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Η Ελλάς τελεί υπό κηδεμονία· έρχονται πολλά δεινά...

Μας βάζουν να πληρώσουμε
Αυτά που φάγανε και συνεχίζουν να τρώνε
Γιατί πρέπει να ενδώσουμε να μας αρπάξουν τα όρνεα του χρηματο-πιστωτικού ασύδοτου κεφαλαιοκρατισμού:





 τους εθνικούς πόρους
 τη δημόσια γη, το υπέδαφος,
 τη θάλασσα και τον αέρα μας
 την εθνική μας ανεξαρτησία. Γιατί;

τους κόπους μας
τους μισθούς μας
τα σπίτια μας
τις κοινωνικές κατακτήσεις

Γιατί πρέπει να υποκύψουμε στους τοκογλύφους;
Γιατί να ενδώσουμε στους μιζαδόρους;
Γιατί να πληρώσουμε τους αβανταδόρους και τους μεσάζοντες;
Γιατί πρέπει να υπακούσουμε σε μια κυβέρνηση
που εξαπάτησε τους ψηφοφόρους της «πριν αλέκτωρ λαλήσει… άπαξ;» Επειδή ό,τι κάνει γίνεται «νόμιμα»; Δηλαδή με νόμους που ψηφίζει η Βουλή «κατά παραγγελία;»
Η «εκτελεστική» εξουσία – η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός ΔΕΝ είναι εκτελεστές της βούλησης των εκπροσώπων – εντολοδόχων –
των πολιτών.
Η κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός
(ο εκάστοτε), είναι εντολέας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Οι βουλευτές, στην πλειοψηφία τους (μικρή ή μεγάλη) είναι κομματικοί εντολοδότου Κώστα χοι, χειροκροτητές και «μετοχές στην κωΒενετσάνου λότσεπη» των κομματικών τους αρχηγών.
Και είναι γνωστό και κατανοητό ότι είναι
εντολοδόχοι των αρχηγών τους, γιατί απ’ αυτούς εξαρτάται η εξέλιξή τους και η διατήρησή τους στη «θέση» τους.
Πολλές επιλογές γίνονται περισσότερο με κριτήρια «υπακοής και πίστεως», στον αρχηγό, θέτοντας σε πολύ δεύτερη μοίρα την αξιοκρατία ή ακόμη και την καταλληλότητα
και δυνατότητα άσκησης του βουλευτικού αξιώματος και
της τιμητικής εκπροσώπησης των πολιτών.

Πρώτευσε ο “Πρωτέας” Βούλας
Ανήλθε στην Α1 κατηγορία

Στις …καλένδες
το Χέρωμα Βάρης
απάντηση σε ερώτηση
του βουλευτή
Γιώργου Βλάχου
Σελ. 17

ΛΑΥΡΙΟ:
Διακοπή εργασιών
στη Euroterra Σελ. 7,11

Συνέχεια στη σελ. 2

Παραιτήθηκε
ο Π. Ευαγγελίου
από
τον
Ο.Λ.Λ.

Η χαρά δεν κρύβεται στα πρόσωπα των γυναικών, για
την μεγάλη κατάκτηση της Α1 κατηγορίας. Σελ. 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΟΜΙΛΙΑ
Σας προσκαλώ, την Τετάρτη 28 Απριλίου, στις
19:30, στην Πνευματική Εστία Δήμου Βούλας,
Ζεφύρου 2 (κεντρική πλατεία
Βούλας), σε ομιλία με θέμα:

“ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ”
Προκλήσεις και προοπτικές.
Ιωάννης ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Σελ. 24

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Το νέο μας e-mail
press@ebdomi.com
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Μας βάζουν να πληρώσουμε
Αυτά που φάγανε και συνεχίζουν να τρώνε
Συνέχεια από τη σελ. 1

(Είναι αλήθεια ότι αυτό γίνεται με ευθύνη και των ίδιων των ψηφοφόρων –
εσκεμμένα δεν χρησιμοποιώ τον όρο,
“πολιτών”. Ο πολίτης πρέπει να έχει
υπευθυνότητα και ανιδιοτέλεια. Ικανότητα κρίσης και αντίστασης. Κι αυτό προϋποθέσει πάλι υπευθυνότητα,
ενδιαφέρον, υιοθέτηση αρχών και
γνώση δεδομένων).
Δεν υπαινίσσομαι, βεβαίως, κατάργηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Κατηγορώ ευθέως το παρόν αρχηγοκεντρικό – φεουδαρχικό – κοινοβουλευτικό σύστημα απατηλής «δημοκρατίας» και αναξιοκρατίας.
Αιτίες της σημερινής κατάντιας της
χώρας είναι:
Οι πελατειακές σχέσεις. Είναι πασίγνωστες, ασύγνωστες, με συνένοχους τους διακρινόμενους, ευνοημένους “πολιτες”-πελάτες.
Πασίγνωστη ακόμη:
Η κρατική φαυλότητα ώστε να περιττεύει πάσα περαιτέρω ανάλυση για
ανεπάρκεια, αντιπαραγωγικότητα, δυσκαμψία, οκνηρία, αδιαφορία, ανευθυνότητα, αυταρχικότητα, δωροληψίες-γρηγορόσημα, φακελάκια, τσάντες - εκτροπής, ανατροπής, ακόμη,
του ζητούμενου, κατά το δοκούν και
κατ’ αναλογίαν προς την …μιζα-αποδοσίαν. Δια-στροφής επομένως του
καθήκοντος σε αυθαίρετη διακριτική
ευχέρεια.
Κεφαλαιώδης αιτία η ανεπαρκής,
άτολμη, ιδιοτελής και ολίγιστη πολιτική ηγεσία. Απογυμνωμένη οραμάτων και τολμηρής ευστροφίας (ο ορρωδός1 θετικισμός τους τους περιορίζει σε λύσιμο του «γόρδιου δεσμού»
μόνον δια των δακτύλων). Μια πολιτική ηγεσία που δεν διανοείται αυτοκρινόμενη, έστω ν’ αναγνωρίσει τις
πραγματικές της ευθύνες. Που αποφεύγει, βεβαίως, όπως ο «διάβολος
το λιβάνι», να λογοδοτήσει, ενώ απ’
την άλλη μεθύσκεται στις αναθυμιάσεις του λιβανωτού των κολάκων.
Αποτέλεσμα και αιτία αλληλοτροφοδοτούμενες, πλέον, η γενική και διάχυτη σήψη της ελληνικής κοινωνίας.
Γιατί λοιπόν να πληρώσω εγώ τα σπασμένα και τα φαγωμένα;
Εγώ ο εργαζόμενος τίμια και ευσυνείδητα και μη ευνοηθείς, αλλά όχι σπάνια αδικημένος και καταπιεσμένος
επαγγελματίας, μικροεπιχειρηματίας
ή εργατοϋπάλληλος.

Γιατί να υποκύψω στις άπληστες ορέξεις των διεθνών τοκογλύφων και των
οργανικών τους οργανισμών, της Ε.Ε.
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ);
Γιατί να δεχθώ τα αυθαίρετα σπρεντ
και τ’ άλλα «μαγικά» τεχνάσματα της
«σχολής του Σικάγο», όπου, άκουσον
- άκουσον, ένα κράτος είναι αφερέγγυο ή επισφαλές, αλλά οι τράπεζές
του – μ’ εγγύηση αυτού του επισφαλούς κράτους – μπορούν να δανείζονται με 4,5 φορές μικρότερο επιτόκιο
απ’ ότι το τριτεγγυούμενο κράτος!
Μάθαμε, μ’ όλα ταύτα τα τελευταία
2,5 χρόνια πως πολλές τράπεζες και
«κολοσσοί βιομηχανικοί και ασφαλιστικοί» έβαλαν λουκέτο. Αντίθετα,
δεν ξέρω κανένα κράτος να διαλύθηκε για λόγους οικονομικούς. Ούτε με
εμπάργκο, ούτε καν με πόλεμο (μοναδική εξαίρεση για το τελευταίο, η Γιουγκοσλαβία).
Γιατί να δεχθώ τις απόψεις, τις αποφάσεις και τις αντιλήψεις των οικονομολόγων που γαλουχήθηκαν με τις
ιδέες του νεοφιλελευθερισμού, «της
άκρως ανταγωνιστικής» ασύδοτης οικονομίας της αγοράς και σπούδασαν
στα πανεπιστήμια της «Σχολής του Σικάγο», του μονεταρισμού2 του Φρίντμαν3, των ομοίων του και των επιγόνων τους, που ανέτρεψαν με την
υπομονετική μεθόδευση της εταιρίας
Μον Πελερέν4, τους επίσης, αλλά συγκαταβατικούς, αστούς Κέινς5 και
Γκαλμπρέιθ6;
Δεν αναφέρομαι, όπως διαπιστώνετε,
στον Μαρξ ή στο Δημοσθένη, ούτε
στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και
το Σόλωνα. Στον τελευταίο και στη
σεισάχθεια θ’ αναφερθώ στο προσεχές, όταν θ’ αποτολμήσω νουθεσία
προς την πολιτική ηγεσία. Ματαίως,
βεβαίως, όταν αυτή είναι θρησκευτικά
προσκολλημένη στην «αγία» γραφή
του Φρίντμαν και του Greenspan). O
τελευταίος ζήτησε “συγνώμη”, γιατί
δεν υπολόγισε «την απληστία των
γκόλντεν μπόις». Την απληστία του
χρηματο-πιστωτικού ιμπεριαλιστικού
κεφαλαίου, ορθότερα.
Τέλος, για σήμερα - γιατί θα το λέω
κάθε φορά - γιατί ν’ αποδεχθώ
αγογγ;yστως να πληρώσω, χωρίς να
φταίω, όταν αυτοί που ευθύνονται για
όλα τα παραπάνω, κι ακόμα για τις
«συνθήκες» θεσμοθέτησής τους –
Μάαστριχτ και Λισσαβ;oνας – και τις
συμβάσεις και τα άκρατα και άκριτα
δάνεια, δεν θέλουν - όχι μόνον δεν
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προθυμοποιούνται, αλλά δυστροπούν
κιόλας - να πληρώσουν πρώτοι, όσα,
κατ’ αναλογία, ζητούν να πληρώσουμε εμείς.

Η τέχνη του λόγου μπροστά
στην κοινωνία γ. κορναράκης Σελ. 8

Πατρίδα υποταγμένη
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας
Το ξαναλέμε λοιπόν: Να δώσουν το
παράδειγμα για να παραδειγματιστούμε κι εμείς (έστω κι αν δεν φταίμε).
Οι 300 βουλευτές να γίνουν 2107.
Να μειωθούν οι απολαβές κατά 20%
από τοn Πρωθυπουργό, μέχρι τους
Αντιδημάρχους. Είναι συμβολικό, ναι
– όχι και τελείως - αλλά ουσιαστικό
και οπωσδήποτε απαραίτητο.
Τα 9 γιατί που ανέφερα παραπάνω –
και που είναι 109 – δεν ετέθησαν για
να πάρω απάντηση ούτε εγώ, ούτε
εσείς. Ετέθησαν για να διερωτηθούμε
και να προβληματιστούμε όλοι μας.
Ετέθησαν γιατί τ’ ακούω κάθε ημέρα
να ξεφεύγουν από το έρκος8 των αγανακτισμένων οδόντων όλων μας.

――――――――
1. Ορρωδός: φοβικός, τρεμώδης. Από το
ορρωδώ και το όρρος αρχ. = οπίσθια,
γλουτοί. η λ. ορρωδώ θα είχε τη σημασία
του αφοδεύω, αποπατώ από τo φόβο μου
(Γ. Μπαμπινιώτης, ετυμολογικό λέξικό).
2. Μονεταρισμός: θεωρία του Φρίντμαν για
έλεγχο του πληθωρισμού με την προσφορά χρήματος, από Κεντρική Τράπεζα.
3. Φρίντμαν Μίλτον: Θεωρητικός του άκρατου νέο-φιλελευθερισμού. Ιδρυτής της
Σχολής του Σικάγο. Αρχικά οπαδός του
Κέινς, μεταλλάχθηκε σε αντικεϊνσιστής τη
δεκαετία του 1960. Δεκαπέντε χρόνια μετά τη «διακήρυξη» της εταιρ. ΜονΠελερέν
για πλήρη, ασύδοτη ελευθερία των «αγορών».
4. Μον Πελερέν: Κοίτα «7η» φ. 624 της
13.3.10.
5 & 6: Γνωστοί οικονομολόγοι υπέρ του
κρατικού παρεμβατισμού.
7. Τις απόψεις μας υιοθετούν σιγά σιγά
πολλοί. Κι αν ακόμα το εμπνεύστηκαν
πρωτογενώς, έστω και καθυστερημένα,
εύγε τους, γιατί εκφράζουν το κοινό αίσθημα.

Εκτακτο συνέδριο
ΕΝΑΕ για
“Καλλικράτη”
Τετάρτη 5 & Πέμπτη 6 Μαΐου
Αθήνα, ξενοδοχείο Imperial
(πλ. Καραϊσκάκη)

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Οργή λαού, φωνή Θεού
Σελ. 9

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Αδελφοποίηση στο Λαύριο με
Σελ. 13
Οία Θηρασίας
Εαρινή πεζοπορία στα Σπάτα
Σελ. 13

Πόθεν έσχες σ’ όλους τους
Σελ. 16
εφοριακούς Ν. Δημητρίου
“Από τα Μεσόγεια στον ΑργοΣελ. 15
σαρωνικό”
Οι Σύλλογοι της Βούλας γράφουν
Σελ. 16

Πρωτομαγιά στις πόλεις
Σελ. 3

Από το Δ.Σ. Παλλήνης

Σελ. 3

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ σε ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Ο Δήμος Βάρης στα πλαίσια των πολιτιστικών του
δραστηριοτήτων προτίθεται να λειτουργήσει νέα
τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε
μετανάστες, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Τα τμήματα μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων (15
έως 20 άτομα). Η συμμετοχή τους είναι δωρεάν.
Η παραλαβή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26/4 στο γραφείο της Αντιδημάρχου Δήμητρας
Σουτόγλου, (Κων. & Παν. Λογοθέτη 2 Εργοτάξιο
Βάρης) από 8 το πρωί έως 12 το μεσημέρι και στο
Fax 210 9654.495.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

Δεν θεωρούνται τα
βιβλιάρια του ΟΠΑΔ!
Να οριστούν ελεγκτές γιατροί
ζητάει ο Νομάρχης
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ “ΣΤΟ ΜΥΛΟ”
στις όχθες του ΒΑΛΑΝΑΡΗ, στο Πικέρμι
με φαγητό, ποτό, μουσική, χορό και για δεύτερη χρο-

«ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ», ‘’ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ’’
νιά με το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ
Με κατεπείγουσα επιστολή του προς την διοίκηση του
ΟΠΑΔ και την πoλιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Aλληλεγγύης ο Νομάρχης Λ. Κουρής ζητά την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι
του Δημοσίου με την αδυναμία θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας τους από τον ΟΠΑΔ.
“Η αδυναμία αυτή εξαιτίας λήξης των συμβάσεων του ιατρικού προσωπικού, δημιουργεί μεγάλες ταλαιπωπρίες,”
επισημαίνεται στην επιστολή, “ιδίως στους ασφαλισμένους πολλών περιοχών της Ανατολικής Αττικής που δεν
έχουν συγκοινωνιακή σύνδεση με την έδρα του παραρτήματος του ΟΠΑΔ στην Παλλήνη.”
“Έτσι και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις η υπογραφή νέων συμβάσεων για ιατρικό
προσωπικό δεν θα ολοκληρωθεί πριν περάσουν αρκετές
ακόμα εβδομάδες, είναι ανάγκη να δοθεί επείγουσα
εντολή σε όλα τα Κέντρα Υγείας της Ανατολικής Αττικής ώστε να ορίσουν άμεσα ελεγκτές ιατρούς που θα
εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Δημοσίου μέχρις
ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη
του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού.”

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
O Δήμος Κορωπίου σε συνεργασία με τον Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία οργανώνουν στην έδρα της Εταιρείας (Χλόης
4 στο Προσήλιο Παιανίας) δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας,
test ΠΑΠ, και προληπτικό έλεγχο παχέως εντέρου που απευθύνονται σε γυναίκες, ηλικίας 40-70 ετών. Οι συμμετέχουσες
θα αναχωρούν με Δημοτικό Λεωφορείο.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΤΣΙ: Πέμπτη 29 Απριλίου στον Δημοτικό Πολυχώρο-Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι ( οδός Ν. Παπαγιαννόπουλου) στις 8.15πμ, (22 άτομα με σειρά προτεραιότητας)
ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Παρασκευή 30 Απριλίου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ. Μαρίνας στις 8.15 πμ
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΚΑΡΕΛΛΑ: Δευτέρα 3 Μαΐου
και Τρίτη 11 Μαΐου (Πλ. Αγάλματος στην κεντρική Λεωφόρο και
άνοδος Λ.Λαυρίου Κορωπίου έναντι Αγ. Φανουρίου Καρελλά στις
8.15πμ (50 άτομα με σειρά προτεραιότητας)

Οι γυναίκες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικώς στο 210-662 5559 εσωτ. 137 κα Ελένη Τσεβά και στο
e-mail : koropi@hol.gr.

Ο “Καλλικράτης” και η
“Ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου”
Τρεις Δημοτικές και μία Νομαρχιακή παράταξη καλουν
σε συγκέντρωση – ενημέρωση την Κυριακή 25/4 και
ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ν. Μάκρης με θέμα:
α) “Ο Καλλικράτης” και οι επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.
β) Η ανάπτυξη «του παραλιακού μετώπου» και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω απ’ αυτό.
Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία Αν. Αττικής Ν.Α.Σ.
Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση Μαραθώνα Δ.Α.Σ.
Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Νέας Μάκρης Δ.Α.Κ.
Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία Ραφήνας Δ.Α.Σ.

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 6.00μ.μ.: Συνάντηση στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πικερμίου (Π.Σ.Π.) με τις ομάδες, που
μετέχουν στο ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ.

1η ΜΑΙΟΥ: 9.00 -10.00 π.μ.: Συνάντηση στα γραφεία του
Π.Σ.Π. με τις ομάδες, που μετέχουν στο ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ, ενημέρωση και έναρξη.

10.00-13.00μ.μ. περίπου: ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ, ανάδειξη νικήτριας ομάδας, απονομή επάθλου και
αναμνηστικών.
11.00 π.μ.: Έναρξη λειτουργίας των υπαίθριων εργαστηρίων
του Π.Σ.Π. στο χώρο της εκδηλώσεως, στο Μύλο Ντραφίου.

11.00 – ΟΣΟ ΠΑΕΙ: Πρωτομαγιάτικο γλέντι με φαγητό και
μουσική.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Οπως κάθε χρόνο ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Πανοράματος, οργανώνει Πρωτομαγιάτικο γλέντι στην πλατεία του συνοικίας, με χορό, φαγητό και πολύ μουσική.

24η ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ
Ο Δήμος Βάρης και ο Συνεταιρισμός Φυτωριούχων Αττικής
ανοίγουν την 24η Γιορτή Λουλουδιών στην Ακτή Βάρκιζας
από 29 Απριλίου έως 16 Μαΐου. 9μ.μ. Η έκθεση θα είναι
ανοιχτή τις καθημερινές από τις 11 το πρωί έως τις 10 το
βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 10
το βράδυ με δωρεάν είσοδο για το κοινό

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Παλλήνης
Ετοιμο το Ιατρείο ΙΚΑ
στην Παλλήνη
Το Ιατρείο του ΙΚΑ στις Εργατικές Κατοικίες θα λειτουργήσει σύντομα, γιατί πέρασε η Επιτροπή ελέγχου και θα
προχωρήσει ο εξοπλισμός του και η
στελέχωσή του από έμψυχο δυναμικό. Ετοιμάστηκαν και οι ταμπέλες που
θα αναρτηθούν εντός των ημερών.
Όπως είπε ο Δήμαρχος, «βρήκε καλή
ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές:
ΙΚΑ και Υπουργείο Υγείας».

 Εγκρίθηκε κονδύλι 45.000 € για
αναβάθμιση πτέρυγας του Μουσικού
Σχολείου.
 Δόθηκε η 1η δόση του 2010 στις
Σχολικές Επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών για τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης.

Το 3ο Γυμνάσιο
προωθείται και θα γίνει
Εχει κυκλοφορήσει η φήμη ευρέως
ότι δεν πρόκειται να γίνει το 3ο Γυμνάσιο μέσω ΟΣΚ και δημιουργούν
προβλήματα.
Ενημερωσε λοιπόν το σώμα ο Δήμαρχος, ότι η μελέτη είναι έτοιμη. Είναι
βιοκλιματικό και αύριο (Πέμπτη) περνάει από Τεχνικό Συμβούλιο. Από εκεί
ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής άδειας και δημοπράτησης
του έργου.

 Για το Νηπιαγωγείο και το 9θέσιο
Δημοτικό ολοκληρώθηκε η διαδικασία
τροποποίησης, ξεκίνησε η διαδικασία
χωροθέτησης του Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού, έγινε η μεταγραφή
στο Υποθηκοφυλακείο, έγινε η χωροθέτηση των κτιρίων
 Εγκρίθηκε από την Επιτροπή καταλληλότητας το Κλειστό της Κάντζας. Μένει να δουν πώς θα γίνει η
χωροθέτηση για να μην πειραχτεί κανένα δέντρο.

Ομάδες≤ νέων ρημάζουν γυμναστήρια
και σχολεία
Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς, αναφέρθηκε σε ένα γεγονός, που είναι
ιδιαίτερα δυσάρεστο, όταν παιδιά –
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καταστρέφουν με μανία πάρκα, πλατείες,
σχολεία, βιτρίνες.
Η περιγραφή είναι πολύ χαρακτηριστική: Εχουν σαρώσει τα πάντα, μπήκαν μέσα στο αθλητικό κέντρο, πήραν τους πυροσβεστήρες και κατέστρεψαν το παρκέ, πήραν τις μπάλες
και τις φόρμες τα έσκισαν και τα πέταξαν στη Λεωφόρο Μαραθώνος.
Τα σπάσανε όλα στην κεντρική πλατεία, κατέστρεψαν τα πάντα στο Κυλικείο του Σχολείου, σπάσανε τις τζαμαρίες του 2ου Γυμνασίου, αφαίρεσαν
όλες τις πινακίδες σήμανσης, ξήλω-

σαν το προστατευτικό κάγκελο του
συντριβανιού να πέσει κανένα παιδί
μέσα.

