέον ότι όλα τα παιδιά είναι του Αθλητικού Συλλόγου Λαυρίου.
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“H Κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου στη

μεταπολεμική Αθήνα Η περίπτωση της Βούλας» ΡΑΛΛΥ ΑΝΤΙΚΑ ΑΜΑΖΩΝ
Παρουσίαση του βιβλίου “H Κοινωνική παρα-

γωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική

Αθήνα – Η περίπτωση της Βούλας», του Λε-

ωνίδα Οικονόμου (διδάκτορος στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο), πραγματοποιήθηκε την περα-

σμένη Δευτέρα 6 Απριλίου στο χώρο του Art

gallery café του Μιχάλη Γύρα.

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, εμπνέει άλλωστε

ο χώρος, παρουσίασε τοn συγγραφέα ο επί

πολλά έτη ασχολούμενος με τα κοινά Πέ-

τρος Θανόπουλος (δημοτικός σύμβουλος).

Ο συγγραφέας Λεωνίδας Οικονόμου μίλησε

για την ερευνητική – συγγραφική προσπά-

θειά του και τη βοήθεια που του πρόσφεραν

άνθρωποι, αρχεία και βιβλιοθήκες και την πο-

λυετή έρευνα, που χρειάστηκε για να δομη-

θεί το βιβλίο αυτό.

Η μελέτη του εστιάζεται και αναλύει σε βά-

θος τις διαδικασίες της οικοπεδοποίησης και

του αστικού σχεδιασμού ενός αγροκτήματος

5.500 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, βο-

σκοτόπων και δάσους στη Βούλας Αττικής

κατά τη μεταπολεμική περίοδο.

Το κλείσιμο της παρουσίασης έκανε ο δημο-

τικός σύμβουλος Γιάννης Σκουμπούρης.

Όμως την παρουσίαση του βιβλίου αναλυτι-

κά, θα δημοσιεύσουμε στο προσεχές φύλλο.

Η Ανάσταση του Χριστού 

ας γεμίσει τις καρδιές όλων 

με αισιοδοξία, ελπίδα 

και αίσθηση ενότητας 

για να αντιμετωπίσουμε το αύριο.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα

Πέτρος Γ. Δούκας
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Το πάρκο της πλατείας της Βούλας, θύμιζε την επο-

χή του 1950. Δεκάδες αυτοκίνητα από 35 έως 70

ετών αραγμένα, λουστραρισμένα είναι έτοιμα για

την εκκίνηση του ΡΑΛΛΥ ΑΜΑΖΩΝ,  με αμιγώς γυ-

ναικεία πληρώματα. Είναι γεγονός ότι τράβηξαν τα

βλέμματα των περαστικών που έμειναν να παρακο-

λουθήσουν την εκκίνηση, τράβηξαν τις σχετικές

φωτογραφίες, αλλά ήπιαν και φρέσκο καφέ από το

Λουμίδη, που είχε σταθμεύσει με κινητό …καφε-

νείο στην πλατεία.

Την εκκίνηση έδωσε ο δήμαρχος Βούλας, ενώ ο

αντιδήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος και ο πρόεδρος

έδωσαν εκκίνηση σε επόμενα αυτοκίνητα.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε το σωματείο

ΦΙΛΠΑ σε συνεργασία με το Δήμο Βούλας. 

Ο συγγραφέας Λ. Οικονόμου, αριστερά με τον
Μιχάλη Γύρα και τον Κώστα Βενετσάνο.