Σ.Σ. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα έπρεπε να απασχολήσει
δημοτικούς άρχοντες και δασκάλους.
Όχι για να επιβάλουν ποινές, αλλά
για να συζητήσουν, να κάνουν διάλογο με τα παιδιά, να πείσουν ότι καταστρέφοντας, αδειάζουν την τσέπη
τους, αφού ό,τι φτιάχνεται βγαίνει
από την φορολογία του πολίτη.
Αυτό έπρεπε να το είχαν εμφυσήσει
οι δάσκαλοι από το Νηπιαγωγείο ακόμη, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται.
Εκείνο που χρειάζεται και που λείπει
– δυστυχώς – και από τα σχολεία δεν
είναι η τιμωρία, αλλά η νουθεσία και η
γνώση, η παιδεία.

 Η τσιμεντοποίηση του Πανοράματος Παλλήνης έρχεται με ταχύτατους
ρυθμούς, όπως ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης (21/4),
αφού ο Συνεταιρισμός πουλάει ό,τι
υπάρχει γύρω – γύρω εκτός σχεδίου.
Το μόνο πράσινο που έμεινε, είπε ο
δήμαρχος, είναι η πλατεία του Δήμου
9 στρεμμάτων και τίποτα άλλο.

Σ.Σ. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω με
τους ανθρώπους είναι πώς φεύγουν
από την Κυψέλη για παράδειγμα, πάνε
σε έναν καταπράσινο τόπο για ποιότητα
ζωής και τον ξανακάνουν Κυψέλη!
Αννα Μπουζιάνη
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«Ο Κουτσομπόλης»
του Δημήτρη Ψαθά

Θεατρική Ομάδα «Φίλοιστρον» του ΦΕΣ
«Η ΚΑΝΤΖΑ»
Σάββατο 24/04 & Κυριακή 25/04
Μια παρέα φίλων Καντζιωτών κατοικώντας ‘μακριά’ από τα
θεατρικά δρώμενα της πρωτεύουσας σκέφτηκε το 1997: «γιατί δεν ανεβάζουμε εμείς μια θεατρική παράσταση;»
Μεγάλη η πρόκληση. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέατρο. Μόνος στόχος η προσφορά στην πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής, η αναβάθμιση της
και η συσπείρωση των κατοίκων γύρω από το Φιλοπρόοδο
Εξωραϊστικό Σύλλογο (ΦΕΣ) «Η ΚΑΝΤΖΑ». Και φυσικά η
διασκέδαση τόσο των θεατών όσο και των … ηθοποιών.
Φέτος ανεβάζουν την παράσταση «ο Κουτσομπόλης» του
Δημήτρη Ψαθά, μια ξεκαρδιστική παράσταση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Πρόσκληση σε Πάρτυ”

Η Θεατρική ομάδα του Λυκείου Βουλιαγμένης ανεβάζει το έργο της Μ. Σούμπερτ “Πρόσκληση σε
Πάρτυ”, στο χώρο του σχολείου 24 και 25/4 ώρα
19:30.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤO ΤΑΞΙΔΙ
ζωγραφική με την Τίνα Καμπάνη
Σκάφη που τραγουδούν μικρές και μεγάλες οδύσσειες του Αιγαίου και των
εφτά θαλασσών της καθημερινότητας,
βάρκες που ορμάνε ατρόμητες σε φωτεινούς καινούργιους ορίζοντες, εμπορικά που πλέουν καμαρώνοντας για την
πραμάτεια τους, θάλασσες που μας
προσκαλούν στην αγκαλιά τους, είναι
μερικές από τις εικόνες που μας μεταφέρει στη φετινή της έκθεση η Τίνα Καμπάνη, τα εγκαίνια της οποίας γίνονται
την Τετάρτη 5 Μαΐου στις 7.3μ.μ.
Αφέλεια, αυθορμητισμός, πρωτογονισμός.

Εγκαίνια:
Τετάρτη 5 Μαΐου, στις 7:30 μ.μ.
Λήξη 25 Μαΐου

Τίνα Καμπάνη βρήκε την τεχνική που
της ταιριάζει. Το χαρτί προσδίδει μεγάλη ελευθερία ως προς τις αποφάσεις
που καλείται να πάρει ο καλλιτέχνης
στην πρόοδο της δουλειά του.

Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή:
11:00 – 14:00,
Τρίτη – Παρασκευή: 18:00 – 21:00,
Δευτέρα και πρωινά Τρίτης και Τετάρτης κλειστά.
Χώρος τέχνης William James, Υμηττού
64 15561 Χολαργός,
τηλ.: 2106549335,
email: jamesw@otenet.gr
www.wjames.gr

Η Τίνα Καμπάνη υπήρξε μαθήτρια του
Pierre Alechinsky στην École Nationale
Supérieure des Beaux Arts στο Παρίσι.
Ο Pierre Alechinsky, από τους ιδρυτές
του κινήματος Cobra ήταν από τους
πρώτους καλλιτέχνες παγκοσμίως που
καθιέρωσαν τη ζωγραφική με ακρυλικά
σαν τεχνική ισάξια με τη ζωγραφική με
λάδι. Κοντά του διδάχθηκε πώς να δουλεύει το ακρυλικό στο χαρτί και τη μέθοδο του “marouflage”, πώς να κολλάει
δηλαδή το χαρτί στο μουσαμά. Έτσι η

MICHEL LEGRAND
Ο συνθέτης των όσκαρ
Στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.30

Εκθεση Φωτογραφίας
"Αυτοπορτρέτο"
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας διοργανώνει έκθεση της Φωτογραφικής Ομάδας του με θέμα: "Αυτοπορτρέτο"
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Παρασκευή 30 Απριλίου και ώρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Παιανίας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 9
Μαΐου και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 17:00 - 21:00.
Βασ. Φρειδερίκης 3, Παιανία - Τηλ. 210-60.28.068

56η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πολίτες για την Αφρική
Για δεκάδες σκηνοθέτες από τον Ζαν Λυκ Γκοντάρ στον Κλιντ Ήστγουντ και για τραγουδιστές από τον Φρανκ Σινάτρα
στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ο Μισέλ Λεγκράν (Μichel Legrand
ή Michel Le Grand, όπως το γράφουν οι φανατικοί οπαδοί
του) είναι ο διάσημος Γάλλος συνθέτης και πιανίστας και
ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Με περισσότερες από 200 συνθέσεις έργων
για κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση, εκατοντάδες άλμπουμ, 3 βραβεία Oscar και 5 Grammy, ο Michel Legrand αποτελεί πλέον ένα μύθο.
Ο Μichel Legrand έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 6
Μαϊου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρ. Λαμπράκης), μαζί με τον Réni Vignolo (κοντραμπάσο) και τον
André Ceccarelli (ντραμς) για μια βραδιά με επιτυχίες όπως
«The Windmills of Your Mind» για την «Υπόθεση Τόμας Κράουν» (1968) και πάρα πολλά άλλα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6980044

Δηλώσετε συμμετοχή στην δράση που θα πραγματοποιήσει η οργάνωση “Πολίτες για την Αφρική”, που θα γίνει
στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισίας.
Το περίπτερο της οργάνωσης θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα (01 - 02/05, 08 - 09/05 & 15 - 16/05) από τις 10.00 π.μ
έως τις 9.00 μ.μ. Εκεί όλη η ομάδα των Πολιτών για την Αφρική θα διανείμει ενημερωτικό υλικό και θα συλλέγει υπογραφές
για την Διακήρυξη κατά της φτώχειας στην Αφρική.
Πάρε μέρος σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών. Βοήθησε στην οργάνωση αποστολής υλικού,
στην υποστήριξη του γραφείου και στις εκδηλώσεις.< /span>
Η «μακρινή» Αφρική είναι δίπλα μας και μας χρειάζεται
όλους! Γίνε σύμμαχος κατά της φτώχειας στην Αφρική και
σε όλο τον Κόσμο.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Πανσελήνου 35 & Καστελλίου 13-15, Γαλάτσι Αττικής, Τ.Κ. 111 41

Τηλ. 210 8069737, Fax: 2102029247
www.citizensforafrica.org.gr
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“Μονοπάτια της θάλασσας”
Τα τραγούδια της θάλασσας και του έρωτα

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

στο Δήμο Κερατέας
Μια συναυλία με μουσική, ποίηση
και τραγούδι

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ
Εκδρομή στο Λαύριο

5 Παραστάσεις σύγχρονου χορού

Κυριακή 25 Απριλίου στις 8 μμ στην αίθουσα του Πο-

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Μαΐου

και χοροθεάτρου σε 2 ενότητες,
Τετάρτη 5 έως Κυριακή 9 Μαΐου

λιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κερατέας ο Σύνδεσμος
Πνευματικής Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας
«Χρυσή Τομή» και η Δημοτική Χορωδία Κερατέας διοργανώνουν μια ποιοτική συναυλία με θέμα «Μονοπάτια
της θάλασσας».
Με επίκεντρο τη θάλασσα και τον έρωτα θα παρουσιαστούν
συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκη («Λευκή Αχιβάδα»), του Αργύρη Κουνάδη (από τα «Σχέδια για ένα καλοκαίρι» του Γ. Σεφέρη) του Κ. Λυγνού (από τα «Έξη θαλασσινά τραγούδια» σε
ποίηση του Ν. Καββαδία), συνθέσεις των F. G. Lorca, M.
DeFalla, F. Schubert, E. Grieg, F. Poulenc, A. Chatchaturjan καθώς και του Κερατιώτη αξέχαστου συνθέτη Δημ. Νικολάου.
Συμμετέχουν η μεσόφωνος Άννα Μουζάκη, ο πιανίστας Άρης
Γραικούσης και η Βασιλεία Παπαρήγα, που θα απαγγέλει ποιήματα.

Η συναυλία διανθίζεται και με απαγγελίες ποιημάτων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ART GALLERY
EXTRAordinary
one woman show με τη Βιολέττα Γύρα
Χιούμορ και τρέλα σ’ ένα μοναδικό one woman show με
τραγούδια από διαφορετικές χώρες, λόγια από διαφορετικούς
συγγραφείς και πολύ-πολύ χορό.
Η ιδέα της σύγχρονης γυναίκας-μηχανής που τα κάνει όλα και
συμφέρει, που της απαιτείται πάντα το maximum και που πάντα
καταβάλει extra προσπάθεια για να μπορέσει να υπάρξει η
γυναίκα ερωτική μηχανή, η γυναίκα μίξερ, η γυναίκα πλυντήριο,
η γυναίκα κομπιούτερ, η γυναίκα που είναι EXTRA και ordinary
μαζί, άσπρο και μαύρο, τρελή και λογική...
Σκηνοθεσία: Αντιγόνη Γύρα
Κοστούμι-Φωτισμοί: Ευδοκία Βεροπούλου
Κίνηση: Άννα Δασκάλου
Μουσική προσαρμογή: Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος
Screen Dance: Διονύσιος Τσαφταρίδης
Συμμετοχή στο screen dance: Σταύρος Αποστολάτος
Μουσική Διδασκαλία: Βασιλική Ρόρρη
Ηχοληψία: Οδυσσέας Ζαφειρόπουλος

Επίσκεψη στο Λαύριο και γεύση από τα ορυχεία
του θα γευθούν όσοι συμμετάσχουν στην εκδρομή που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Κάτω Βούλας, την Κυριακή 16 Μαϊου στις 10.30
το πρωί. Πληροφορίες Γωγώ Βικελή 2108990147,
6946465294 & Εφη Γαβριλάκη 210 8951632,
6937730962

guitar – Υ. Mastrodimitris bouzouki - G. Papagiannoulis,
percussion - Fide Koksal, voice.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΕΡΙΑΝ
Τραγούδια του κόσμου. Μπαλάντες και τραγούδια
από διάφορα μέρη του κόσμου.

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

Ted Stoffer, Γιάννη Καρούνη, Jozsef Csaba Hajzer,
Αθανασία Κανελλοπούλου, ομάδα Paracoon
Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί στο Θέατρό του τη διοργάνωση Σύγχρονου Χορού και Χοροθεάτρου With2Feet σε παραγωγή της Van Dog Event Group.

Σύλλογος Φίλων του ΠΙΚΠΑ
Συνεστίαση στο Vive Mar
Ο Σύλλογος Φίλων του ΠΙΚΠΑ Βούλας - Πεντέλης οργανώνει μία ευχάριστη βραδιά τη Δευτέρα 26 Απριλίου, στις 8μ.μ. στο εστιατόριο Vive
Mar Λ. Καραμανλή 18 (δίπλα στο Δημαρχείο) Βούλα,
τηλ. 210 8992.453.
Περιμένει τους φίλους του ΠΙΚΠΑ να απολαύσουν μία ευχάριστη βραδιά και συγχρόνως να γίνουν αρωγοί στο
σπουδαίο έργο που επιτελείται.
Για προσκλήσεις τηλ. 210 8954.864 Φ. Ψυλλάκη & 210
8952.942 Σ. Μανδέκη.

Διάλεξη & Ρεσιτάλ για νέες
τεχνικές στo φλάουτο
του 20ου και 21ου αιώνα είναι ο τίτλος της διάλεξης της
Κατερίνας Τσεντς.

Οργάνωση Παραγωγής: Βιολέττα Γύρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ 2010 FIDE KOKSAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ο. Ζafeiropoulos, βιολί - A. Apergis,

Σύγχρονος Χορός - With2Feet

Στο πλαίσιο της Σειράς διαλέξεων με θέμα «Σύγχρονη
Μουσική - Σύγχρονες Τεχνικές» το φλάουτο αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή
της διάλεξης - ρεσιτάλ που
θα δώσει η Κατερίνα Τσεντς,
διακεκριμένη φλαουτίστα και
Επίκουρη Καθηγήτρια στο
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 7μ.μ
στην Αίθουσα Διδασκαλίας
της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» Τετάρτη 28 Απριλίου και
η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Το φλάουτο ή
αλλιώς ο πλαγίαυλος σήμερα, μέσα από μια παρουσίαση των τεχνικών δυνατοτήτων του και του ρεπερτορίου

Το φλάουτο αποτελεί ένα
όργανο, το οποίο έχει διατρέξει πολλούς αιώνες ζωής
και έχει χρησιμοποιηθεί από
πολλούς και εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους μουσικούς πολιτισμούς.

Ένα σόλο του Γιάννη Καρούνη (Orbital), ένα ντουέτο του
Ted Stoffer (Τεντ Στόφερ, in a landscape), ένα τρίο του
Jozsef Csaba Hajzer (Γιόζεφ Τσάμπα Χόιζερ, S.K.I.N.S.),
μια χορογραφία με 8 χορεύτριες της Αθανασίας Κανελλοπούλου (Σκιές του Τίποτα) και μία χοροθεατρική παράσταση της ομάδας Paracoon (H Νύχτα), ενώνονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλουν μία ευρεία εικόνα της
τέχνης του σύγχρονου χορού.
Οι παραστάσεις χωρίζονται σε 2 ενότητες. Το πρώτο διήμερο,
5 και 6 Μαΐου, στις 20:30, το With2Feet παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η Νύχτα», ενώ στις 7, 8 και 9 Μαΐου, στις 21:30
παρουσιάζεται η δεύτερη ενότητα, που περιλαμβάνει τις σύγχρονες χορογραφίες του Αμερικάνου Ted Stoffer, του Ούγγρου
Jozsef Csaba Hajzer, της Ελληνίδας Αθανασίας Κανελλοπούλου, η οποία ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, και του Γιάννη
Καρούνη.

Τα τέσσερα αυτά έργα επιδιώκουν την συνύπαρξη διαφορετικών σχολών και τεχνικών χορού, αναδεικνύοντας
διαφορετικούς χορογράφους.
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 117 78, τηλ. 210 3418
550, φαξ. 210 3418 570 e-mai: info@mcf.gr, Ιστοσελίδα:
www.mcf.gr
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Εθελοντική Αιμοδοσία,
Κυριακή 25 Απριλίου
στην Παιανία
Ο Δήμος Παιανίας από το 2007 έως σήμερα, έχει
πραγματοποιήσει μία σειρά αιμοληψιών με ανερχόμενη συνεχώς συμμετοχή.
Ετσι κι αυτή την Κυριακή 25 Απριλίου, το συνεργείο του Νοσοκομείου Φλέμινγκ θα βρίσκεται από
τις 9 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Παιανίας (Μ. Παπακωνσταντίνου 1).
«Με την πράξη σου στέλνεις μήνυμα ζωής στο συνάνθρωπό σου και μαζί ενθαρρύνεις το διπλανό
σου να ακολουθήσει το παράδειγμά σου», επισημαίνει στην επιστολή που συνοδεύει την πρόσκληση ο Δήμαρχος Δημήτρης Δάβαρης.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τα μέλη
και τους φίλους του Σωματείου μας για την μεγάλη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και τις
Αρχαιρεσίες της 11ης Απριλίου 2010.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα
ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:
ΦΥΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ:
ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ:
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜ.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΑΥΡΙΟΥ

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΥΣΠΕΨΙΑΣ»
στο Δήμο Βάρης
Τετάρτη 28 Απριλίου
Ο Δήμος Βάρης, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας
Βάρης, και με σύνθημα «ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙΑΣΤΕ»,
διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα
19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Βάρης, Άττιδος & Εστίας, με θέμα «ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΥΣΠΕΨΙΑΣ»
Ομιλητής: Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός, WHO
NCD/PHC Consultant - Επιμελητής Α’ Κέντρου Υγείας
Βάρης: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»
Ομιλητής: Απόστολος Μαγειράκος, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Βάρης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρέχεται σε
όποιον επιθυμεί δωρεάν εξέταση ελέγχου για το
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση σε ανοιχτή ολομέλεια την Κυριακή 2 Μαΐου
και ώρα 11π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαυρίου, παρουσία πολιτικού κλιμακίου & βουλευτών, για ανάλυση
πολιτικών εξελίξεων & “Καλλικράτη”.
Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6972802863 – 6945226492 - 6973238492
――――――――――――

“Κλιματική Αλλαγή, Πράσινη πολιτική
και σύγχρονη πόλη
- Προκλήσεις και προοπτικές”
Την Τετάρτη 28 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στην Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας (Ζεφύρου 2), θα μιλήσει ο
Γιάννης Σκουμπούρης, Χημικός μηχανικός - Περιβαλλοντολόγος και Δημοτικός σύμβουλος Βούλας, με θέμα
“Κλιματική Αλλαγή, Πράσινη πολιτική και σύγχρονη
πόλη - Προκλήσεις και προοπτικές”.
Από έγκυρες πληροφορίες, την εκδήλωση στηρίζει η
Τοπική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Βούλας.

3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ECOTEC
Το econews.gr έχει ανοίξει την 3η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ECOTEC
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα,
από Πέμπτη 22 Απριλίου και θα κλείσει την Κυριακή 25 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο EXPOATHENS στην Ανθούσα Αττικής, στην Αίθουσα Α2 - Ε9.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ &
ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.
Την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 και ώρα 10:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γενικού Λυκείου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου και
εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την ενδυνάμωση του Συλλόγου και τη συνέχιση των σημαντικών δραστηριοτήτων του, οι οποίες προωθούν τις παραδόσεις του τόπου καταγωγής μας και συμβάλλουν στον πολιτισμό της πόλης που επιλέξαμε να ζήσουμε.
Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται μέχρι και την ημέρα της συνέλευσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Αναστάσιος Μπουντουβάς
Νικήτας Νικητόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο νικητής της Λαχειοφόρου αγοράς του αυτοκινήτου
του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς” είναι ο λαχνός με αριθμό 730 και ανήκει στον Γρηγόρη Βασιλείου.
Συγχαρητήρια στο νικητή από το Δ.Σ. του Α.Ο. Βάρης “Ο
Αναγυρούς”

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Γ.Ο.Χ.)
Ιερά Πανήγυρις γίνεται το Σάββατο 8 Μαΐου (νέο ημερολόγιο) ήτοι 25.4 (παλαιό εορτολόγιο), στην Ιερά Μονή Αγίου
Μάρκου Κορωπίου στη θέση “Σταμάλα”.
Την Παρασκευή 7.5. και ώρα 6.30μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός.
Το Σάββατο και ώρα 7.00 π.μ. θα ψαλεί ο όρθρος και η θεία
Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Γ.Ο.Χ.
Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρισοστόμου.
Το Σάββατο και ώρα 7π.μ. θα ψαλεί ο Ορθρος και κατόπιν η
Θεία Λειτουργία.
Εκ της Ιεράς Μονής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Συνέδριο «Σύγχρονος Δήμος»
8-9 Μαΐου - Ζάππειο Μέγαρο
Διοργανώνεται διημερίδα 8-9
Μαΐου με θέμα “Ενας Σύγχρονος
Δήμος” στο Ζάπειο Μέγαρο.
Σάββατο 8 Μαΐου
Ενότητα 1η – Ο «πράσινος» Δήμος
Εμείς και το περιβάλλον – Ο καλύτερος
προπαγανδιστής, αλλά και θεματοφύλακας της αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι
άλλος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον
τα τοπικά προβλήματα και τους τρόπους
επίλυσής τους. Καθαριότητα, πράσινη
ανάπτυξη, πυροπροστασία, σωστή διαχείριση απορριμμάτων και ενέργειας, εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων με αξιοποίηση
της κατάλληλης τεχνολογίας, τα «όπλα»
της.

Ενότητα 2η – ο Hi-Tech Δήμος
Λύσεις υψηλής τεχνολογίας – Η υψηλή
τεχνολογία είναι εδώ για να συμβάλει με
προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και στη βελτίωση της ζωής κάθε
πολίτη. Η καθημερινότητα όλων μας μπορεί να αναβαθμιστεί απλά και γρήγορα, με
την επιλογή των σωστών τεχνολογικών
λύσεων σε κάθε τομέα και κάθε επίπεδο...

Κυριακή 9 Μαΐου
Ενότητα 3η – ο Εξοπλισμένος Δήμος
Το βασίλειο των μηχανών – Ο ρόλος που
παίζει ο σωστός εξοπλισμός στην αποτελεσματική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός και αδιαμφισβήτητος, προκειμένου αυτή να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη των πολιτών της. Η δημιουργία και σωστή λειτουργία των κατάλ-

ληλων υποδομών θεωρείται πλέον εκ των
ων ουκ άνευ και αποτελεί σοβαρό κριτήριο για την επιτυχία ή μη της θητείας κάθε τοπικού άρχοντα...

Αισθανόμαστε την ανάγκη
να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν
και συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας,
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας
συζύγου και πατέρα

Νικολάου Κάλφα

Ενότητα 4η – Ο Δήμος των Services
Η εποχή του Δήμου 2.0 – Οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης συχνά διαθέτουν
την τεχνογνωσία που χρειάζεται για τη
βέλτιστη διαχείρισή τους και την παροχή
υπηρεσιών στους πολίτες τους. Όμως, με
δεδομένο το πλήθος και την ποικιλία των
απαιτήσεων, ακόμα συχνότερα είναι εκείνοι που χρειάζονται τη βοήθεια ειδικών
προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες
στους πολίτες τους, ιδιαίτερα αν εδρεύουν στην περιφέρεια..

Περισσότερες πληροφορίες, στον
Χρήστο Καραμάνο 210 9245577
ή c.karamanos@verticom.gr

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 8 Μαΐου και ώρα 9
θα τελεστεί
το 40ήμερο Μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου μας
συζύγου και πατέρα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΦΑ
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
στο Πανόραμα Βούλας
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Stop στη Euroterra A.E. στο Λαύριο
ανεστάλη η οικοδομική άδεια
Είχαμε αναφερθεί στο φύλλο μας 622 της 27/2/10 για μία μελέτη που επιχειρείται να στηθεί στο Λαύριο σε
μια έκταση 107 στρεμμάτων με 120.000τ.μ. κτίσματα, εκεί όπου κάποτε ήταν το εργοστάσιο «Αιγαίο».
Είχαμε γράψει τη συζήτηση που είχε εξελιχθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο μετά από χωριστές προτάσεις των
νομαρχιακών συμβούλων Σταύρου Παπασταυρόπουλου και Νίκου Στεφανίδη.
Μετά τη συζήτηση, όπου ακούστηκαν πολλά:
― Ότι δεν υπάρχει πολεοδομική άδεια
― Ότι δεν υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
― Οτι η εταιρία προσπαθεί να τα προσπεράσει με τη μέθοδο της «σαλαμοποίησης», μικρές – μικρές άδειες
― είχαν κατατεθεί καταγγελίες από τον Εμπορικό Σύλλογο και από φορείς της πόλης.
Πάρθηκε απόφαση τότε να ελεγχθεί η νομιμότητα
Να γίνει έλεγχος από την Υπηρεσία Υγείας και Πολεοδομίας για τα μαγαζιά που ήδη λειτουργούν
Και ότι δεν θα επιτρέψουν με τη μέθοδο της κατάτμησης των οικοδομικών αδειών να δημιουργηθεί μία υπεραγορά στο χώρο.
Τέλος είχε ανακοινωθεί ότι το θέμα θα συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
Μετά ταύτα ο Εμποροβιοτεχνικός
Σύλλογος Λαυρίου απέστειλε επιστολή προς Νομαρχία και Περιφέρεια στις 23/3 (γράφουμε παρακάτω) και στις 29.3 είδαμε να επανέρχεται το θέμα, πάλι προ ημερησίας
και τον νομαρχιακό σύμβουλο Στ.
Παπασταυρόπουλο να καταθέτει
«έγγραφη κατηγορηματική και
απολύτως σαφή διατύπωση της
άποψής μου» όπως γράφει.

μηχανική περιοχή 107 στρεμμάτων είναι
μέχρι σήμερα εκτός σχεδίου πόλης. Το
ΒΔ (ΦΕΚ 189Δ/2.9.1970) το οποίο δημοσιεύθηκε 23/7/70 και δήθεν εντάσσει το
συγκεκριμένο βιομηχανικό ακίνητο
εντός σχεδίου, δεν καθορίζει οικοδομικά
τετράγωνα ή τις αντίστοιχες για τη δόμηση ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές.
Σημειώνουμε ότι η υπ’ αρ. 9207/70 οικοδομική άδεια κατατέθηκε στις 3/8/70 εκδόθηκε την ίδια ημέρα και αναγράφει
“Εκτός σχεδίου”».

Αποφεύγουν την εισφορά σε γη
Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνικός
Σύλλογος Λαυρίου «Ο Ερμής»
Με επιστολή που απέστειλε προς το Νομάρχη, τον Περιφερειάρχη και την Πολεοδομία, ο Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνικός Σύλλογος Λαυρίου «Ο Ερμής»,
23/3/10, επισημαίνει τη διαφωνία του με
την επένδυση που πάει να γίνει έξω από
τα πλαίσια της νομιμότητας και με συνοπτικές διαδικασίες.
Ετσι στο υπόμνημα αυτό καταθέτουν
ένα αξιοπρόσεκτο ιστορικό για την παλιότερη επιχείρηση «Αιγαίο» και τη σημερινή Euroterra που επιχειρεί να εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο.
Και εδώ μπορεί να δει ο απλός πολίτης,
ότι όταν οι υπηρεσίες «θέλουν» οι διαδικασίες τρέχουν με αστραπιαίους ρυθμούς. Σε μια ημέρα έκδοση οικοδομικής
άδειας, σε μια ημέρα έγκριση Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδιασμού!!
Αφού επισημαίνουν ότι τα δύο τελευταία
χρόνια συντελείται ένα περιβαλλοντικό
σκάνδαλο στο Λαύριο με τη «συνέργεια
των υφισταμένων σας υπηρεσιών», γράφουν μεταξύ άλλων:
Το παλιό εργοστάσιο «Αιγαίον» σε βιο-

Σημειώνουν δε ότι με πολλαπλές πράξεις της Διοίκησης, της Πολεοδομίας και
του Δήμου Λαυρίου το βιομηχανικό αυτό
ακίνητο που ανήκει στην Euroterra Α.Ε.
επιχειρούν να το εντάξουν στο σχέδιο
πόλης, ώστε να μπορεί να οικοδομήσει –
πέραν όλων των άλλων ωφελειών του –
πάνω από 130.000τ.μ. κτίσματα, όχι ως
νέο-εντασσόμενη περιοχή στο σχέδιο,
αποφεύγοντας έτσι την εισφορά σε γη
και χρήμα χάνοντας έτσι ο Δήμος
80.000.000 ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις μηχανικών της περιοχής!
Καταγράφουν στη συνέχεια μια σειρά οικοδομικών αδειών (2002, 2003) οι οποίες
παρουσιάζουν μια σειρά από παραλείψεις και πλημμέλειες.
Στο τοπογραφικό διάγραμμα της Ο.Α.
2002 αναφέρει στη δήλωση του Ν651/77
ότι είναι «εντός σχεδίου» αλλά, δεν αναφέρει με ποιό ΦΕΚ έχει ενταχθεί στο
σχέδιο πόλης,
Οι όροι δόμησης που έχουν εγκριθεί επ’
αυτού του σχεδίου είναι με ΦΕΚ
303Δ’/87 που αφορά ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
περιοχή (ΒΙΟΠΑ)! και ζητούν από τη Νομαρχία να τους ενημερώσει γραπτώς για
τον τρόπο ένταξης της εκτός σχεδίου

αυτής περιοχής που βρίσκεται η
Euroterra στο σχέδιο πόλης.
Καταλήγοντας δε επισημαίνουν:
Παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα
στις νόμιμες και ενδεδειγμένες ενέργειες για την ακύρωση όλων ανεξαιρέτως
των μέχρι σήμερα εκδοθησομένων από
τις αρμόδιες υπηρεσίες σας οικοδομικών
αδειών για τη Euroterra Α.Ε. ως παράνομες εκδοθησόμενες σε εκτός σχεδίου
περιοχή.

Ο Νομάρχης στη συνεδρίαση της 29.3
κάνει ενημέρωση προ ημερησίας για
το θέμα και δηλώνει ότι έγινε αναστολή εργασιών.

Ναι στην επένδυση,
με διαφάνεια
και νομιμότητα
Ο νομαρχιακός σύμβουλος Σταύρος

Παπασταυρόπουλος στη συνεδρίαση
αυτή κατέθεσε σχετική δήλωση.
Θα θυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε προκαλέσει την προ ημερησίας συζήτηση για το
ίδιο θέμα με μία εισήγηση ιδιαίτερα έντονη και ουσιαστική για το θέμα αυτό και
είχαμε κάνει αναλυτική παρουσία στο

φύλλο μας 622 της 27/2/10.
Μάλιστα την ημέρα εκείνη ανακοινώθηκε
ότι το θέμα θα συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει.
Αντ’ αυτού είδαμε στις 29.3 να επανέρχεται το θέμα, πάλι προ ημερησίας και
τον νομαρχιακό σύμβουλο Στ. Παπασταυρόπουλο να καταθέτει έγγραφη
«κατηγορηματική και απολύτως σαφή
διατύπωση» όπως γράφει.
Είχε δηλώσει και την προηγούμενη φορά
ότι: «και μόνο εκ της ιδεολογίας μου εγώ
συντάσσομαι και συμπαραστέκομαι στην
επιχειρηματικότητα. Χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Στηρίζω την επιχειρηματικότητα που θα δείξει
κοινωνική ευαισθησία, θα υπακούσει
στους νόμους της χώρας και θα αποδώσει στην τοπική κοινωνία τα οφειλόμενα».
Το ίδιο περίπου δηλώνει και στην παρούσα δήλωση: «όλες μας οι δυνάμεις, οι
δράσεις που αναπτύσσουμε και κυρίως
οι αποφάσεις που λαμβάνουμε πρέπει να
ανοίγουν δρόμους στις επενδύσεις και
την επιχειρηματικότητα. Και παρακάτω:
…αλλά αυτονόητη υποχρέωση των θεσμών, Αυτοδιοίκησης και δυνάμεων της
αγοράς, είναι να τηρούν χωρίς παρεκλίσεις τους όρους της νομιμότητας και της
διαφάνειας.
Και συνεχίζει: «Οι επενδυτές οφείλουν να
αντιληφθούν ότι θα έχουν ειλικρινή σύμμαχο την τοπική Αυτοδιοίκηση, εάν λειτουργούν μόνο με όρους νομιμότητας και
διαφάνειας.
Γι’ αυτό πρέπει να είναι σε διαρκή διάλογο
με την τοπική κοινωνία και τις θεσμικές
εκφράσεις».
Αφού καταθέτει τις απόψεις του, ο Στ. Παπασταυρόπουλος, καταλήγει με πρόταση:
Α) Από πλευράς Νομαρχίας να δοθούν
σχετικές οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διευκολύνουν εμπράκτως,
μειώνοντας στο ελάχιστο τους χρόνους
έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Ορίων (ΜΠΟ), όποτε αυτή υποβληθεί, του
συνόλου, όμως, της επένδυσης, η οποία
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή στο Λαύριο. Διότι δεν είναι σωστό, ούτε κατανοητό, κάθε φορά να
βρισκόμαστε μπροστά σε προσπάθειες
έγκρισης αποσπασματικών ρυθμίσεων, για
να εξυπηρετούνται τρέχουσες επιδιώξεις.
Β) Να καθιερωθεί διαρκής διάλογος των
επενδυτών με όλους τους αρμόδιους φορείς
της τοπικής κοινωνίας – που δεν είναι μόνο
ο δήμαρχος σε τέτοια ζητήματα – ώστε να
επιβεβαιώνονται οι ειλικρινείς προθέσεις και
η αξιοπιστία, και να οικοδομείται σιγά-σιγά,
σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Συνέχεια στη σελ. 11
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Απόσπασμα ομιλίας του Γιώργου Παπανδρέου στην 18η τακτική Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων, 21/4/2010

“Και για να τελειώνουμε με την παραπληροφόρηση
και το στρουθοκαμηλισμό, που επιδεικνύεται από
πολλούς: η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σήμερα σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, εξαιτίας των ελλειμμάτων,
εξαιτίας του χρέους που δημιούργησαν οι εγκληματικές για τον τόπο πολιτικές τής προηγούμενης κυβέρνησης.
Αυτό ακριβώς εννοώ όταν υποστηρίζω ότι μειώθηκε η εθνική μας κυριαρχία, το να μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς, να έχουμε πολλές επιλογές και
περιθώρια ελιγμών, που θα είχαμε σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση.
Μπροστά στο τρομακτικό έλλειμμα και χρέος, αλλά

και μπροστά στο έλλειμμα αξιοπιστίας της, η Ελλάδα δεν θα είχε καμία διέξοδο, παρά μόνο τη δήλωση
χρεοκοπίας και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποκλειστικά.
Τώρα, έχουμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, ο
οποίος θα διαθέσει από μόνος του πάνω από 30 δις
για φέτος – αν και όταν χρειαστεί. Ο μηχανισμός είναι δίχτυ ασφαλείας για την Ελλάδα απέναντι στα
αρνητικά σενάρια, όπως παραδείγματος χάρη, να
κηρύξει η Ελλάδα παύση πληρωμών, αδυναμία να
πληρώσει μισθούς και συντάξεις.

Σ.Σ. Μας ξεκαθαρίζει λοιπόν μια κι έξω για να μην
τρέφουμε ψευδαισθήσεις, και να μην ακούμε τα τηλεοπτικά παράθυρα, ότι
«η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σήμερα σε επιτήρηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο».

Ας είμαστε ειλικρινείς, κανένας μηχανισμός και κανένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μας φταίει
για όσα ζούμε και για όσες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε.
…
Και όποιος προσπαθεί να φορτώσει τα δεινά μας σε
οτιδήποτε άλλο, παρά στη σαθρή οικονομική, κοινωνική και πολιτική πλατφόρμα, πάνω στην οποία βάδισε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν κάνει τίποτε
άλλο από το να κλείνει τα μάτια μπροστά στο πρόβλημα. Και βέβαια, η διεθνής κατάσταση ανέδειξε
ακόμα περισσότερο τις αδυναμίες μας, γι' αυτό και
είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη να βάλουμε τάξη
στα του οίκου μας .

Και εκείνο που φοβάμαι περισσότερο, είναι όταν
τους ακούω και τους βλέπω να διαψεύδουν και να
αρνούνται κάτι· κι αυτό γιατί την άλλη ώρα το βρίσκω μπροστά μου!! Τόσο φερέγγυοι.

”

Η τέχνη του λόγου μπροστά
στην κοινωνία
«Τι είναι η ποίηση που δεν σώζει Έθνη
και λαούς;
Είναι συνένοχη με τα επίσημα ψεύδη,
Τραγούδι μεθυσμένων που ο λαιμός
τους θα κοπεί»
(Τσέσλαφ Μίλος, Πολωνός Νομπελίστας)

Την Τρίτη 11 Μαΐου και ώρα 7η απογευματινή θα μιλήσει στον ‘’Φλοίσβο’’
του Π. Φαλήρου, ο φίλος και συνάδελφος στην ιατρική Αλέξανδρος Σερενές
με θέμα την “Ποίηση”. Ο κ. Σερενές, λάτρης της ρωμαντικής ποίησης δεν παύει
κατά καιρούς να δείχνει και ένα άλλο
πρόσωπο. Το πρόσωπο του ευαίσθητου
ακτιβιστή, του ανήσυχου για τα πέριξ
ημών ολέθρια και καταστρεπτικά τεκταινόμενα. Με αυτό το πρόσωπο λοιπόν,
περιμένω να δείξει την αποχή του από
τα επίσημα ψεύδη και τους αποχαυνωτικούς λυρισμούς της εποχής μας.
Έχω μπροστά μου με αυτόγραφη αφιέρωση, το βιβλίο του ακαδημαϊκού καθηγητή και πάλαι ποτέ Υπουργού της παιδείας Γρηγόρη Κασιμάτη, που σε κάποια
σελίδα του γράφει μεταξύ άλλων πως
“Η τέχνη φτιάχνει τη ζωή” και προφανώς
εννοεί τέχνη και τον λόγο.
Είναι βέβαιο όμως πως ο λόγος, ποίηση
και πεζός έχει τη δύναμη να φτιάξει τη

ζωή μας; Πιστεύω πως Όχι.
Για μένα η τέχνη του λόγου, του θαρραλέου και τολμηρού λόγου συμβάλλει,
παροτρύνει αλλά δεν φτιάχνει την ζωή.
Αυτή δηλαδή η συμβολή της, καίτοι σημαντική, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά ανατρεπτική. Την ανατροπή δεν
την κάνουν τα λόγια, αλλά οι αποφασιστικές πράξεις.
Αμφιβάλλω αν κάτι τέτοιο πίστευε και ο
δικός μας ποιητής Σολωμός, όταν έγραφε τον εθνικό μας ύμνο, τον οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, τον έγραψε ακούγοντας
από τη Ζάκυνθο τους ήχους των κανονιών του Μεσολογγίου και των άλλων
όπλων των αγορασμένων από τον Μπάυρον, τον Άγγλο φιλέλληνα ποιητή, που
είχε ζήσει μέσα στη μαρτυρική πόλη
του Μεσολογγίου και είχε πεθάνει προ
της πολιορκίας της.
Στην Ισπανία του Μεσοπολέμου διακρίθηκαν δυό πνευματικές προσωπικότητες: Ο Μιγκέλ ντε Ουναμούνο (18641936) και ο Χοσέ Ορτέγκα -Υ - Γκασέτ
(1883-1955).
Ο Ορτέγκα, γεννημένος από αστική οικογένεια, είχε πνευματικά και πολιτικά
ενδιαφέροντα, που επεκτείνονταν στο

Οσο για το ποιος φταίει, ο Πρωθυπουργός είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί. Εχει συμμετάσχει σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και να μη
ξεχνάμε το Χρηματιστήριο, την εταιρία “Δέκα”, τον
Πάχτα, και πόσα άλλα!

Και ω του θαύματος! Την ώρα που έκλεινε κυριολεκτικά η εφημερίδα, ανακοινώθηκε ότι “πατήθηκε το
κουμπί” από το Καστελόριζο. Ετσι αναγκάστηκα να
αλλάξω την τελευταία παράγραφό μου.
Θα ξαναφτιάξουμε το πλοίο της Ελλάδας, είπε ο Πρωθυπουργός. Ομως, με κάλπικα υλικά και διεφθαρμένους μηχανικούς και ναύτες, πλοίο δεν φτιάχνεται,
κύριε Πρωθυπουργέ· και εσείς δεν έχετε τη διάθεση να
τους αλλάξετε· απλά τους αναπαράγετε!

χώρο της φιλοσοφίας, της ιστορίας της
τέχνης και της κοινωνιολογίας. Το 1930
γράφει το έργο του “η Εξέγερση των
Μαζών” ασκώντας μια σκληρή κριτική
στον άνθρωπο τον άβουλο, τον “άνθρωπο –μάζα”. Τον κατηγορούν οι επικριτές
του σαν εχθρό των δημοκρατικών ιδεωδών και εκπρόσωπο και υπερασπιστή της
ανώτερης τάξης, της τάξης των “ελίτ”. Ο
κατήγοροί του δεν μπορούν να κατανοήσουν, ότι η σκληρή κριτική του, δεν αντιπαλεύεται τις δημοκρατικές ελευθερίες,
αλλά ενοχοποιεί και καταφέρεται κατά
του μέσου ανενεργού πολίτη, που περιμένει την ‘’εξ ύψους σωτηρία’’ της κοινωνίας που διαβιεί, βάζοντας κατά μέρος
τις δικές του ικανότητες. Αυτός, όπως
διευκρινίζει ο συγγραφέας, είναι ο “μαζάνθρωπος”, ο κρατικοποιημένος άνθρωπος, ο χωρίς τη δική του θέληση άνθρωπος.
Ο Ορτέγκα δεν κάνει κριτική και δεν καταφέρεται κατά της αριστοκρατίας, και
κατά της εξουσιαστικής μερίδας της κοινωνίας αλλά κατά του ανθρώπου που
αποδέχεται αυτή και τα καμώματα της,
που απαρνιέται να ορίζει την ίδια του τη
ζωή. Και του ανθρώπου θα προσέθετα
εγώ, που γονατισμένος δέχεται να τον
εφιππεύουν και να του ρίχνουν τα αποφάγια. Και συνεχώς να σκύβει· και όσο
σκύβει να στρογγυλοκαθίζει ο εξουσιαστής αναβάτης. Ο άνθρωπος-υποζύγιο μάζα, μας λέγει πάλι ο Ορτέγκα, γίνεται
κάποτε και “Έθνος-Μάζα”, αλλά μάζα τώρα αφυπνισμένη, ζωντανεμένη. Και τότε, αυτή η μάζα η συγκολλημένη στα
ιδεώδη του υγιούς Έθνους, γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός, ο ανατροπέας που
σαν άλλος Σαμψών, συνθλίβει και καταλύει αυτό το όραμα. Το οραμα που απο-

δείχθηκε ένα σαθρό οικοδόμημα που θέλησαν να το πουν “Ευρωπαϊκό”, ενώ
στην πραγματικότητα ήταν ένα επινόημα
συμφερόντων. Ένα τέχνασμα κάλυψης,
στο ανόσιο “δούναι και λαβείν” και άρμεξης της ζωντάνιας των συμμετεχόντων
λαών. «Σε κρατώ κοντά μου, όσο συμπαίζεις στο καπιταλιστικό παιχνίδι μου
και μοιράζομαι τις σάρκες σου, με τους
προδότες εθνικούς Ιούδες σου.
Η τέχνη του λόγου όταν δεν είναι στρατευμένη και δεν υπακούει σε Μαικήνες,
έχει φωνή. Και η τέχνη του λόγου, σε
αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές
για το Έθνος μας που περνούμε, πρέπει
να αφήσει τις γλυκανάτες λυρικές κορώνες, του τύπου “αρνάκι άσπρο και παχύ”
και να πάρει θέση δυναμική.
Ήδη στον Αττικό Πνευματικό Όμιλο της
Γλυφάδας, Ευριπιδικές, Σοφόκλειες και
Αριστοφανικές νέες ποιητικές μορφές,
μιμητές του λόγου του Σουρή, σηκώνονται και δηλώνουν δυναμικά τις θέσεις
τους. Πάντοτε βέβαια μέσα στα όρια της
ενδεδειγμένης ευπρέπειας. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές η κοινωνία, δεν συγχωρεί τον αμέτοχο. Ο αμέτοχος έχει
ιδιοτελή συμφέροντα για να μην εκφράζει τη θέση του. Όπως δηλαδή οι εκλεγμένοι πολιτικοί μας.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――
Βοηθήματα
1) Γρ. Κασιμάτης “Τέχνη και ζωή”
2) Χ. Βλαβιανός “Ο Ποιητής της Κατάφασης”, Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπίας 3.11.04 τεύχ. 323
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Πανεπιστημίου” Εκδ. Μεταίχμιο 20004
4) Εγκυλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.

ΕΒΔΟΜΗ
Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, ζούμε στην
Ελλάδα τέτοιες απερίγραπτες καταστάσεις οικονομικού και πολιτικού εκβιασμού, στα πλαίσια της όλης κυβερνητικής αθλιότητας, που
ακόμη και το πιό ευφάνταστο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, φαίνεται να ωχριά μπροστά τους!
Με το πρόσχημα των άδειων ταμείων οι κυβερνήτες μας και έχοντας τιθασεύσει την
όποια διαφαινόμενη αντίδραση του λαού, χρησιμοποιώντας ψυχολογικό εκβιασμό και άπειρα ψέμματα, προέβησαν στη λήψη τόσων και
τέτοιων μέτρων, που σε άλλη περίπτωση θα είχαν οδηγήσει στη λαϊκή κατακραυγή και στην
πτώση τους! Και το χειρότερο: πάσχισαν με
δηλώσεις και μ’ επαφές ανά την Ευρώπη, την
Αμερική, την Κίνα και τα Αραβικά Εμιράτα να
υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα
της χώρας και να δημιουργήσουν τις χειρότερες προυποθέσεις δανεισμού της, με τα
Spreads να ανεβαίνουν στο κατακόρυφο. Και
το ΔΝΤ να καταφθάνει ως Αγγελος-Εξάγγελος ανυπολόγιστων συμφορών για τον λαό
και το Εθνος!
Μέχρι τώρα ήθελα κάπου μέσα μου να πιστεύω, ότι όλες οι μέχρι σήμερα παλινδρομήσεις και παλινωδίες τους, οφείλονταν στην
έλλειψη ηγετικής ικανότητας και πιθανόν και
πείρας, τουλάχιστον για εκείνα τα μέλη της
κυβέρνησης, που ανέλαβαν για πρώτη φορά,
δημόσιο αξίωμα. Ελεγα λοιπόν, ειρωνικά, ότι
είναι μαθητευόμενοι μάγοι, άξιοι να προκαλέσουν το γέλιο και την υπομονή μας. Ομως σήμερα, είμαι σίγουρη πιά, για το αντίθετο! Ολα
όσα προηγήθησαν και όλα όσα πρόκειται ν’α-
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Οργή Λαού, φωνή Θεού
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική αναλύτρια

κολουθήσουν, γίνονται γιατί έτσι έχει προαποφασισθεί. Είναι εκτέλεση προμελετημένου
σχεδίου και θα γίνει, αδιάφορα αν αντιτίθεται,
για μια ακόμη φορά, στο Σύνταγμα, αφού εκχωρεί αρμοδιότητες που ανήκουν σε Ελληνες
φορείς, όπως και κυρίως το Υπουργείον Οικονομικών στο ΔΝΤ. Είναι γνωστόν, άλλωστε,
ότι το άρθρο 28 παρ.2 του καταστατικού μας
χάρτη προβλέπει ότι για να εξυπηρετηθεί
σπουδαίο εθνικό συμφέρον και για να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να
αναγνωρισθούν με συνθήκη ή συμφωνία, σε
όργανα διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητες,
που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την
ψήφηση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη
ή συμφωνία, απαιτείται πλειοψηφία των τριών
πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
Αυτό σημαίνει ότι η οποιαδήποτε συμφωνία
για στήριξη είτε από τους ισχυρούς της Ευρώπης, είτε από το ΔΝΤ, πρέπει να εισαχθεί
στη Βουλή για ψήφηση νόμου που θα την κυρώνει και που θα συγκεντρώνει την προαναφερόμενη ισχυρή πλειοψηφία, των 180 τουλάχιστον βουλευτών.
Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η κυβέρνηση όχι μόνον δεν εφήρμοσε το Σύνταγμα, ενημερώνοντας την Βουλή, αλλά κρατά ερμητικά
κλειστό το στόμα της και δεν ανοίγει τα χαρ-

τιά της, ως προς τους επιμέρους όρους των
συμφωνιών στήριξης, που έχει ήδη συνομολογήσει με τους κατά καιρούς συνομιλητές της.
Δηλαδή «Cosa Nostra (Δική μας – δική τουςΥπόθεση)»
Παράλληλα ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει επιβεβαιώσει, ότι έχουμε απωλέσει μέρος της
εθνικής μας κυριαρχίας, τουλάχιστον όσον
αφορά την επιβίωσή μας από την λαίλαπα της
επερχόμενης πτώχευσης και τη λήψη των
σχετικών με αυτήν μέτρων. Ομως το ότι βρισκόμαστε σ’ αυτή την κατάσταση δεν σημαίνει
ότι θα έπρεπε να ενεργήσει ερήμην του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού και να αναστείλει την εφαρμογήν του Συντάγματος. Και
φυσικά μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι’ αυτό, φέρει και σύσσωμη η αντιπολίτευση η οποία, ως
εκ του ρόλου της, όφειλε να απαιτήσει από
την κυβέρνηση την παροχή εξηγήσεων ως
προς το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί και σε
ποιές ειδικότερες παραχωρήσεις κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει συνομολογηθεί
από πλευράς μας, η οποιαδήποτε συναίνεση.
Δυστυχώς γινόμαστε για μια ακόμη φορά μάρτυρες της μεταξύ των πολιτικών μας αρωγής
και συγκάλυψης γεγονότων και καταστάσεων,
μειοδοτικών της εθνικής μας υπόστασης και
ανεξαρτησίας, στα πλαίσια πάντα της εξυπη-

ρέτησης προσωπικών συμφερόντων, προς
ίδιον όφελος. Ολα στον βωμό του κέρδους!
Δεν είναι τυχαίον που και το γερμανικό περιοδικό SPIEGEL, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα έγραφε ότι επίκειται συνθηκολόγηση δημοκρατικών κυβερνήσεων μπροστά στη δύναμη του χρήματος, προκειμένου να αναδομηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που στηρίζεται μέχρι σήμερα στην δημοκρατία και την
οικονομία της αγοράς.
Κι έτσι ο αναγγελθείς ήδη από τον ΓΑΠ πόλεμος κατά τον κερδοσκόπων δεν είναι τίποτε άλλο στην ουσία από την προσέλκυση και
τον προσεταιρισμόν των απανταχού κερδοσκόπων, που σε συνεργασία με την κυβέρνηση αισχροκερδούν επάνω στο κουφάρι της
πτωχευμένης Ελλάδος και στους αγώνες και
τις θυσίες χρόνων των προδομένων Ελλήνων. Παρά το γεγονός ότι είμαστε πλήρες
μέλος της ΟΝΕ και ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται καμμία σύγκριση δική μας με τις, υπό
ένταξη στην οικονομική ένωση, χώρες της
γηραιάς Ηπείρου, όπως η Ρουμανία και η
Ουγγαρία, όπου μπόρεσε και υπεισήλθε το
ΔΝΤ. Σημεία των καιρών κι αυτό. Δεν υπάρχει
η αρωγή και η βοήθεια από την Ε.Ε, ως θα
ήταν ευνόητο, δεν υπάρχει Ελληνικό Σύνταγμα, δεν υπάρχει ρυθμιστής του πολιτεύματος, δεν υπάρχει κυβέρνηση με «τσαγανό» ν’
αντισταθεί στις οικονομικές πιέσεις και στο
χρήμα! Υφήρπασε από τον λαό, με παραπλανητικές υποσχέσεις και δηλώσεις την εξουσία και έκτοτε ενεργεί ως απόλυτος άρχων,
χαρίζοντας στους Έλληνες μόνο φτώχεια!
Ομως «Οργή Λαού, φωνή Θεού».

Κυβέρνηση σκυμένη ― Πολίτες τρομαγμένοι ― Πατρίδα υποταγμένη
Δώστε τώρα που γυρίζει, «σωτήρες» μας. Δώστε «γην και
ύδωρ», στην κυριολεξία, αφού ήδη σχεδιάζετε να προλάβετε την βέβαιη απαίτηση του Δ.Ν.Τ. για ξεπούλημα των φιλέτων της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και των
στρατηγικής σημασίας δημόσιων επιχειρήσεων όπως η
Ε.ΥΔ.ΑΠ. και η Ε.Υ.Α.Θ. Γην και ύδωρ και σε όλα τα κρίσιμα
εθνικά θέματα, πέραν της οικονομίας όπου το ζητούμενο
δεν είναι πλέον τι άλλο θα δώσουμε, αλλά αν θα μείνει και
κάτι που δεν θα δώσουμε.
Την θυμάστε, φίλοι αναγνώστες, την κυρία Δραγώνα; Την
προσωπική επιλογή του Γ. Παπανδρέου για την θέση της ειδικής γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου...
Αφελληνισμού; Αλίμονο, ξεχνιέται τέτοια ...Ελληνίδα; Και
να θέλαμε να την ξεχάσουμε, φρόντισε η κυβέρνηση να μας
την ξαναθυμίσει, αφού την έστειλε ως εκπρόσωπό της στην
ακριτική Ξάνθη ...για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής
Παλιγγενεσίας! Οι «κακιές γλώσσες» λένε ότι για την επιλογή της κυρίας Δραγώνα ως κυβερνητικής εκπροσώπου
στην επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Ξάνθη ευθύνεται ο καλός φίλος του τουρκικού προξενείου, γραμματέας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σωκράτης Ξυνίδης, που καθόταν πίσω της στην
εξέδρα των επισήμων.
Αυτή, βέβαια, δεν είναι είδηση. Είδηση είναι ότι περιχαρής η
κ. Δραγώνα ανακοίνωσε στην Ξάνθη –ανήμερα της εθνικής
εορτής- την έναρξη με την νέα σχολική περίοδο των δίγλωσσων νηπιαγωγείων και την εισαγωγή της τουρκικής
γλώσσας ως προαιρετικού –προς το παρόν- μαθήματος στα
δημόσια σχολεία της Θράκης, πάγια αιτήματα και τα δύο
των τουρκοφρόνων της μειονότητας. «Οι γονείς θέλουν να
καλλιεργήσουν στα παιδιά τους την τουρκική γλώσσα και,
όπως παντού στον κόσμο, θέλουν να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Είναι καθήκον μας να το
εξασφαλίσουμε αυτό στα παιδίά της μειονότητας και στο
δημόσιο σχολείο», δήλωσε η Θάλεια Δραγώνα στην τοπική
εφημερίδα «Παρατηρητής», εισπράττοντας τα ενθουσιώδη
σχόλια της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονό-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

τητας Δυτ. Θράκης», αφού επιβεβαίωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι για το νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ. η βάσει της συνθήκης της Λωζάνης αναγνωρισμένη ως μουσουλμανική μειονότητα, θεωρείται τουρκική!
Αντιθέτως οι δηλώσεις της κ. Δραγώνα προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση επίσημων φορέων των Πομάκων της
Θράκης που αντιστέκονται αβοήθητοι από τις «ελληνικές»
κυβερνήσεις στην τρομοκρατία των πρακτόρων του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής. Αυτοί οι Έλληνες πολίτες, που
αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες Πομάκοι, μουσουλμάνοι
στο θρήσκευμα, έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την ελληνική Πολιτεία τη λειτουργία δημόσιων ελληνόφωνων σχολείων στα Πομακοχώρια με παράλληλη την διδασκαλία της
πομακικής γλώσσας. Όμως τα δύο «μεγάλα» μας κόμματα,
ομογάλακτα γιουσουφάκια τα τελευταία 15 χρόνια της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», κωφεύουν σε αυτό το αίτημα,
ενώ επιλέγουν πάντοτε ως υποψήφιους βουλευτές από την
μειονότητα τους εγκαθέτους του τουρκικού προξενείου,
που δηλώνουν Τούρκοι ακόμα και μέσα στην Βουλή των Ελλήνων.
Κατά πρωτοφανή παράβαση του πάγιου εθιμοτυπικού η κ.
Δραγώνα, αν και επίσημη εκπρόσωπος του πρωθυπουργού,
δεν παρέστη στην δοξολογία που προηγήθηκε της παρέλασης, γεγονός που καυτηρίασε με δηλώσεις του ο μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων, χαρακτηρίζοντας απρέπεια
την απουσία της και ζητώντας από την κυβέρνηση να μην
την ξαναστείλει ως εκπρόσωπό της στην Ξάνθη. Όμως τι να
πάει να κάνει στην δοξολογία για τους πεσόντες της Ελληνικής Παλιγγενεσίας του 1821 η κ. Δραγώνα αφού σύμφωνα με τα όσα γράφει στο βιβλίο της η ελληνική εθνική ταυτότητα είναι κατασκεύασμα των αρχών του 19ου αιώνα. Δεν
παρέλειψε ωστόσο να επιτεθεί από την ακριτική Ξάνθη για

μία ακόμα φορά στην ηρωϊκή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου θύμα των τραμπούκων του τουρκικού προξενείου- επειδή
έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι «στην Θράκη υπάρχουν
μαθητές Πομάκοι, οι οποίοι είναι και αισθάνονται Έλληνες
και όχι Τούρκοι».
Αλλά ποιός μπορεί να ανησυχεί για τα εθνικά μας θέματα
όσο προμαχεί των Ελλήνων ο Βαγγέλης Βενιζέλος; Ο οποίος μάχεται για τα θέματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
...με ακατάβλητο σθένος. Όπως όταν διέταξε να διαλυθούν
–για λόγους οικονομίας βεβαίως, βεβαίως- τα δύο από τα
τέσσερα ολοκαίνουργια σκάφη μεταφοράς της Δύναμης Ταχείας Επέμβασης. Όπως όταν ετοιμάζεται να εντάξει στις
Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμους και στρατεύσιμους τους Αλβανο-πακιστανο-αφγανούς και λοιπούς νεο-ιθαγενείς.
Όπως όταν παραλαμβάνει εκπρόθεσμα και άνευ των προβλεπομένων ρητρών τα γερμανικά υποβρύχια που μπατάρουν. Όπως όταν εξακολουθεί να αφήνει χωρίς πυρομαχικά
τα πυροβόλα και τα τεθωρακισμένα στον Έβρο. Όπως όταν
διαμαρτύρεται γλυκανάλατα για την ιταμή ανακοίνωση του
ΝΑΤΟ με την οποία θεωρεί ως γκρίζα ζώνη όλο το Αιγαίο
...μέχρι αποσαφηνίσεως των επ’ αυτού κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Τουρκίας!!!
Τελευταίο απόρθητο κάστρο των εθνικών μας δικαίων η υπό
την ελληνόφρονα προεδρία του Μακεδόνα Φίλιππου Πετσάλνικου Βουλή των Ελλήνων. Της οποίας η πολυδιαφημισμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει προκαλέσει ξέφρενο ενθουσιασμό στους Σκοπιανούς αφού αποδέχεται και προβάλλει
διαδικτυακά τους όρους «κράτος της Μακεδονίας», «μακεδονική μειονότητα» στην Ελλάδα και «μακεδονική γλώσσα».
Δώστε τώρα που γυρίζει, η καμένη μας γη κάτω απ’ τα πόδια μας, ο μαύρος ουρανός πάνωθέ μας κι εκείνη η ασταμάτητη αναγούλα μέσα μας. Δώστε τα όλα. Μήπως τα νοιώσατε ποτέ δικά σας; Μήπως πονέσατε ποτέ γι’ αυτά;

ΕΒΔΟΜΗ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σταθερά πρώτη η Ελλάδα
στους πνιγμούς
Κοντεύει να μπει ο Μάιος και σε λίγο θα αρχίσουμε τις θαλάσσιες εξορμήσεις.
Μαζί με αυτές, όπως κάθε χρόνο, περιμένουμε περίπου 300 θανάτους από πνιγμούς - αριθμός που ετησίως μας φέρνει αναλογικά πρώτους στην Ευρώπη.
Αιτία για τα τόσο υψηλά νούμερα πνιγμών είναι τόσο οι παραλίες χωρίς επιτήρηση ναυαγοσωστών, όσο και η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης των Ελλήνων στη κολύμβηση και
γενικά στην επαφή τους
με την θάλασσα.
Όσον αφορά τον θεσμό
των
ναυαγοσωστών,
υπάρχει σχετική νομοθεσία η οποία ορίζει ότι μια
παραλία για να έχει ναυαγοσώστη θα πρέπει να
έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη. Κάθε χρόνο
όμως ο αριθμός των παραλιών που χαρακτηρίζονται πολυσύχναστες από
την πολιτεία, μειώνεται.
Αλλά, ακόμα και σ’ αυτές που υπάρχει ναυαγοσώστης, αυτός είναι υπεύθυνος
για 600 μέτρα ακτής, όταν ο αντίστοιχος Αυστραλός ναυαγοσώστης έχει υπό
την επιτήρησή του 80 μόλις μέτρα παραλίας.
Αν συνυπολογίσουμε και το ότι πολλοί δήμοι και κοινότητες δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και δεν τηρούν το νόμο για την πρόσληψη ναυαγοσωστών με το ότι ο έλεγχος της πολιτείας είναι μηδαμινός και όπου γίνεται τα
πρόστιμα δεν επιβάλλονται, αφού οι δήμοι επικαλούνται εκτός των άλλων και
την αργοπορία της διαδικασίας έγκρισης των προσλήψεων από το υπουργείο.

Το... αυριανό αυτοκίνητο
της πόλης
Αναζητώντας τρόπους παραγωγής οικολογικών αυτοκινήτων αλλά και μικρών
για λόγους χωρητικότητας, ανακαλύφθηκε το τροχοκίνητο της φωτογραφίας
για ένα μόνο άτομο. Λανσάρεται στην
Σανγκάη ως μονοθέσιο, για το άκρως
αεροδυναμικό σχεδιασμό του και η τιμή πώλησής του ανέρχεται μόλις στα
600 δολάρια!
Θεωρείται το πιο οικονομικό αυτοκίνητο στο κόσμο από πλευράς κατανά-

λωσης, «πιάνει» τα 100 – 120 km και μέσα είναι κατασκευασμένο με υπερσύγχρονες τεχνολογίες, ενώ αναμένεται να βγει στην αγορά σε 1 χρόνο. Αποθηκευτικό χώρο για αποσκευές δεν νομίζω να έχει, αλλά για μέσα στην πόλη είναι ότι πρέπει.

Το άλλο μεγάλο σκέλος αυτής της πρωτιάς, είναι ότι δυστυχώς οι Έλληνες δεν
μαθαίνουν και μάλιστα έγκαιρα να κολυμπούν σωστά και αδιαφορούν για βασικούς κανόνες που τους
προστατεύουν κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.
Είναι αδιανόητο σε μια χώρα που βρέχεται παντού
από θάλασσα, να υπάρχουν πολίτες που δεν ξέρουν
Στη δύσκολη αυτή περίοδο που όλο και περισσότερες επινα κολυμπούν.
χειρήσεις κλείνουν γύρω μας, αυτοί που θα καταφέρουν
να επιζήσουν, αλλά και ακόμα περισσότερο, να αναπτυΒέβαια ευθύνες γι’ αυτό έχει και η πολιτεία αφού
χθούν, θα είναι αυτοί που θα πρωτοτυπήσουν!
υπάρχουν πολλοί μεγάλοι Δήμοι, που δεν έχουν
Αυτό φαίνεται να έκανε με την βοήθεια της κόρης του –
καν πισίνα. Έτσι στερούν τη δυνατότητα στους δησαν πιο εξοικειωμένης με την τεχνολογία –
μότες τους για εκμάθηση κολύμβησης, αφού θα
ο αγρότης Χαράλαμπος Κοντογιάννης, δηπρέπει να “ξενιτευτούν” προκειμένου να μάθουν ή
μιουργώντας μια σελίδα στο internet ώστε
να πληρώσουν κάποια ιδιωτική πισίνα αδρά.
να πουλά ηλεκτρονικά τα αγνά προϊόντα

Τα προϊόντα της φύσης είναι ένα “κλικ” πιο κοντά μας

Ερώτηση στη Βουλή σχετική με το θέμα, κατέθεσε
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θαν. Λεβέντης, ζητώντας
απαντήσεις για τα νομοθετικά ζητήματα των ναυαγοσωστών και επισημαίνοντας την έλλειψη σύστασης μιας αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής
από το κράτος ώστε να υποχρεώνονται οι ενδιαφερόμενοι για να εργαστούν να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος κρατικά πιστοποιημένη.

που παρασκευάζει ο ίδιος, χωρίς κανέναν
απολύτως μεσάζοντα.
Αν θυμάστε το βασικό αίτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων λίγους μήνες πριν
ήταν οι χαμηλές τιμές που παίρνουν οι
έμποροι τα προϊόντα τους και σε τι τιμές τελικά φτάνουν
στα δικά μας τραπέζια.
Ο εν λόγο αγρότης λοιπόν έκανε ένα έξυπνο «ηλεκτρονικό» βήμα και χρησιμοποιεί το internet σαν μεσάζοντα χωρίς βέβαια καμία οικονομική επιβάρυνση.

Στο δικτυακό τους τόπο, παρουσιάζεται αναλυτικά η συλλογή των αγροτικών προϊόντων αποκλειστικής παραγωγής τους από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φαρσάλων (Λαρίσης).
Στην Ελλάδα ακόμα, δεν κινείται πολύ η ηλεκτρονική αγορά, πόσο μάλλον για τρόφιμα. Έτσι, ο Χ.
Κοντογιάννης για να προσελκύσει τους πελάτες, προσφέρει μέσα απ’ την ιστοσελίδα
του την εντελώς δωρεάν αποστολή δείγματος των προϊόντων του ώστε να τα δοκιμάσουμε.
Γράφω την συγκεκριμένη είδηση όχι για
διαφημιστικούς λόγους, αλλά γιατί μου
άρεσε σαν κίνηση. Αν μη τι άλλο είναι ένα καλό «χτύπημα» για κάποιους εμπόρους, που θέλουν να αγοράζουν σε
εξευτελιστικές τιμές και να πουλάνε ακριβά.
Για πληροφορίες και παραγγελίες επισκεφθείτε το site του
www.kontogiannis.eu

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 11

Stop στη Euroterra A.E. στο Λαύριο
ανεστάλη η οικοδομική άδεια
Συνέχεια από τη σελ. 7

Αυτή είναι πιστεύω η θέση μιας σύγχρονης, υπεύθυνης, ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, εν’ όψει μάλιστα της αναβάθμισης
και της ισχυροποίησης της με τον «Καλλικράτη». Αυτή οφείλει να είναι η θέση
μιας σύγχρονης, υπεύθυνης ευρωπαϊκής
επιχείρησης.
Σε αυτή την προσπάθεια, με αυτές τις
πολύ καθαρές θέσεις, με την ιδιότητα
του Νομαρχιακού Συμβούλου, του ενεργού πολίτη, του δημότη Λαυρεωτικής,
του πρώην δημάρχου, αλλά και του υποψήφιου Δημάρχου στις προσεχείς εκλογές του Οκτωβρίου, θέτω ευχαρίστως
τις υπηρεσίες μου και όλες μου τις δυνάμεις ασφαλώς, και θα έχω επί του θέματος διαρκή ενεργό παρέμβαση. Πρόθεσή
μου είναι να εξυπηρετηθεί αυτός ο στόχος και να διαφυλαχθούν οι κατακτήσεις
που μπορεί αυτός να ανοίξει για τους
επενδυτές, αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Στο μεταξύ ο νομαρχιακός σύμβουλος
Νίκος Στεφανίδης ως επικεφαλής της
“Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας” καταθέτει (31.3) αίτηση προς την
Πολεοδομία Μαρκοπούλου όπου ζητάει αντίγραφο της απόφασης διακοπής
εργασιών.
«Με την παρούσα επιστολή παρακαλώ
να μου χορηγηθεί αντίγραφο της απόφασης διακοπής εργασιών της
Εurottera στο Λαύριο, όπως δήλωσε ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 6459/21-03-2010

αρ. πρ. 3640 έγγραφο και θέμα: Διακοπή οικοδομικών εργασιών την αναστολή εργασιών και προθεσμία ενός 4μήνου προκειμένου να προσκομίσουν οι
ενδιαφερόμενοι μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οπως σημειώνει το έγγραφο: «Μετά
την ανωτέρω απόφαση Ν.Σ. διενεργήθηκε επανέλεγχος του φακέλου της υπ.
αρ. 190/10 οικοδομικής άδειας. Διαπιστώθηκε ότι από τα δικαιολογητικά και
τις απαιτούμενες εγκρίσεις του φακέ-

Μετά από αυτά παρακαλούμε να διακόψετε τις οικ. εργασίες, που εκτελούνται κατά εφαρμογή της υπ. αριθ.
190/10 οικ.αδ.».
Σ.Σ.: Οπως διαπιστώνει κανείς, διαβάζοντας, βλέπει ότι εν τέλει είχαν δίκιο και
οι νομαρχιακοί σύμβουλοι και ο Σύλλογος. Αν δεν ανακινούσαν το θέμα θα ξυπνούσαν ένα πρωί και θα “έτριβαν τα μάτια τους”, θα έψαγαν τον εαυτό τους,
πώς επέτρεψαν και έγινε το “έγκλημα”.

κ. Νομάρχης στις 29.3 στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο ότι αποφασίστηκε.
...Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις της Νομαρχίας πρέπει να εφαρμοζονται άμεσα για ένα τόσο σοβαρό θέμα».
Αφού δεν παίρνει απάντηση επανέρχεται με νέα επιστολή (16.4), καταγράφει
όλο το ιστορικό και καταλήγει: «Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα καταρχήν να ανακαλέσετε την 190/10 οικοδομική άδεια
της Euroterra Α.Ε. όπως επίσης παραλώ επανεξετάσετε συνολικά τις οποιεσδήποτε προηγούμενες παράνομες
πράξεις και παραλείψεις και κηρύξετε
την όλη κατασκευή «ως αυθαίρετη κατασκευή σε εκτός σχεδίου γήπεδο».
Ετσι η το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του ενεχειρίζει με το

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΥ/8/2010
ΕΡΓΟ: Εργασία λειοτεμαχισμού
προϊόντων κλαδέματος με ειδικό
μηχάνημα
Φορέας: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ: 16.380,00€ πλέον ΦΠΑ 21%
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 6460/21-04-2010

λου λείπουν η περιβαλλοντική μελέτη,
που απαιτείται λόγω μεγάλης έκτασης
των καταστημάτων. Επίσης στα σχέδια
της ανωτέρω άδειας δεν φαίνεται να
υπάρχει επακριβής αντιστοίχιση των
προϋπαρχουσών οικοδομικών αδειών
και των υφισταμένων κτιρίων.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΥ/11/2010
ΕΡΓΟ: Εργασία φορτωτή για
δράσεις πυροπροστασίας
Φορέας: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ: 24.500,00 € πλέον ΦΠΑ 21%
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο
“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.380,00 € πλέον Φ.Π.Α.
21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.
3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 6η Μαΐου
2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ. και ώρα λήξης την
12:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 819,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου
και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο
“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.
21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.
3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 6η Μαΐου
2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την
11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.225,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Και βέβαια προκύπτει και ένα αδυσώπητο ερώτημα για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πώς έδωσαν τόσο εύκολα μία τέτοιου μεγέθους οικοδομική άδεια χωρίς
τον ανάλογο φάκελο με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά;
Αννα Μπουζιάνη

Βελτίωση κεντρικού
κοινοτικού
οδικού δικτύου
Κοινότητας Κουβαρά
Υπεγράφη από τον Νομάρχη η σύμβαση για το έργου «Συντήρηση – βελτίωση κεντρικού κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Κουβαρά» προϋπολογισμού 100.000 €.
Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης ασφαλτόστρωσης
στις οδούς Κολοκοτρώνη, Αναξαγόρα, Ομήρου,
Ηρώων Πολυτεχνείου και Θουκυδίδου στην κοινότητα Κουβαρά, σε συνολικό μήκους 1150 μέτρων και μέσο πλάτος 5,5 μέτρων.
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.
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Γνώση και συμμετοχή στην παράδοση
από τα παιδιά του ΚΔΑΠ Κορωπίου
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Κορωπίου (ΚΔΑΠ), στην προσπάθειά του να φέρει τα
παιδιά πιο κοντά στην παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό
του τόπου και ειδικότερα της πόλης τους, επισκέφθηκαν
το Εικαστικό εργαστήρι και Μουσείο παράδοσης και τέχνης της Αγγελικής Τσεβά.

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία
τους συμμετείχαν στις δραστηριότητες που προσφέρει ο
χώρος όπως το Τμήμα κεντητών ψωμιών και λαογραφίας
και η δημιουργία εικαστικών συνθέσεων με ζυμάρι (από τα
παιδιά), η παρουσίαση λειτουργίας εργαστηρίου κεραμικής στο παρελθόν καθώς και Αναφορές στον τρόπο ζωής
των κατοίκων του Κορωπίου.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το ΚΔΑΠ έχει προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεις με τελική παρουσίαση αυτών,
το Σάββατο 15 ΜΑΙΟΥ στις 7:00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.

Η ...σύγχρονη Μπερλίνα
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας)
Καλή αναμέτρηση και της ομάδα από το 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου
Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) πραγματοποιούνται υπό
την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και οργανώνονται για
ένατη συνεχή χρονιά από το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο
Δελφών και το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
Στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) λαμβάνουν
μέρος πάρα πολλά σχολεία από
όλη την Ελλάδα (φέτος συμμετείχαν 64).
Η διοργάνωση αγώνων Αντιλογίας αποσκοπεί στην προώθηση
και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων, οι οποίοι
διαγωνίζονται μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν
τις ικανότητές τους στην λογική
διάρθρωση των επιχειρημάτων τους,
διδάσκονται να συνεργάζονται πειθαρχημένα με τους συμπαίκτες τους
καθώς και να σέβονται, να κατανοούν
και να ασκούν κριτική στις θέσεις που
υποστηρίζει η αντίπαλη ομάδα.
Οπως μας ενημέρωσε το 3ο ΓΕ.Λ. Κορωπίου συμμετείχε στους αγώνες
που διεξήχθησαν στο 3ο Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω στις 27/2/2010, ανανεωμένη
ομάδα από τους μαθητές Χρήστο
Αριστόπουλο, Ελευθερία Γιαννακοπούλου, Ναμίρ Ουές, Δημήτρη Τσόρδα και Κώστα Υφαντή, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και κατάφεραν να φτάσουν στη δέκατη θέ-

δείας είναι αξιέπαινη και μας γεμίζει με αισιοδοξία. Οι νέοι της χώρας μας θα κληθούν να φέρουν εις
πέρας μια δύσκολη αποστολή στην
σύγχρονη ιστορία μας : να ανασυστήσουν την ελληνική δημοκρατία, να ενισχύσουν μια νέα οικονομία σε υγιείς βάσεις, να διασώσουν τους φυσικούς πόρους που
έχουν απομείνει.
Συνεχάρη δε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου τη μαθητική
ομάδα και τους εκπαιδευτικούς
του 3ου ΓΕΛ.

ση της τελικής κατάταξης με δύο νίκες ενάντια στο 1ο και 2ο Αρσάκειο
ΓΕ.Λ. Ψυχικού και μία ήττα στο σύνολο των 3 γύρων του αγώνα.
Σε δήλωσή του ο Διευθυντής του 3ου
ΓΕΛ Aλ. Βειόγλου επισημαίνει:
«Αξίες όπως η ευγενής άμιλλα, η
αλήθεια και η δημοκρατία προωθούνται μέσα από τέτοιες διοργανώσεις
οι οποίες όχι μόνο δημιουργούν κίνητρα, αλλά και προικίζουν τη νέα γενιά
με κριτική σκέψη, αποφασιστικότητα
και ενθουσιασμό για την εξέλιξη του
εκπαιδευτικού μας συστήματος και
τους ορίζοντες που ανοίγονται στη
σκέψη και τη γνώση».
Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β.
Αθανασόπουλος δήλωσε επίσης μεταξύ άλλων: «Αυτή η πρωτοποριακή διαδικασία προαγωγής δημοκρατικής παι-

Φέτος, το πρώτο βραβείο κέρδισε
το Τοσίτσειο Αρσάκειο της Εκάλης και καλύτερος ομιλητής αναδείχθηκε ο μαθητής της Γ’ τάξης
Ορφέας Βουτυράς. Ο τελικός
πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό
κτίριο της Παλαιάς Βουλής και τη
βράβευση έκανε η πρύτανης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών, Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ.
Το θέμα του τελικού αγώνα αφορούσε στην ιστορική λήθη ως μονόδρομο
για την πρόοδο των λαών. Η Ε. Αρβελέρ, έσπευσε να επισημάνει ότι δεν
είναι σωστό να αναγκάζονται τα παιδιά «να εκβιάζουν επιχειρήματα για
κάτι που δεν πιστεύουν». Αυθόρμητη
ήρθε η απάντηση του Ορφέα Βουτυρά, «μια από τις καλύτερες στιγμές
του αγώνα είναι όταν καλείσαι να
υπερασπιστείς μια διαφορετική γνώμη από τη δική σου γιατί τότε αναγκάζεσαι να ακούσεις την άλλη άποψη και αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημοκρατία», που κέρδισε δίκαια και την πρωτιά.

«ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ»
Πραγματοποιήθηκε (15/4), στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τελετή βράβευσης των νικητών του Ευρωπαϊκού
Διαγωνισμού Αφίσας με θέμα «Ζωγράφισε μου Ένα Δικαίωμα»,
που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση "Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας") για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά. Ο Διαγωνισμός υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και εθνικός συντονιστής ήταν η
Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Ευρωπαϊκή Έκφραση".
Αυτό που ζητήθηκε από παιδιά και νέους, 10 έως 18 ετών, ήταν
να δημιουργήσουν μια αφίσα, η οποία θα παρουσιάζει ένα από
τα δικαιώματα της Σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι
συμμετέχοντες ήταν δύο κατηγοριών με βάση την ηλικία τους:
10-14 ετών και 15-18 ετών. Έπρεπε να σχηματίσουν ομάδες
τουλάχιστον 4 ατόμων και να δημιουργήσουν μια αφίσα (σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας, κάνοντας κολάζ ή με όποιο καλλιτεχνικό τρόπο αυτοί επιθυμούσαν). Οι 2 νικήτριες ομάδες (η
πρώτη από κάθε ηλικιακή κατηγορία) θα συναγωνισθούν με τις
νικήτριες ομάδες των υπόλοιπων κρατών μελών για να κερδίσουν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, όπου θα ξεναγηθούν στους
Ευρωπαικούς Θεσμούς.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 304 ομάδες από όλη την Ελλά-

3η θέση - Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής – (όνομα ομάδας: EQUALITY)
Για την ηλικιακή ομάδα 15-18
1η ομάδα - Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης (Όνομα
ομάδας: THE CHILDREN’S FLOWERS)
2η ομάδα – Ομάδα ARTILLUSION - Θεσσαλονίκη
3η ομάδα - Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης (όνομα
ομάδας: STAIRS OF PEACE)
Τιμητικά βραβεύθηκε η ομάδα Περσεφόνη από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας.

δα στις 26/03/2010 και επιλέχθηκαν οι έξι καλύτερες αφίσες.
Αυτές με σειρά διάκρισης είναι: Για την ηλικιακή ομάδα 10-14
1η θέση - 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων (Τμήμα Β2)
2η θέση - 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων (Τμήμα Β2)

Την εκδήλωση συντόνισε ο Νίκος Γιαννής, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Έκφρασης και καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής,
ενώ χαιρετισμό απηύθυναν οι Ιωάννης Κοκκάλας, Αναπλ. Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γραφείο για την Ελλάδα, η Μαρία Κανελλοπούλου, μέλος της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, η Νικολινάκου Σταυρούλα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών και η Βάλια Μιχαήλ, καθηγήτρια και δημοσιογράφος,
οι οποίοι πραγματοποίησαν και τις βραβεύσεις.
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Αδελφοποίηση Κοινότητας Οίας-Θηρασίας & Λαυρίου
Τελετή αδελφοποίησης πραγματοποίησε η Κοινότητα Οίας-Θηρασίας με το Δήμο Λαυρίου την περασμένη Κυριακή 18 Απριλίου στο Λαύριο.
Προηγήθηκε δοξολογία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θήρας και νήσων κ.
Επιφάνιου και του Μητροπολίτη Λαυρεωτικής και Μεσογαίας κ. Νικόλαου στην
εκκλησία του Αγίου Ανδρέα.
Εκατοντάδες Θηραίοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, την
οποία εμπλούτισε και η παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγία Αικατερίνη της Οιας», με παρουσιαστή τον πρ.
Υπουργό Ναυτιλίας και νυν Πρόεδρο και Δ.Σ
του ΟΛΠ Γιωργου Ανωμεριτη.
Την εκδήλωση και τη συναδέλφωση χαιρέτισαν με ολιγόλεπτες ομιλίες η πρόεδρος του
νεοσύστατου Συλλόγου Θηραίων Λαυρεωτικής και Μεσσογαίας, Ευαγγελία Ξαγοράρη, ο
Αριστερά ο Δήμαρχος Λαυρίου με τον Κοινοτάρχη Οίας-Θηαντιδήμαρχος Λαυρίου Συρίγος,
ρασίας και στη μέση ο νομαρχιακός σύμβουλος Α. Γάκης.
ο Αντιπρόεδρος του Νομαρχια-

2η ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 2010
στα Σπάτα
Ο Αθλητικός και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου
Σπάτων με συνδιοργανωτές
τον Ορειβατικό Σύλλογο Σπάτων και άλλους φορείς της
πόλης πραγματοποίησαν την
καθιερωμένη πλέον 2η Εαρινή Πεζοπορία, (18/4). Στην
αφετηρία στο ανοιχτό θέατρο
του λόφου της Δεξαμενής
παρευρέθηκαν, γινόταν η
υποδοχή και στη συνέχεια η
εκκίνηση.
Η ανταπόκριση του κόσμου
μικρών και μεγάλων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τον
καιρό σύμμαχο και την διάθεση στα πρόσωπα διήνυσαν
μια ξεχωριστή διαδρομή στο
λόφο του Μπούρα. Εκεί τους
υποδέχονταν οι κάτοικοι του
λόφου με φιλέματα. Η λήξη
της διαδρομής ήταν στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου “Δ.
Δημητρίου”.
Η εναλλακτική μορφή περιήγησης από τον λόφο της Δεξαμενής, με την ανάβαση από
το μονοπάτι και την διαδρομή
στην κορυφή του Μπούρα,
καθώς και το πέρασμα από
τους δρόμους του οικισμού,
ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και
ενθουσίασε τους οδοιπόρους.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στη φύση με πληροφορίες, από τα
μέλη του Ορειβατικού συλλόγου, σχετικά με την πανίδα,
την χλωρίδα, τις μυρωδιές και
τον προσανατολισμό στο
βουνό.
Στο τέλος της διαδρομής οι
μικροί πεζοπόροι είχαν την

ευκαιρία να απολαύσουν ένα
παιχνίδι, που ενθουσιάσε τα
παιδιά, και χωρισμένα σε 4
ομάδες, αναζήτησαν τα αινίγματα, που οδηγούσαν

στον “κρυμμένο θησαυρό”,
ένα δεντράκι για κάθε ομάδα,
το οποίο και φύτεψαν στο χώρο του γηπέδου και έδωσαν
ραντεβού για του χρόνου.

Για να μην
τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη
διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος
Τσάκος
6977993158

κού Συμβουλίου Αντώνης Γάκης και ο πατέρας Κωνσταντίνος από τη Θηρασία.
Στην τελετή παρευρέθησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος και οι
βουλευτές της Περιφέρειας Β. Οικονόμου Π. Ασπραδάκης, Θ. Μπούρας και η
βουλευτής Β’ Αθηνών Σ. Σακοράφα.
Ο Δήμαρχος Λαυρίου και ο κοινοτάρχης της Οίας-Θηρασίας έδωσαν με τις ομιλίες τους ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό στίγμα.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με μέλη του Συλλόγου.

“Μαγαζάκι της γειτονιάς”
Το μεράκι δεν κρύβεται
Μανόλιες, τραπεζάκι και πλούσια
εξυπηρέτηση, είναι τα στοιχεία
που προσδίδουν
στο “μαγαζάκι της
γειτονιάς”, όπως
γράφει στην χειροποίητη ξυλόγλυπτη ταμπέλα
του.
Οι νέοι ιδιοκτήτες,
άνθρωποι με μεράκι, άλλαξαν παντελώς την όψη του ανακαινισμένου καταστήματος ψιλικών
στην οδό Μεταξά, στη Βούλα και το εμπλούτισαν με προϊόντα, που πράγματι η
κάθε γειτονιά τα έχει ανάγκη, αφού είναι είδη καθημερινής χρήσης.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Πόθεν έσχες
σε όλους
τους εφοριακούς
Η μείωση των ελλειμμάτων της οικονομίας προσκρούει στην αδυναμία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού,
εφόσον το 70% των φόρων προέρχεται από μισθωτούς
και συνταξιούχους, ενώ οι μεγαλοεπιχειρηματίες, που
έχουν απείρως μεγαλύτερα κέρδη, συνεισφέρουν λιγότερο από τα μισά. Από το άλλο μέρος είναι κοινό μυστικό
ότι ακόμη και οι κλητήρες στις εφορίες πρόθυμα προσφέρουν υπηρεσίες στη διαδικασία βεβαίωσης φόρων, αφού
έτσι αυξάνουν τα εισοδήματά τους. Καθημερινή πλέον είδηση είναι η πληροφόρηση για εμβάσματα από ιδιώτες σε
τραπεζικούς λογαριασμούς εφοριακών. Στη συνείδηση
του κόσμου ο εφοριακός, παρά το ότι είναι δημόσιος
υπάλληλος, έχει αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές
του μέσου υπαλλήλου.
Είναι αλήθεια ότι οι εφοριακοί μπαίνουν σε μεγάλο
πειρασμό, καθώς επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να
προσφέρουν ποσά πολλαπλάσια των ετήσιων αποδοχών
για διακανονισμούς φορολογικών υποθέσεων πολλών
εκατομμυρίων. Η παραδοσιακή φοροαποφυγή και ατιμωρησία των τελευταίων τριάντα χρόνων ευνοεί τη διαιώνιση της συναλλαγής, που είναι η κύρια αιτία της αδυναμίας
αύξησης των κρατικών εσόδων και κάλυψης των ελλειμμάτων της οικονομίας. Και βέβαια μεγαλοεπιχειρήσεις,
που κατ' εξακολούθηση εξασφάλιζαν δουλειές του δημοσίου προσφέροντας μίζες σε κρατικά στελέχη, χρησιμοποιούν τώρα τη σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία τους
για να «τακτοποιήσουν» φορολογικές τους υποθέσεις δελεάζοντας επιρρεπείς εφοριακούς. Καθώς μάλιστα μέχρι
πέρυσι οι πολιτικοί μας ηγέτες είχαν καταφέρει να αποκρύψουν από τους πολίτες την επικείμενη κατάρρευση
της ελληνικής οικονομίας από την πρακτική αυτή, η κοινωνία επιδοκίμαζε τους φοροκλέπτες και απένειμε κοινωνικά εύσημα στους συνενόχους τους αντί να τους καταγγέλλει και να τους καταδικάζει.
Αποτελεσματικό μέσο για να εισπραχθούν στο ακέραιο οι φόροι των μεγαλοφοροφυγάδων είναι να ψηφιστεί «πόθεν έσχες» για όλους τους εφοριακούς υπαλλήλους, με ποινή απόταξης από την υπηρεσία για συνενοχή
στο αδίκημα της φοροκλοπής και ταυτόχρονη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επίορκου εφοριακού: με τον
τρόπο αυτό κάθε εφοριακός θα ξέρει ότι διακινδυνεύει τη
δουλειά του, αν ο φορολογούμενος, τον οποίο ελέγχει,
έχει συνεννοηθεί με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος
και ότι ο γιος του στο μέλλον δεν θα είναι το παιδί του
εφοριακού κ. Τάδε, αλλά θα ανήκει στην οικογένεια του
κλέφτη, απατεώνα και κοινωνικού εγκληματία Τάδε. Οι
φωνές για φορολογική δικαιοσύνη, που ακούγονται πλέον από όλους τους κοινωνικούς χώρους, ξεσκεπάζουν τις
δόλιες ενέργειες των ανάξιων πολιτικών, που επί δεκαετίες καλύπτονταν πίσω από τη δήθεν ανικανότητα του
φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Η κοινωνία των πολιτών
καταδικάζει ως κακούργημα το οικονομικό έγκλημα, που
συντελείται κατά την είσπραξη των φόρων και απαιτεί
από τους κληρονόμους των ένοχων κυβερνήσεων να κάνουν το ίδιο. Οι χαριστικές φορολογικές εξαιρέσεις, όπως
των ένστολων φρουρών, δεν πρόκειται να προστατεύσουν τους αρχομανείς πολιτικούς από τη λαϊκή αγανάκτηση.
Ν. Δημητρίου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανατολικής Αττικής προτίθεται να
διενεργήσει το προσεχές διάστημα τa ακόλουθα 25ωρης διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα:
• Φωτογραφία (Δευτέρα & Τετάρτη
18.00-21.00)
• Διατροφή (Δευτέρα & Τετάρτη
17.00-20.00)
• Ψυχαγωγία & Ενημέρωση με τη

Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Χρήση

Autonomia EXPO

Ιnternet & Ηλεκ.Ταχυδρομείου /Μέρες
Υλοποίησης (Τρίτη & Πέμπτη 12.0015.00)
Χώρος Υλοποίησης των Προγραμμάτων & Υποβολής Αιτήσεων:
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Αν.Αττικής
Ι. Μεταξά 1, Παιανία.
Καθημερινά 09.00-20.00,
τηλ. Επικοινωνίας: 2106664788
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Κ.Ε.Ε.) είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Φορέας υλοποίησης
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Τα
Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο (επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ).

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
"Αρχαιολογία, Περιβάλλον και Πολίτης"

Μία ενδιαφέρουσα έκθεση για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα,
ανοίγει στις 28, 29 και 30 Μαΐου
από την Autonomia EXPO, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου με
χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες
που απευθύνονται στους καταναλωτές με αναπηρίες και με ειδικές
καταναλωτικές ανάγκες.
Σε περισσότερα από 4000 τ.μ. και
σε δεκάδες περίπτερα θα μπορέσετε να βρείτε και να δοκιμάσετε
όλα τα διαθέσιμα βοηθήματα και
τις υπηρεσίες που υπάρχουν στην
ελληνική αγορά και στην ελληνική
κοινωνία γενικότερα.
Πληροφορίες και στο
http://www.autonomiaexpo.org/

Συνεχίζεται η θεματολογία των μαθημάτων που διοργανώνουν από κοινού το
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (www.ellet.gr) και η Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (www.inherity.org), με γενικό τίτλο "Αρχαιολογία, Περιβάλλον και Πολίτης". Ετσι το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Πέμπτη 29 Απριλίου
― Λ. Παλαιοκρασσά, Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: «Παλαιόπολη Άνδρου»
― Ν. Σταμπολίδης, Καθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα: «Ελεύθερνα Κρήτης».
Πέμπτη 06 Μαΐου
― Α. Δεληβοριάς, Αρχαιολόγος, Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη
― Γ. Αντωνίου, αρχιτέκτονας, αναστηλωτής Πανεπιστημίου York, U.K. «Διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων. Πορεία κίνησης επισκεπτών και η αυθεντική διάρθρωση του αρχαίου χώρου»
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα «Ντίνος Λεβέντης» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28 στην Πλάκα, μεταξύ 18:30-21:00.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν για φοιτητές και εργαζομένους του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Διεθνής Έκθεση Ψηφιακής Τέχνης "Berlin-Athina
Η έκθεση που ακολουθεί την περυσινή
συνάντηση καλλιτεχνών “Milano-Athina
αποτελεί μία ευκαιρία συνάντησης καλλιτεχνών, αποφοίτων του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βερολίνου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και την οργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός CAID.
Άνθρωποι με διαφορετική εθνική και πολιτισμική καταγωγή υπενθυμίζουν, με τη
Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τέχνης
"Berlin-Athina''. που θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 29 Απριλίου και ώρα 7μμ
στον χώρο εικαστικών εκθέσεων του
CAID, ότι δεν υπάρχουν σύνορα, ούτε
κοινωνικές προκαταλήψεις στο ταξίδι
της ανθρώπινης ζωής. Η τέχνη ακολουθεί τη ζωή του ανθρώπου και δεν είναι
αποκομμένη από αυτήν.
Ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών του Βερολίνου και η Στοά της Αγοράς του Ισπανού αρχιτέκτονα Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που απεικονίζονται στην αφίσα της έκθεσης, δεν
αποτελούν τυχαίες αναφορές.
Σε αυτή την έκθεση, που επιμελούνται η

λευθερώσουν τον ανθρώπινο νου, ώστε
όχι μόνο να αγγίξει το πραγματικό νόημα της ύπαρξης, αλλά να φανταστεί, να
ταξιδέψει και να δημιουργήσει.
Η έκθεση “Berlin-Athina” θα διαρκέσει
αρχικά μέχρι και τις 29 Μαΐου 2010, ενώ
θα συνεχιστεί από τις 15 έως την 21
Ιουνίου στα πλαίσια του Athens Fringe
Festival.

ιστορικός τέχνης Katrin Sauerlaender
και ο εικαστικός Θεοφάνης Κωνσταντίνου, οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την
τεχνολογία του βίντεο και των υπολογιστών με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν παρακολουθούν, αλλά παρατηρούν την ανθρωπινή συμπεριφορά. Δεν
ελέγχουν, αλλά προσπαθούν να απε-

Παράλληλα με τις ημέρες και ώρες λειτουργίες της έκθεσης "Berlin-Athina'' οι
επισκέπτες της θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν τις Πρώτες Προβολές του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Επιστημονικών ταινιών της Αθήνας, οι
οποίες θα ξεκινήσουν στις 4 Μαΐου.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-18:00
Παρασκευή, Σάββατο: 14:00-20:00
Κυριακή-Δευτέρα κλειστά
Είσοδος Ελεύθερη
Ελληνικού Κόσμου (Πρώην Πολυκράτους) 6,
Αγ. Ιωάννης Ρέντη
Τηλ.: 210-7251893, 210-8945945
e-mail: caid@otenet.gr, caidbase@otenet.gr
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“Από τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό”
Μϊα ενδιαφέρουσα έκδοση παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη 14 Απριλίου στην Αρχαιολογική Εταιρεία, έργο
του Δήμου Μαρκοπούλου, με ιδιαίτερο
επιστημονικό ενδιαφέρον.
Τίτος του έργου: «Από τα Μεσόγεια
στον Αργοσαρωνικό».
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς, χαιρέτισε την εκδήλωση λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ακολουθώντας μία
μακρά παράδοση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, ο
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας αγκάλιασε αμέσως την έκδοση αυτού του τόμου, ο οποίος συμπυκνώνει το πλούσιο
και σημαντικότατο αρχαιολογικό έργο
που επιτέλεσε η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων από το

1994 μέχρι το 2003 στον τόπο μας, αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότη-

Σε μία επιστημονική έκδοση του Δήμου Μαρκοπούλου
Ολόκληρος ο αρχαιολογικός πλούτος της Αττικής
μος Μαρκοπούλου έχει προσφέρει στο
Υπουργείο Πολιτισμού οικόπεδο 14 τετ.
στρεμμάτων».

τάς της. Με το σπουδαίο αυτό εκδοτικό
έργο, καταγράφεται επίσης με τον πλέον αδιάσειστο τρόπο, η επιτακτική ανάγκη ίδρυσης Αττικού Μουσείου στα Μεσόγεια, για τη στέγαση και προβολή του
συνόλου των τοπικών αρχαιολογικών
ευρημάτων. Για την ανέγερσή του, ο Δή-

Για την έκδοση μίλησαν η Ντόρα Βασιλικού μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας,
η Λίλα Μαραγκού ομότιμος καθηγήτρια
Παν/μίου Ιωαννίνων, ο Κώστας Καλογερόπουλος ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών
και ο Πάνος Βαλαβάνης καθηγητής
Παν/μιου Αθηνών.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη μεγάλη
σημασία του αρχαιολογικού πλούτου της
Μερέντας και άλλες ανασκαφές στα Καλύβια, Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαραθώνα,
Ωρωπό, Παλλήνη, Πειραιά, Τροιζήνα,
στα Κύθηρα και Αντικύθηρα, στην περιοχή της λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας,
του νέου αεροδρομίου κ.α. Επισημάνθηκε το γεγονός, ότι η παρούσα έκδοση
αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την
επιστημονική κοινότητα, αφού καταφέρνει να συγκεντρώσει την πλούσια και πολυσύνθετη αρχαιολογία της Αττικής.
Αποτελεί συλλογικό έργο, καρπό της με-

γαλύτερης αρχαιολογικής παρέμβασης
στην ιστορία της Αττικής, μέσα σε μια
μόλις δεκαετία ανασκαφών.
Στο τέλος της εκδήλωσης, η Δρ. Βιβή
Βασιλοπούλου, αρχαιολόγος – επίτιμη
γενική διευθύντρια Υπουργείου Πολιτισμού, πρόσφερε ως «αντίδωρο» στο Δή-

Η Δρ Βιβή Βασιλοπούλου επιδίδει τη “χαμένη ελιά”
στο Δήμαρχο Φώτη Μαγουλά.

μαρχο Μαρκοπούλου, το γλυπτό «χαμένη ελιά», που συμβολίζει την απώλεια
του ιερού δέντρου, κατά τη διάρκεια των
έργων κατασκευής του Ιππικού Κέντρου
και του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο.

«Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ του Δήμου ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στα πλαίσια των εκδοτικών δραστηριοτήτων του, ο Δήμος Κερατέας κυκλοφόρησε μία νέα έκδοση
με τον τίτλο «Η νήσος του Πατρόκλου του Δήμου Κερατέας. Σημειώσεις από μία έρευνα». Συγγραφέας ο

Γιώργος Ιατρού.
Ξεφυλλίζοντας κανείς το βιβλίο θα πάρει
μία εικόνα για την πολύπλευρη ενημέρωση
που παρουσιάζει, όχι μόνο για τοπωνύμια,
Περιηγητές και Αρχαιολογικά Ευρήματα,
αλλά και τα ναυάγια γύρω από τη νήσο του
Πατρόκλου.
Ειδική αναφορά γίνεται στο πολύνεκρο
ναυάγιο του ORIA.
Ακόμη αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα ΦΕΚ Προστασίας του νησιού,
στη διοικητική αρμοδιότητα της νήσου Πατρόκλου και του Χάρακα από το Δήμο Κερατέας.
Τέλος μπορεί κανείς να γνωρίσει τα σχέδια
«αξιοποίησης» του νησιού που δεν τελεσφόρησαν και τις απόψεις του «Αστικού
Κενού» μίας ομάδας αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών για το νησί.
Το βιβλίο εμπλουτίζεται με πολλές και
εντυπωσιακές φωτογραφίες του Γιώργου
Βασιλακόπουλου, ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες από το βυθό του Βασίλη Μεντόγιαννη (για το ναυάγιο του ORIA) και των
Βαγγέλη – Βασίλη Αθανασόπουλου (για
το ναυάγιο της «Κυρά – Ελένης»). Ακόμη
φωτογραφίες από την ομάδα “Αστικό Κενό” και αεροφωτογραφίες του νησιού από
τον Κερατιώτη επισμηναγό της Πολεμικής
Αεροπορίας Δημ. Πετρολιάγκη και τον
σμηναγό Δημ. Στολάκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ»
Συγγραφέας
ο Γιώργος Ιατρού
Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού
γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο:
«Η νήσος του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι)
στο Σαρωνικό κόλπο, απέχει 1 χλμ. περίπου από τις ακτές της Αττικής, ανήκει διοικητικά στο Δήμο Κερατέας και παρόλο που
είναι ακατοίκητη παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον.
Είναι ολόκληρη κηρυγμένη αρχαιολογικός
χώρος Α΄ Ζώνης Προστασίας, ανήκει στο
προστατευόμενο δίκτυο Natura 2000 με
τίτλο «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου» (κωδικός θέση GR 3000005) ως ένας από τους
αξιόλογους οικοτόπους της χώρας μας, η
γεωλογική του θέση έχει γίνει αντικείμενο
επιστημονικών μελετών, ενώ η ιστορία του
– ύστερα κι από τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα – είναι αξιομνημόνευτη
και σπουδαία.
Τα τελευταία δέκα χρόνια πολύ συχνά αναφέρεται στις σελίδες του ημερήσιου τύπου
εξαιτίας κυρίως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και διαφόρων σχεδίων «αξιοποίησης» και «αγοραπωλησίας» που προτείνονται κυρίως από ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες…

Το βιβλίο «Η νήσος του Πατρόκλου - Σημειώσεις από μία έρευνα» του Γιώργου Ια-

τρού είναι στην κυριολεξία μία παραγγελία
της Δημοτικής μας Αρχής από το 2007
ώστε όλα τα στοιχεία για το νησί να παρουσιαστούν αντικειμενικά με στόχο να γίνουν γνωστά όχι μόνο στους δημότες Κερατέας και των 7 άλλων Δήμων και Κοινοτήτων της Λαυρεωτικής αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.
Δεν σας κρύβουμε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς που παρουσιάζεται αμφιλεγόμενο
και με εκκρεμότητες από τον τύπο, ήταν
ένας από τους βασικούς λόγους που μας
ώθησαν γι’ αυτή την έκδοση.

...Υπάρχει όμως κι άλλος ένας σοβαρός λόγος γι’ αυτή την έκδοση.
Αφορά το ναυάγιο του «Oria» το
1944 στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο νησί του
Πατρόκλου σε μία απίστευτη τραγωδία με
θύματα 4.100 Ιταλούς στρατιώτες και αξιωματικούς όταν πλέον η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει και η Γερμανία είχε στραφεί
εναντίον της. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο
αριθμός των θυμάτων του «Oria» είναι περίπου τριπλάσιος από τον αριθμό θυμάτων
του παγκοσμίως γνωστού ναυαγίου του
«Τιτανικού»!
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Λαυρεωτικής (8 Δήμοι και Κοινότητες) έστειλε πρόσφατα μία επιστολή
στον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας
Giorgio Napolitano ζητώντας τη συμπαράσταση του για ένα απέριττο μνημείο στο
νησί ή στην απέναντι παραλία του Χάρακα
για τα θύματα του Oria όπως οφείλουμε
σαν πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης.
Η ανταπόκριση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας ήταν άμεση και μέσω της
Ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα ζήτησε περαιτέρω στοιχεία για το Oria. Και οι δύο αυτές επιστολές περιέχονται στο βιβλίο αυτό
στο σχετικό κεφάλαιο.

... Τελειώνοντας οφείλω να ευχαριστήσω
τον συγγραφέα για την αφιλοκερδή παροχή των πνευματικών δικαιωμάτων στο Δήμο Κερατέας και όσους – όσες με ιδιαίτερο
ζήλο απ’ ότι γνωρίζω τον βοήθησαν.
Όλα τα άλλα τ’ αφήνω στην κρίση του
αναγνώστη…»
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΑ;
Το τελευταίο διάστημα – και μάλιστα από τον Ιούλιο του τρεχ.
έτους – δίνεται δημοσιότητα από συγκεκριμένους «κύκλους»
της πόλης μας στο θέμα της δήθεν ανάγκης για άμεση σύνταξη
ενός νέου Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Π.Σ.) για τη πόλη μας. Το
γεγονός αυτό μας εκπλήσσει και μας προβληματίζει γιατί στην
ουσία πρόκει-ται για την ήδη γνωστή μεθόδευση της αλλαγής
των χρήσεων γης, κάπως μεταλλαγμένη.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ;
Νομοθετημένο καθεστώς υπάρχει και είναι αυτό της «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ». Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό - που
ισχύει σε πολύ λίγους δήμους σε όλη την Ελλάδα - η πόλη προσφέρεται «μόνο για κατοικία», ενώ κάθε εμπορική χρήση επιτρέπεται μόνο στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) που έχουν χαρακτηριστεί με προεδρικά διατάγματα «εμπορικά» και που αποτελούν τις εμπορικές ζώνες της πόλης. Στη Βούλα αυτά τα Ο.Τ.
είναι πάνω από 55 στον αριθμό.
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ Η ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ;
Αυτό το καθεστώς είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Μειώνει την τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση της πόλης και του περιβάλλοντος. Δίνει προϋποθέσεις για περισσότερους κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους, περισσότερο πράσινο, λιγότερο
θόρυβο, λιγότερη ρύπανση, είναι σημαντικός παράγων για την
ποιότητα ζωής των κατοίκων.
ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ;
Τις τελευταίες 10ετίες η Βούλα έχει γίνει πόλος έλξης πολλών
νέων κατοίκων με συνεχώς αυξανόμενη αξία γης. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός στο άριστο κλίμα της και την φυσική ομορφιά της και
αφ’ ετέρου στο γεγονός ότι – παρά τις επαναλαμβανόμενες από
κάποιους «γνωστούς – αγνώστους» προσπάθειες για την αλλοίωσή της - έχει παραμείνει ξεχωριστή σε σχέση με γειτονικούς παράλιους Δήμους. Το νομικό αυτό καθεστώς της έχει εξασφαλίσει
μέχρι σήμερα την όψη της «πόλης διακριτής υπεροχής».
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) έχει μέχρι πρόσφατα λάβει περισσότερες της μιας αποφάσεις που επιβεβαιώνουν την
ισχύ του και απαγορεύει την οποιαδήποτε προς το δυσμενέστερο αλλαγή του. (ΦΕΚ 1276/93 περί έγκρισης Γεν. Πολεοδομικού
σχεδίου, απόφαση Σ.τ.Ε. 554 περί ακύρωσης των παράνομων
εμπορικών χρήσεων και παραμονής σε ισχύ του Γεν. Πολεοδομικού σχεδίου, κ.λ.). Υπάρχουν σε ισχύ όροι δόμησης για όλη τη
πόλη της Βούλας χωρίς πολεοδομικές ασάφειες.
ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;
Δυστυχώς, όχι. Ενώ άλλοι Δήμοι που το έχουν (μόνο 4 από
τους 111 Δήμους και Κοινότητες της Αττικής), προσπαθούν να
το διατηρήσουν με κάθε τρόπο, στη Βούλα, οι Δημοτικές Αρχές
των 25 τελευταίων ετών και μέχρι σήμερα, έχουν καταβάλει και
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αλλοίωσης και ακόμη κατάργησης του προνομιακού καθεστώτος των χρήσεων γης που ισχύει,
κατά παράβαση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια στο πνεύμα των αποφάσεων του
Σ.τ.Ε., σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων που συντελέστηκαν
και συντελούνται στη πόλη, καθώς και πλείστες όσες παραβάσεις από τα κέντρα ψυχαγωγίας της παραλίας έχουν αλλοιώσει
και αλλοιώνουν καθημερινά την πόλη προς το δυσμενέστερο.
ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΑ;
Μια μικρή ομάδα ιδιοκτητών γης με φαινομενική δύναμη ψήφων,
οι οποίοι προσδοκούν υπέρμετρα οφέλη από την εμπορευματοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους σε βάρος των υπολοίπων
κατοίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιες λίγες «οικο-γένειες» Βουλιωτών προσπαθούν να παρασύρουν συνδημότες
μας, ιδιώτες και επαγγελματίες για να αλλάξουν οι χρήσεις γης
στη πόλη μας, χρησιμοποιώντας σαν μοχλό παραπλανητικά επιχειρήματα και την Δημοτική Αρχή. Εκδίδουν πολεοδομικές άδειες για κατοικία ενώ τα κτίρια που οικοδομούνται προορίζονται
για εμπορική χρήση, επικαλούνται δήθεν προσπάθειές τους
υπέρ της διατήρησης του χαρακτήρα της «κηπούπολης» ενώ
στη πραγματικότητα επιδιώκουν τη δημιουργία απέραντης «τσιμεντούπολης». Παραπλανούν καλοπροαίρετους πολίτες που
δεν γνωρίζουν ανθρώπους και πράγματα.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ;
Κατ’ αρχήν επειδή είναι σε όλους γνωστό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για «αλλαγή των χρήσεων γης» δεν θα περνούσε, «μεταλλάσσουν» την μεθόδευση χρησιμοποιώντας τον όρο «σύνταξη νέου πολεοδομικού σχεδιασμού». Στη συνέχεια αυτοπροβάλλονται ως οι μόνοι «προστάτες» της Βούλας και «εγγυητές» της
«πόλης – κηπούπολης», κατηγορούν όσους στηρίζουν τη διατή-

ρηση των χρήσεων γης στη Βούλα, και προβάλλουν διάφορους
ισχυρισμούς όπως «δεν υπάρχει Πολεοδομικό Σχέδιο σε ισχύ»,
«η πόλη δεν προστατεύεται πολεοδομικά», «υπάρχει ασάφεια
στο τι επιτρέπεται να χτιστεί και τι όχι» και επικαλούνται «κενά
νόμου» στα οποία οφείλεται – άκουσον άκουσον – η πληθώρα
των πολεοδομικών παραβάσεων που έχουν συντελεστεί και συντελούνται !!! Ουδέν ψευδέστερον : Κανένα «κενό νόμου», καμία «έλλειψη προστασίας». Οι πολεοδομικές παραβάσεις συντελούνται γιατί κάποιοι δεν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο,
να επιβάλλουν κυρώσεις, να σταματήσουν την συντελούμενη
αλλοίωση της πόλης. Ταυτόχρονα οι παρανομίες που έχουν
πραγματοποιηθεί χρειάζονται με κάθε τρόπο «σανίδα σωτηρίας». Με άλλα λόγια, στην αρχή, «αφήνουμε την παρανομία
ανεξέλεγκτη», στη συνέχεια, για να δώσουμε «άφεση αμαρτιών», επικαλούμεθα σαν μόνη λύση την σύνταξη νέου πολεοδομικού σχεδίου, βλέπε αλλαγή των χρήσεων γης! ΕΛΕΟΣ!
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΥΤΗ ΤΙ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ;
Θα παύσει να ισχύει η ασπίδα προστασίας από την υπέρμετρη
εμπορευματοποίηση και τσιμεντοποίηση της πόλης και της παραλιακής ζώνης. Θα ανεγερθούν εμπορικά κέντρα και ναυτιλιακά κτίρια εκεί όπου σήμερα απαγορεύεται. Θα νομιμοποιηθούν
παράνομα κτίρια που έχουν κτιστεί με άδεια κατοικίας ενώ είναι
εμπορικά. Θα αλλάξουν χρήση ακόμη και διαμερίσματα που σήμερα χρησιμοποιούνται για κατοικία ωστε να χρησιμοποιηθούν
για εμπορικές χρήσεις κάθε μορφής. Θα εμπορευματοποιηθούν
και οι δρόμοι πίσω από τους οδικούς άξονες χωρίς κανείς να
μπορεί να σταματήσει την κατάσταση (φαινόμενο «ντόμινο»).
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
― Να εφαρμοστεί με αυστηρότητα το σε ισχύ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
που στηρίζεται στο νόμιμο πλαίσιο χρήσεων γης.
― Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
― Η Δημοτική Αρχή να σεβαστεί επιτέλους το Νόμο και το Σύνταγμα, να σεβαστεί τους δημότες αυτής της πόλης, και παλαιούς και νέους. Έτσι μόνο θα διατηρηθεί – παρά την επελθούσα
υποβάθμιση – ο χαρακτήρας της πόλης προς όφελος όλων μας.
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΒΟΥΛΑΣ
ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΘΕΑ» ΒΟΥΛΑΣ
ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΞΟΧΗ» ΒΟΥΛΑΣ
ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» ΒΟΥΛΑ
ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» ΒΟΥΛΑΣ
ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΑΣ «Η ΘΕΜΙΣ»
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χρειάζεται η Βούλα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό; ΝΑΙ; ή
ΟΧΙ; Το κείμενο που ακολουθεί, απευθύνεται σε κάθε ένα συνδημότη μας προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά, αλλά και να
αντιμετωπίσει εκείνους οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί δημόσια
υπέρ του σχεδιασμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βούλα 21/4/2010

Ο συντονισμός και η κοινή δράση τόσο των Εξωραϊστικών Συλλόγων, όσο και των λοιπών φορέων και συλλόγων της πόλης, είναι ουσιαστικός παράγοντας για την προώθηση και επιτυχία σε προβλήματα και αγώνες που αφορούν όλη την πόλη.
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας έχει, κατ’ επανάληψη, προτείνει την σύσταση
επισήμου οργάνου (δευτεροβάθμιου) ως «Διασυλλογικού Οργάνου» με καταστατικό και
Δημοκρατικές Διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας. Δυστυχώς, η πρόταση μας απορρίπτεται συστηματικά με το επιχείρημα ότι «άτυπη» λειτουργία και σύσταση τέτοιου οργάνου είναι πιο βολική.
Ο σεβασμός των Δημοκρατικών Διαδικασιών, το δικαίωμα της διαφορετικής γνώμης, η
τήρηση της νομιμότητας, είναι στοιχεία που δεν μπορούν να υποταχθούν σε οποιαδήποτε σκοπιμότητα και «βολικότητα».
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας θεωρεί απαράδεκτες μεθοδεύσεις να χρησιμοποιούνται οι Σύλλογοι για την προώθηση Κομματικών ή Δημοτικών Παρατάξεων ή
να αναγορεύουν υποψηφίους Δημάρχους. Αυτό απομακρύνει τους συνδημότες και εξη-

γεί το φαινόμενο να μετατρέπονται οι «Σύλλογοι» σε σφραγίδες, που τα μέλη τους είναι ανύπαρκτα.
Στην τελευταία συνάντηση του λεγόμενου «Διασυλλογικού» γίναμε μάρτυρες μιας, χωρίς προηγούμενο, παραβίασης κάθε κανόνα διαδικασίας, που εμφανώς είχε προετοιμαστεί εκτός του χώρου συνεδρίασης.
Ο σύλλογος μας πιστεύει στην συλλογική δράση και την αποτελεσματικότητα των κοινών και συντονισμένων οργάνων. Είναι φανερό ότι «άτυπο» Διασυλλογικό, με αποκλεισμό των Συλλόγων που δεν μας αρέσουν, δεν συνιστά όργανο. Τέτοιο όργανο δεν
υπάρχει.
Σε κάθε σοβαρό ζήτημα, που αφορά γενικότερα την πόλη, ο κάθε Σύλλογος που ευαισθητοποιείται και ενεργοποιείται, μπορεί και πρέπει να παίρνει την πρωτοβουλία να συντονίζει και τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους Συλλόγους.
Υπάρχουν πολλά και σοβαρά ζητήματα που ταλαιπωρούν την πόλη μας και μπορούμε
να κινηθούμε επάνω σε αυτά. Ο Σύλλογος μας είναι έτοιμος και να πάρει τις σχετικές
πρωτοβουλίες, αλλά και να συμμετάσχει και να στηρίξει τις πρωτοβουλίες άλλων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

Στις …καλένδες
το Χέρωμα Βάρης
απάντηση σε ερώτηση
του βουλευτή Γιώργου Βλάχου
Μετά από ερώτηση του πρ. υφυπουργού Γιώργου Βλάχου για την τύχη του Χερώματος, ο αρμόδιος Υφυπουργός Μωραϊτης απάντησε με έγγραφο του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
Αθήνας (α.π 760/10-3-2010) στο οποίο επισημαίνεται ότι:
«Σε αυτό, οι διατάξεις απομείωσης των υφιστάμενων ζωνών προστασίας (μεταξύ άλλων και στο Χέρωμα Βάρης)
κρίθηκαν μη νόμιμες. Κατόπιν αυτού η Υπηρεσία μας
συμμορφούμενη με τις παρατηρήσεις του ΣτΕ, δεν είναι
σε θέση να προωθήσει το εν λόγω αίτημα τροποποίησης
του Δ. Βάρης.»
Ο Γ. Βλάχος, σχολιάζοντας την απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
σημειώνει τα εξής:
«η Κυβέρνηση, δεν έχει την πολιτική βούληση να λύσει
ένα θέμα που κρατά σε ομηρία τους πολίτες της περιοχής και αφήνει ανοικτή την περίπτωση επιδείνωσης της
κατάστασης για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής»

Σ.Σ. Βέβαια, οι κάτοικοι του Χερώματος, σε κάθε προεκλογική περίοδο παίρνουν υποσχέσεις, παραμονές των
εκλογών, ότι θα λυθεί το δίκαιο αίτημά τους. Από τις κυβερνήσεις των δύο κομμάτων, οι βουλευτές της Περιφέρειας έχουν καταθέσει ερωτήσεις για το θέμα, όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Αλλά όταν έρχεται το κόμμα τους στην κυβέρνηση προφανώς ...ξεχνούν. Ετσι, η
υπόθεση παραμένει στάσιμη.

Αντικειμενικές αξίες για την
4η Πολεοδομική Ενότητα
στη Νέα Μάκρη ζητάει ο
βουλευτής Β. Οικονόμου
Απευθυνόμενος στον αρμόδιο Υπουργό επισημαίνει ότι στην 4η Πολεοδομική Ενότητα του Δήμου Νέας Μάκρης δεν έχει καθοριστεί ο αντικειμενικός προσδιορισμός των αξιών παρόλο που ο Δήμος έχει προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς του. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να ταλαιπωρούνται στις συναλλαγές τους και βέβαια το κράτος να χάνει έσοδα, αφού ούτε να φορολογήσει επί των αντικειμενικών αξιών τους
ιδιοκτήτες μπορεί, ούτε μπορεί να
προσδιορίσει το ποσοστό φορολόγησης των μεταπωλήσεων και μεταβιβάσεων περιουσιακών
στοιχείων.
Και ερωτά: 1. Πότε θα προσδιοριστούν οι αντικειμενικές
αξίες στην 4η Πολεοδομική Ενότητα του Δήμου Νέας Μάκρης; Γιατί υπήρξαν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών στην 4η Πολεοδομική
Ενότητα του Δήμου Νέας Μάκρης;
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Επιμένετε σε έναν αναχρονιστικό
σχεδιασμό για ΧΥΤΑ Κερατέας
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη
Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης Βορίδης κατέθεσε
επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, όσον αφορά την δημιουργία ΧΥΤΑ Κερατέας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:
«Η πραγματικότητα σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων
στην Αττική είναι η ακόλουθη:
1. Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί στις διατάξεις της οδηγίας
1999/31/26-4-1999 για την μείωση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων.
2. Οι ΧΥΤΑ θεωρούνται ξεπερασμένοι ως μέθοδοι διαχείρισης
απορριμμάτων.
3. Μέχρι σήμερα μελέτες υφίστανται μόνο για την κατασκευή ΧΥΤΑ, όχι ΟΕΔΑ.
4. Δεν έχουν εκτελεστεί άλλα έργα του Περιφ. Σχεδιασμού (π.χ. σταθμοί μεταφόρτωσης).
5. Ο χώρος που προγραμματίζεται η κατασκευή του ΧΥΤΑ Κερατέας είναι χώρος αρχαιολογικός, όπου βρίσκεται το ιστορικό μνημείο του Οβριοκάστρου.
6. Η εμπειρία από τον ΧΥΤΑ Γραμματικού δείχνει ότι ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται
μόνο μετά τον ανηλεή ξυλοδαρμό των κατοίκων κατά την κατοχή της περιοχής από δυνάμεις των ΜΑΤ.
Ερωτάται η κα. Υπουργός
Μετά από όλα αυτά επιμένετε ακόμη στην εφαρμογή του Περιφ. Σχεδιασμού ή εξετάζετε το ενδεχόμενο αναθεώρησής του προκρίνοντας άλλες, πιο σύγχρονες, πιο επαρκείς, πιο φιλικές περιβαλλοντικά, πιο πρόσφορες κοινωνικά λύσεις για την διαχείριση
των απορριμμάτων;

Συνεχίζονται τα τροχαία στη
Λεωφόρο Ασπροπύργου-Ζοφριάς
ερώτηση του βουλευτή Θ. Λεβέντη
Το πρόσφατο (9.4.2010) δυστύχημα στη
λεωφόρο Ασπροπύργου που στοίχισε
τη ζωή ενός ηλικιωμένου κατοίκου της
Ζοφριάς επανέφερε με δραματικό τρόπο το ζήτημα της αυξημένης επικινδυνότητας διέλευσης από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Η τραγικότητα είναι ότι απέναντι από το
σημείο του ατυχήματος (στη γέφυρα
της Αττικής Οδούς προς Λιόσια), έχει
τοποθετήσει πανό - μόλις πριν λίγες
ημέρες - ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζοφριάς, με το οποίο ζητείται η απαγόρευση διέλευσης απορριμματοφόρων και φορτηγών από την
περιοχή καθώς και η τροποποίηση των
νησίδων στη λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου Ασπροπύργου. Ο Σύλλογος έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 3.000 υπογραφές κατοίκων της περιοχής, ενώ επανειλημμένως έχει κατά το παρελθόν
διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα που
δημιουργεί η διέλευση μεγάλων οχημάτων μέσα από τον αστικό ιστό της πε-

ριοχής.
Το Υπουργείο Μεταφορών έχει επανειλημμένως ενημερωθεί για την κατάσταση από επιτροπές κατοίκων, αλλά και με
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή και
έχει συζητηθεί στη Βουλή το ζήτημα
των κυκλοφοριακών προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η περιοχή.
Οι κάτοικοι είναι δικαιολογημένως αγανακτισμένοι με την κατάσταση, αφού
παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες
και κινητοποιήσεις τους η εξεύρεση λύσης εκκρεμεί και ο φόρος αίματος αυξάνει.
Ετσι ερωτά ο βουλευτής, αν υπάρχει
πρόθεση να λάβει κατάλληλα μέτρα το
Υπουργείο για να σταματήσει η υποβάθμιση της περιοχής και παράλληλα να
λάβουν μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η
απαγόρευση διέλευσης βαρέων (άνω
των 6 τόνων) οχημάτων.
από τη λεωφόρο Ασπροπύργου σύμφωνα και με την από 5.11.2009 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου;

Επιστροφή
σχολείων
από
Ευρωπαϊκές
χώρες
Από την καθήλωση των αεροπλάνων λόγω της τέφρας
από τη Ισλανδία, βρέθηκαν
και πολλά σχολεία στους
δρόμους για τις πενταήμερες, χωρίς να μπορούν να
επιστρέψουν στις εστίες
τους.

Ετσι το Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ήρθε σε επαφή
με το Υπουργείο Εξωτερικών, για την αποστολή οδηγίας στις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία, προκειμένου να υπάρξει μέριμνα
για τους Έλληνες μαθητές
και εκπαιδευτικούς.
Ετσι έγιναν οι απαραίτητες
και συντονισμένες ενέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου η επιστροφή να γίνει είτε οδικώς
είτε ακτοπλοϊκώς μέσω Ιταλίας.
Σε δηλώσεις της η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου είπε μεταξύ άλλων:
Οι μαθητές μας γυρίζουν
ομαλά με πούλμαν. Έχουμε
συνομιλήσει με όλες τις
πρεσβείες και ήδη έχει δρομολογηθεί η επιστροφή
τους. Κανένας κίνδυνος. Σε
κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και
συνεργασία και με το
Υπουργείο Εξωτερικών για
οτιδήποτε μπορεί να συμβεί,
για οποιοδήποτε πρόβλημα
υπάρξει. Πάντως τα πράγματα βαίνουν ομαλώς μέχρι
στιγμής.

ΕΒΔΟΜΗ
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Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δήμου Βούλας 2010 – 2011
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/νση: Τ.Υ. &Π. Τμήμα Μελετών & Έργων Α.Μ. 04 (Λ-03)10
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73
Πληρ.: Κούσιας Α.
Τηλ.: 213-2020000 fax: 213-2020049 e-mail: akousias@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Την υπ’ αριθμ. 44/07-04-2010 απόφαση της Δ.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου
Τηλ.: 213-2030423

Βάρη, 21/4/2010
Αρ. Πρωτ.: 4658
ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών συντήρησης,
αρδευτικού δικτύου παιδικών
χαρών και πλατειών
Αρ. Μελ.: 29/2010

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων υλικών
για την συντήρηση του υπάρχονταο αρδευτικού δικτύου του Δήμου μας,
τα οποία εμπεριέχονται στην 29/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικού δικτύου παιδικών χαρών &
πλατειών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.995,90€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του
Ν.3463/06, του Ν. 3731/08, την 29/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης
και την 197/2010 Απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 19η Μαΐου 2010, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το
Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ.
213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

32 πινακίδες
ξήλωσαν συνεργεία
του Δήμου Αμαρουσίου σε 3 ημέρες!
Με εντατικούς ρυθμούς
συνεχίζεται η αποξήλωση
των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από το
Δήμο Αμαρουσίου. Τις τελευταίες ημέρες, τα συνεργεία του Δήμου έχουν
αποξηλώσει 32 πινακίδες
που είχαν τοποθετηθεί παράνομα.
Ειδικότερα:
- Έξι στη συμβολή της Καποδιστρίου με την Κηφισίας, κάτω από τη γέφυρα
και τέσσερις από ιδιωτικό
χώρο στην Κηφισίας.
- Επίσης δέκα πινακίδες
αποξηλώθηκαν στη συμβολή της Καποδιστρίου με
την Κηφισίας.
- Δώδεκα παράνομες πινακίδες αποξηλώθηκαν στη
συμβολή της Καποδιστρίου με την οδό Πεντελικού
και την οδό Ελευθερίας.
Η επιχείρηση απομάκρυνσης των παράνομων πινακίδων από την πόλη θα συνεχισθεί και τις επόμενες
ημέρες.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 6976/15-04-10)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού Δήμου Βούλας 2010-2011.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 06 Μαΐου του 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και
έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα
κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου
Τηλ.: 213-2030423

Βάρη, 21/4/2010
Αρ. Πρωτ.: 4659
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων φυτών,
δενδρυλίων

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.250,00€).
Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 213 20
20000. Υπεύθυνος κ. Α. Κούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα
γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το
portal του Δήμου http://www.dimosvoulas.gr.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου
Τηλ.: 213-2030423

Βάρη, 20-4-2010
Αρ. Πρωτ.: 4568
ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών
σιδηροκατασκευών
Αρ. Μελ.: 17/2010

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων σπόρων
φυτών και διαφόρων δενδρυλλίων, τα οποία εμπεριέχονται στην
25/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων φυτών, δενδρυλλίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.968,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 10%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του
Ν.3463/06, του Ν. 3731/08, την 25/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης
και την 196/2010 Απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 18η Μαΐου 2010, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το
Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ.
213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων υλικών
για σιδηροκατασκευές του Δήμου, τα οποία εμπεριέχονται στην 17/2010
μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.997,11€ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 21%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του
Ν.3463/06, του Ν. 3731/08, την 17/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης
και την 190 /2010 απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 7 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το
Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ.
213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη (έναντι κέντρου Υγείας)
Τηλ. – fax: ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμβάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων.
Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική
υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται
Από RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της
RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους
απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,
υψηλές προμήθειες έως 80% επι των πωλήσεων, εκπαίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,
ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947
email: remax-anagen@ath.forthnet.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλλήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση
σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο: 6989427922

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βάρη 23/4/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 4762 Βαθμ. προτεραιότητας
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Βασ. Κων/νου 25 166 72
Τηλ.: 213-2030455, fax: 213-2030449
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ως περίπτερο – αναψυκτήριο τύπου καντίνας που βρίσκεται στην πλατεία «Πηγάδι»
Κόρμπι. Το εν λόγω μίσθιο θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του
προσωπικού των λεωφορείων,
των επιβατών και των κατοίκων
του συνοικισμού Κόρμπι.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα την 4η του
μηνός Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη
και ώρα έναρξης 10:30π.μ. και
ώρα λήξης 11:00π.μ.
Στην περίπτωση που κατά την
ημέρα της πλειοδοτικής φανερής
και προφορικής δημοπρασίας δεν
παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης,
αυτή θα επαναληφθεί με την ίδια
επιτροπή και τους ίδιους όρους
στις 11 Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:30π.μ. και ώρα λήξης
11:00π.μ. στον ίδιο τόπο.
Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 13.000,00 ευρώ.
Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο
Ταμείο του Δήμου ως εξής:
Με την υπογραφή του οικείου
συμφωνητικού το 50% του επιτευχθησομένου μισθώματος, το
δε υπόλοιπο εντός Α’ πενθήμερου
του μήνα Ιουνίου 2010.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη
δημοπρασία πρέπει να καταθέσει
στην επιτροπή διεξαγωγής της
δημοπρασίας: α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζεται
στο ποσό των 1.300,00€ και αποδεικνύεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας β) πρόσφατη
φορολογική ενημερότητα ότι δεν
είναι οφειλέτης του Δημοσίου και
βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο και γ) έναν εγγυητή ο οποίο θα
προσκομίσει ταυτότητα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και φορολογική ενημερότητα.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης και μέχρι
την 31-12-2010.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δήμου
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ.: 213-2030455 κ. Μάρκος
Τσακίρης).
Ο Δήμαρχος
Καπετανέας Παναγιώτης

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.
HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.
HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN
HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 24, ΤΡΙΤΗ 27 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/4
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

NOΣOKOMEIO:

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04, 7μ.μ.

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04, 12π.μ.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Οικονομική κρίση και ψυχοσωματικές
επιδράσεις στον άνθρωπο
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε
παρατεταμένο άγχος, υπάρχουν σημαντικότατες επιδράσεις
στην ψυχική του διάθεση, και κατ’ επέκταση στον οργανισμό
του, π.χ. η μείωση της άμυνας του οργανισμού, μέσα από
έναν πολύπλοκο μηχανισμό που οφείλεται στην επικοινωνία
νευρικού και αμυντικού συστήματος του οργανισμού μας.

σης. Συγκεκριμένα, ήταν πια ξαπλωμένα στο δάπεδο του θαλάμου και δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια να αποφύγουν
το ηλεκτροσόκ. Παρ’ ότι «σκληρό» και ως ζωόφιλοι θα χαρακτηρίζαμε άκαρδο το πείραμα αυτό, δείχνει με απτό τρόπο
πως το παρατεταμένο άγχος οδηγεί βαθμιαία σε δυσθυμία ή
και κατάθλιψη όταν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.

Όπως έχει αποδειχθεί, ο εγκέφαλός μας, συγκεκριμένα η περιοχή που χαρακτηρίζαμε ως «συναισθηματικό εγκέφαλο»,
και ονομάζεται μεταιχμιακό σύστημα, διαθέτει και «ενεργοποιεί» το έμφυτο όπλο του άγχους, ως αντίδραση σε κάτι που
θα το θεωρήσει ως «απειλή» απέναντι στην ζωή μας. Αυτό
σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας έχει την δυνατότητα να αντιδράσει απέναντι στον κίνδυνο απόλυσής μας από την εργασία, με παρόμοιο τρόπο όπως θα αντιδρούσε αν βρισκόμασταν αντιμέτωποι με ένα επικίνδυνο φίδι μπροστά μας.
Η οικονομική κρίση κατά κάποιον ανάλογο τρόπο απειλεί και
αυτή την επιβίωσή μας και την επιβίωση των παιδιών μας, τα
οποία το ένστικτό μας επιτάσσει να τα προστατέψουμε. Στη
συγκεκριμένη κατάσταση όμως υπάρχει μία επιπλέον σημαντικότατη διαφορά η οποία μεγεθύνει την βαρύτητα του άγχους που βιώνουμε. Η αντιμετώπιση της κατάστασης, για παράδειγμα της απόλυσής μας, δεν βρίσκεται «στα χέρια μας»
και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μία φορά και αυτή
να τελειώσει. «Αιωρείται από πάνω μας» θα μπορούσαμε να
πούμε. Μία κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε
ή να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε απέναντί της, μεγεθύνει
υπερβολικά το άγχος μας. Ακόμη και αν βρισκόμασταν απέναντι σε ένα επικίνδυνο δηλητηριώδες φίδι, θα μπορούσαμε να
τρέξουμε μακριά του ή να το πετάξουμε μακριά με ένα κλαδί.
Στην περίπτωση του οικονομικού άγχους, ο άνθρωπος πέραν
του αν καταφέρει, να εργάζεται σε δύο δουλειές, δεν μπορεί
να αυξήσει το εισόδημα του προκειμένου να ανταποκριθεί.
Πρόκειται για μία κατάσταση άγχους, πιο «ύπουλης» και ψυχοφθόρας αφού η απειλή είναι «μη ορατή» στα μάτια μας και
επιπλέον συνεχής και παρατεταμένη σε διάρκεια, απειλώντας
το ένστικτο της επιβίωσής μας.
Το παρατεταμένο και οξύ άγχος που βιώνουμε, καθώς δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί, σιγά σιγά οδηγεί σε «απόσυρση»
από την πάλη για επιβίωση και παθητικότητα του ατόμου, το
οποίο νιώθει ανίκανο να αντιδράσει. Μπορεί να οδηγήσει σε
μελαγχολία, δυσθυμία, κατάθλιψη και ψυχοσωματικά συμπτώματα.
Προκειμένου η λειτουργία της διαδικασίας αυτής να γίνει πιο
κατανοητή, αξίζει να αναφέρουμε ένα σημαντικό πείραμα της
ψυχολογίας, κάπως σκληρό, που έγινε πάνω σε ζώα· συγκεκριμένα σε σκύλους, ενδεικτικό όμως αυτού που βιώνει ο άνθρωπος. Συγκεκριμένα σκύλοι τοποθετήθηκαν σε χωριστούς
θαλάμους, στο δάπεδο των οποίων διοχετευόταν ηλεκτρικό
ρεύμα, ανά κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα ζώα
να δέχονται περιστασιακά μικρά ηλεκτροσόκ σε στιγμή που
βεβαίως δεν μπορούσαν να προβλέψουν. Στην αρχή του πειράματος τα ζώα προσπαθούσαν να αντιδράσουν, καθώς η
αναμονή του επόμενου ηλεκτροσόκ δημιουργούσε άγχος και
κατέβαλαν προσπάθεια να το αποφύγουν. Μετά τα πρώτα
ηλεκτροσόκ, τα ζώα συνειδητοποιούσαν πως ότι και αν έκαναν δεν μπορούσαν να αποφύγουν τα ηλεκτροσόκ με αποτέλεσμα το «πέρασμα» σε μια παθητική κατάσταση απόσυρ-

Ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να αυξήσει το άγχος
που βιώνουν οι άνθρωποι από την οικονομική κρίση στην χώρα μας, όσο περίεργο και αν ακούγεται είναι η ηθική τους.
Πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι θίγεται η αξιοπρέπεια και η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους όταν έχουν οικονομικές
οφειλές προς τις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το
μυαλό τους βιώνει μία επιπλέον «απειλή», την απειλή απέναντι στην αυτοεικόνα τους, που περιλαμβάνει στοιχεία όπως η
εντιμότητα, το κύρος τους κλπ. Πρόκειται για ευαίσθητους
ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ανατραφεί με τις αξίες αυτές.
Στην σημερινή εποχή όμως, προκειμένου να μειώσουν το άγχος τους, πρέπει το μυαλό τους να «μάθει» ότι δεν απειλείται, λόγω της έκτασης των καταστάσεων, η αξιοπρέπειά τους.
Άνθρωποι που η ηθική τους διαφέρει όσον αφορά αυτό το
κομμάτι, δεν βιώνουν αυτό το επιπλέον άγχος, πέραν αυτού

της επιβίωσης.
Η αντιμετώπιση των καταστάσεων που αναφέραμε δεν είναι
εύκολο δυστυχώς να γίνει από το άτομο μόνο του, καθώς αυτό νιώθει ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνο αυξάνοντας το εισόδημά του, ολοκληρωτικά ενταγμένο σε μία αγχώδη κατάσταση, όπου η αύξηση του εισοδήματος δείχνει ως
η μόνη λύση. Η ουσιαστική αντιμετώπιση βρίσκεται στην προσπάθεια επιβολής της λογικής σκέψης πάνω στην συναισθηματική αντίδραση του άγχους. Στον γραπτό λόγο, και μιλώντας γενικά, πιθανά ακούγεται θεωρητική ως λύση. Για τον
λόγο αυτό κάθε άνθρωπος, έστω και με βοήθεια, πρέπει να
προσπαθήσει να επανεξετάσει με την λογική του, τους κινδύνους που θεωρεί ότι αντιμετωπίζει λόγω της οικονομικής κρίσης και αν πραγματικά οι κίνδυνοι αυτοί είναι τόσο άμεσοι. Το
άγχος έχει την ιδιότητα να επηρεάζει την λογική μας σκέψη,
και να την παραλύει. Έτσι ακούγοντας και μόνο έναν θόρυβο
από την εξάτμιση του αυτοκινήτου μας, η σκέψη μας μπορεί,
λόγω του άγχους «να μεταπηδά» παράλογα, στο πώς αν προκύψει ένα έξοδο του αυτοκινήτου, θα πληρώσουμε το ενοίκιο.
Οι «μεταπηδήσεις» αυτές της λογικής μας σκέψης, είναι ένα
από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άγχους, τα οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνουν από το ίδιο το άτομο
αντιληπτά. Το άτομο, ως υποκειμενικός αναλυτής του εαυτού
του, μπορεί να θεωρεί τις μεταπηδήσεις αυτές απόλυτα λογικές.
Πέρα από την βοήθεια που θα πρέπει να ζητήσουμε από κάποιον ειδικό θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι το χιούμορ,
είναι ένας ιδιαίτερα υγιής μηχανισμός άμυνας τον οποίο πρέπει να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε, καθώς και η διατήρηση της ποιότητας της ζωής, κυρίως μέσω της διατήρησης
των κοινωνικών επαφών μας.

Νικόλαος Βακόνδιος
Ψυχολόγος
Πτυχιούχος Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Ιατρείου 2108613873 ― Κιν. 6945889963
E-mail: n.vakondios@nvakondios.gr ― www.nvakondios.gr

«Πρόληψη και Αγωγή Υγείας στο ΕΣΥ μέσω των Δήμων»
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
πραγματοποίησε 16 & 17 Απριλίου,
στην Αγία Παρασκευή, το 6ο Ετήσιο
Πανελλήνιο Συνέδριό του με θέμα:
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξαν με
ομιλία τους ο φιλοξενών Δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Γιαννακόπουλος και ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης.
Η Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στην ομιλία της δεσμεύτηκε
ότι θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου για τη
θεσμοθέτηση του ρόλου του Διαδη-

μοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και συνεχάρη
τον Πρόεδρο του Δ.Δ.Υ. καθώς και
όλους τους πρωτοπόρους Δήμους μέλη για την πρωτοβουλία τους να ιδρύσουν το Δίκτυο.

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου
ήταν ο Γεώργιος Ντόλιος, Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε για το νέο σύστημα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
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Ο ΠΡΩΤΕΑΣ Βούλας γράφει ιστορία
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Α.Ε.Ο ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ γιόρτασε με μια μεγαλειώδη
φιέστα την κατάκτηση του πρωταθλήματος
της Α2 Νότου που συνοδεύεται με την
άνοδο στην Α1
Εθνική Κατηγορία, για
πρώτη φορά στην ιστορία
του συλλόγου!
Από νωρίς το πρωί, πλήθος φιλάθλων κατέκλυσε
το Κλειστό Βούλας για να
χειροκροτήσει και να δώσει τα εύσημα στις Πρωταθλήτριες, στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα
τους, καθώς το νήμα του
φετινού πρωταθλήματος
θα κοπεί την Κυριακή 25/4
στο Ηράκλειο Κρήτης.
Μουσική, μπαλόνια, κομφετί, άφθονη σαμπάνια
και χορός “ζωγράφισαν”
τον εορτασμό της μοναδικής και ιστορικής διαδρομής των αθλητριών που με σκληρή δουλειά, σύνεση και συνέπεια κατακτούν, σαν
μία γροθιά, πανάξια το Πρωτάθλημα.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 77 - 64
Η ομάδα του Πρωτέα Βούλας έχει σημειώσει 24 νίκες και 1
μόλις ήττα, με μία μόλις αγωνιστική να υπολείπεται για τη λήξη της σεζόν και την επίσημη κατάκτηση του τίτλου.
Οι πρωταθλήτριες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο «ορεξάτες»
και πολύ γρήγορα έκαναν το 30-10 απέναντι στην Αγία Παρασκευή που, αν και προσπάθησε αν ανατρέψει το αποτέλε-

σμα στο τρίτο δεκάλεπτο μειώνοντας το σκορ στους 7 πόντους διαφορά, δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να απειλήσει την ομάδα της Βούλας. Διαιτητές ήταν οι Πολυχρόνης
- Ουσταμπασίδης.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Α. Παπαπέτρου - Δ. Βαρβούνης):
Ασ. Γριμπαβιώτη, Π. Βαλέτα
20 (3), Μ. Παναγιωτοπούλου
11, Δ. Μπαρμπερίδου 10, Θ.
Κασάπογλου 12 (2), Ματ.
Αστραντίνη 8 (2), Ήρα Μικεδάκη, Β. Θεοδωρέλη, Μ. Ανυφαντάκη 2, Π. Χατζόγλου, Αν.
Τσουμάνη 8, Αλ. Μπότσαρη
6.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Καράμπελας): Καββαδία 13 (1), Γεωργούση 26 (6), Λιμνιάτη 2,
Λωσταράκου 8, Νιτουλέσκου
6, Βλάχου, Πανταζοπούλου
9.
Την γιορτή τίμησαν ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, ο τ. Δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος και πολλοί
άλλοι παράγοντες της πόλης.

Τουρνουά Beach Volley
H εταιρεία αθλητικών ειδών Wilson, της οποίας αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία
Hypersports, είναι χορηγός μπάλας όλων των επίσημων
διοργανώσεων BEACH VOLLEYBALL της ΕΟΠΕ στη χώρα μας και του τουρνουά Beach Volley Wilson Race Cup
που θα πραγματοποιηθεί στo
“Καράβι Sports Club” – Παραλία Σχοινιά 25 Απριλίου,
9:00 - 17:00.
“Anima Club” - Πανόραμα Αναβύσσου 9 Μαΐου, 9:00 με
17:00.
“Καράβι Sports Club” – Παραλία Σχοινιά 23 Μαΐου , 9:00
- 17:00.
Να σημειωθεί, ότι ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες του τουρνουά την Κυριακή 18 Απριλίου, στα τρία γήπεδα των εγκαταστάσεων του Anima Club.
Η συγκεκριμένη διοργάνωση αφορά ερασιτέχνες αθλητές
beach volley και φίλους του αθλήματος, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα τουρνουά με επίσημες προδιαγραφές και να διεκδικήσουν την κατάκτηση
του Beach Volley Wilson Race Cup.
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
και
στείλουν
e-mail
στo
karavi@karavi.gr
info@animaclub.gr αντίστοιχα ή να τηλεφωνήσουν στο
6944420486.

3ο πανελλαδικό πρωτάθλημα
Σε ανοδική πορεία ο Ομιλος Αντισφαίρισης Βουλιαγμένης
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο πανελλαδικό
πρωτάθλημα τένις 2010 για τους αθλητές του ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Το πρωτάθλημα διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 6-12/04/2010, με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των αγοριών κατω των 12
ετών την 5η θέση πήραν ο ΒΟΊ΄ΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ο
ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία
για τα κορίτσια την 1η θέση κέρδισε η ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ.

Προπονητές των παιδίών είναι η ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ και
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ.
Για άλλη μια φορά, οι αθλητές του ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Επίσης την 1η θέση στην κατηγορία των αγοριών κάτω των
14 ετών πήρε ο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ενώ στα κορίτσια
κάτω των 14 ετών την 2η θέση κατέλαβε η ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και την 5η θέση η ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΛΙΚΗ.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι Νανά Καραγιάν, Γιάν. Κουρεμέτης και ο
υποψήφιος Θ. Κοσίδας, του Συνδυασμού Δάδα με Όραμα συμμετέχουν στον θρίαμβο της ομάδας.

Στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 16 ετών την 6η θέση πήρε ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τέλος, στην κατηγορία
των αγοριών κάτω των 18 ετών την 5η θέση κέρδισε ο
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

διακρίθηκαν σε υψηλές θέσεις ανάμεσα σε αθλητές
από όλη την Ελλάδα και η επιτυχία αυτή με σκληρή
δουλειά θα συνεχιστεί και στους επόμενους αγώνες.

Το Λαύριο στο δρόμο για τη διάκριση
20 χρόνια πορεία για το “Λαύριο”
Φέτος γιορτάζουν τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της η ομάδα ...... Και μαζί της γιορτάζει όλη η πόλη. Το σύνθημα από την αρχή ήταν “μια ομάδα, μια πόλη, μια ιστορία”.
Μια αθλητική ιστορία που γράφουν εδώ και 20 χρόνια από τα ξεχασμένα τσιμεντένια
γήπεδα της Β΄ΕΣΚΑ μέχρι τα παρκέ της Α2 . Όλα αυτά σε μια περιφερειακή πόλη της
Αττικής που πάντα προσπαθούσε για το καλύτερο σε όλους τους τομείς, που κατόρθωνε από την αρχαία σκουριά των μεταλλείων της να παράγει χρυσαφι.
Η εκτός έδρας νίκη ...... με τον Αίαντα Ευόσμου είναι άλλη μια νίκη που τους κάνει
να ελπίζουν ότι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Υπολείπονται ακόμη 5 αγωνιστικές για να τελειώσει ο μαραθώνιος της Β΄Εθνικής. Τίποτε ακόμη δεν τελείωσε. Όλα θα κριθούν στις επόμενες 2 αγωνιστικές που παίζουν
συνεχόμενα εντός έδρας στο Λαύριο με το Αργος (25/04) και Ερυθραία (09/05)
Γι’ αυτό καλούν όλο τον φίλαθλο κόσμο της ευρύτερης Λαυρεωτικής να τους αγκαλιάσει.
Ολο τον φίλαθλο κόσμο αυτές τις δύο Κυριακές να είναι κοντά στην ομάδα στο κλειστό Γυμναστήριο για να γράψουν μαζί την αθλητική της ιστορία.
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Επιτυχίες του Ναυταθλητικού
Ομίλου «ΚΕΚΡΟΨ»
Επιτυχίες είχε ο Ναυταθλητικός Όμιλος «ΚΕΚΡΟΨ» στο
Χειμερινό Πρωτάθλημα τεχνικής Κολύμβησης Νοτίου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμβητήριο του
Ο.Α.Κ.Α. στις 20-21/3.
Στα αγωνίσματα των δύο σκυταλοδρομιών 4x100 και 4x200
Παγκορασίδων α’ συμμετείχαν

οι Γεωρ. Δημητροπούλου, Μ.
Διαμαντίδου, Σ. Ντούνη και Δ.
Στάικου και έλαβαν 2 τρίτες
θέσεις, η Δ. Στάικου στα αγωνίσματα 50-100-200 επιφ. Για
την κατηγορία Α’ Παγκορασίδων, έλαβε την 2η θέση στα
100επιφ. ο Στάικος Π. στα
αγωνίσματα 50-100-200 επιφ.
Για την κατηγορία των προα-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΑΓΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ
113.500,00
ΕΚΤΑΚΤΑ
78.100,00
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 91.757,97

ΣΥΝΟΛΟ
277.700,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.657,97

ΣΥΝΟΛΟ 283.357,97

283.357,97

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή του άρθρου 159 του
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.
Γεώργιος Μάντεσης
Δήμαρχος Βούλας

γωνιστικών, όπου έλαβε την
2η θέση και στα τρία αγωνίσματα ο Καμπέρης Χρ. Στα
αγωνίσματα 50-100-200 επιφ.
για την κατηγορία των προαγωνιστικών, όπου έλαβε την 3η
θέση και στα τρία αγωνίσματα.
Επίσης μέρος στους αγώνες
έλαβαν οι Δημητροπούλου Γ.,
Διαμαντίδου Μ., Ντούνη Σ. Για
την κατηγορία παγκορασίδων
Α’ Σταϊκου, για την κατηγορία
Παγκορασίδων Α. Στάκος για
την κατηγορία παμπαίδων Β’
Γκίκα.
Για την κατηγορία των προαγωνιστικών και Τσιπλάκη Ελ.,
για την κατηγορία των προαγωνιστικών. Οι χρόνοι όλων
των παραπάνω αθλητών τους
κατέταξε στην 8αδα των αγωνισμάτων.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Πανηγυρική πρόκριση για τις πανκορασίδες της Θέτιδας και 1η θέση με 8 νίκες σε
8 αγώνες, για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑΑΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της Α' φάσης η
ομάδα θα συμμετάσχει στην κλήρωση της
Β' φάσης, ως μία από τις 6 πρώτες ομάδες
των 6 ομίλων που αρχικά συμμετείχαν. Η
ομάδα επί της ουσίας κατάφερε με την
πρόκριση συτή να συγκαταλέγεται ήδη
στις 12 καλύτερες ομάδες της Αθήνας.
Ο τελευταίος αγώνας της ομάδας πραγματοποιήθηκε στη Βούλα, με αντίπαλο την

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικών και Ατομικών
Αγωνισμάτων Εφήβων – Νεανίδων Πινγκ-Πονγκ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Στην τελική φάση ο Αρης Βούλας

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Α.Ο.Β. ΕΤΟΥΣ 2008
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά
Έκτακτα
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
Χρηματικό Υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ο.Β.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

116.263,02
20.486,00
19.502,18
47.450,84
203.702,04
107.215,69
96.486,35
203.702,04

Το γεγονός και μόνο ότι και οι δύο
ομάδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, καταφέρανε να περάσουνε στην τελική φάση του πρωταθλήματος αυτού, αποτελεί από μόνο του ένα επίτευγμα.
Και τούτο διότι οι αθλήτριες του
ΑΡΗ είναι μικρής ηλικίας και το πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων περιλαμβάνει αθλήτές και αθλήτριες μέχρι την Γ’ τάξη Λυκείου.
Στην τελική αυτή φάση, η ομάδα του
Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ κέρδισε με 3-2

την ΚΑΒΑΛΑ και έχασε με 3-1 από
την ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ και με το
ίδιο σκορ από την ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ.
Η ομάδα του ΑΡΗ 2006 έχασε με 30 από τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΩΝ και
3-1 από το ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
Με τις ήττες αυτές και οι δύο ομάδες δεν καταφέρανε να φτάσουν
στα προημιτελικά του πρωταθλήματος και παραμείνανε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
Αλλά και στα ατομικά αγωνίσματα
δεν είχανε οι αθλητές και αθλήτριες
τύχη αφού αντιμετώπισαν από τους
πρώτους αγώνες ισχυρούς αντιπάλους. Ο Σταθουλόπουλος και η Εμίρη στα ατομικά και οι Στραϊτούρη –
Πατεράκη και Εμίρη – Κύκα στα διπλά και Εμίρη – Μιχαηλίδη στο μικτό
δεν καταφέρανε να διακριθούν.

Κερατέα, η οποία είχε επίσης 7 νίκες και
το αποτέλεσμα θα έκρινε την πρωτιά στον
στ' όμιλο του σχετικού πρωταθλήματος.
Τα κορίτσια μπήκαν πολύ δυνατά και με
όπλο το σερβίς και τα λίγα λάθη, κατάφεραν να κατακτήσουν το 1ο σετ πολύ εύκολα με 25-14.
Στη συνέχεια, όλα έδειχναν ότι τα κορίτσια θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό,
όμως παρά το γεγονός ότι προηγούνταν,
κάποια λάθη στην υποδοχή, έδωσαν το δικαίωμα στην Κερατέα να κατακτήσει το 2ο
σετ με 23-25. Έτσι ο αγώνας έγινε πραγματικό ντέρμπυ. Με την ίδια συνταγή, δηλαδή δύσκολο σερβίς, το 3ο σετ κατέληξε
στην ομάδα μας με 25-15 όπως και το 4ο
με 25-20.
Στην επόμενη φάση, η Θέτιδα καλείται να
αντιμετωπίσει τις παρακάτω ομάδες:
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΗΡΑΚΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Α.Ο.ΠΑΛΛΗΝΗ, Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,
Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ, όλες οι ομάδες είναι αξιόλογες, καλοδουλεμένες, με φιλοδοξίες να
προχωρήσουν όσο ψηλότερα γίνεται στη
φετινή διοργάνωση.
Αξίζει να αναφέρω τα ονόματα των αθλητριών που απαρτίζουν την αξιόλογη αυτή
ομάδα, που αποτελεί και το μέλλον της
γυναικείας: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ,
ΨΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΕΥΗ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΦΩΤΙΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΑΜΠΑΖΗ ΜΑΙΡΗ, ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, ΧΟΥΜ
ΙΩΑΝΝΑ.
Η ομάδα των πανκορασίδων είναι η τελευταία ομάδα με αγωνιστικές υποχρεώσεις
για όλο το σύλλογο, δεδομένου ότι οι γυναίκες, οι κορασίδες και οι παίδες έχουν
ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α.Ο.Κ.:
Α.Ο “ΚΟΡΩΠΙ” - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/04, 17:00 ΓΗΠΕΔΟ “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ”
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ:
Α.Ε.ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4 ΩΡΑ 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ -ΑΝΔΡΩΝΓ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Χ.Α.Ν.Θ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04 18:00 - Γήπεδο ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ)
ΧΑΝΤΜΠΟΛ Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙ -ΓΥΝΑΙΚΩΝΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/04 16:00 - Γήπεδο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΚΓ
ΜΠΑΣΚΕΤ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ:
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Δευτέρα, 26/4 20:30 ΓΗΠΕΔΟ: ΚΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

«Η ιστιοπλοΐα ως
εργαλείο τοπικής
ανάπτυξης»
Ημερίδα διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος (Λούτσας) Αρτέμιδος, υπό την αιγίδα του
Δήμου Αρτέμιδος και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Ε.Ι.Ο., με θέμα «Η
ιστιοπλοΐα ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης», την Κυριακή 25 Απριλίου, ώρα 18:00
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αρτέμιδος.
Θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης που παρέχει η ιστιοπλοΐα σε διάφορους άξονες.

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Παραιτήθηκε ο Πάρης Ευαγγελίου
από το Λιμεναρχείο Λαυρίου

Θ’ αποζημιωθούν
τα θύματα
της τρομοκρατίας

Με επιστολή που απευθύνεται στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Πάρης Ευαγγελίου, κατέθεσε την παραίτησή του για συγκεκριμένους λόγους, από τη θέση που κατείχε.
Από το Μάιο του 2009, που ανέλαβε προχώρησαν σημαντικές βελτιώσεις, όπως σημειώνει στην επιστολή του, της οποίας δημοσιεύουμε απόσπασμα:

Βεβαιώνει το Υπουργείο

«Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε έργα σημαντικά και απαραίτητα για το λιμάνι,
τόσο σε οργανωτικό αλλά και σε κατασκευαστικό επίπεδο. Με όσα ήδη δρομολογήσαμε θεωρώ, πως βάλαμε τον
ΟΛΛ σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και
εξέλιξης βάζοντας πραγματικές βάσεις
για το μέλλον τόσο του Λιμένος όσο
και της ευρύτερης περιοχής.
Όλα αυτά βέβαια άρχισαν να παρακωλύονται με την προκήρυξη των εκλογών, την πραγμάτωσή τους, και τις γενικότερες ανακατατάξεις που προέκυψαν. Όσο και αν μέχρι σήμερα -5 μήνες
μετά τις εκλογές- προσπαθώ να προωθήσω το γενικότερο αναπτυξιακό πλάνο του ΟΛΛ πρακτικά προβλήματα
όπως το πάγωμα των συμβάσεων και
των όποιων μελλοντικών – δεσμευτικών για τον Λιμένα αποφάσεων, εμποδίζουν κάθε ενέργεια. Παράλληλα η παντελής έλλειψη επικοινωνίας με τον
αρμόδιο Γεν.Γραμματέα δημιουργεί
ακόμα μεγαλύτερες ανωμαλίες δυσχεραίνοντας κάθε δική μου προσπάθεια.

ζητηθούν τα καίρια ζητήματα που αφορούν:
1. Την υποδοχή της Γραμμής ΛαύριοΚύπρος-Ισραήλ, όπου πρέπει να λυθούν θέματα τελωνιακής υποστήριξης
και ασφάλειας. (Έχει γίνει συνάντηση
και υπάρχει συμφωνία με την διοίκηση
του ΟΛΠ Α.Ε)

Στο άμεσο μέλλον εκκρεμούν ζητήματα
που χρήζουν άμεσων διοικητικών και
οικονομικών αποφάσεων, τις οποίες
δυστυχώς με την παρούσα κατάσταση
εγώ δεν επιτρέπεται να λάβω.
Πιο συγκεκριμένα, επανειλημμένα προσπάθησα να συναντηθώ με τον κο Βλάχο, Γεν. Γραμματέα Λιμένος, για να συ-

2. Την έναρξης της γραμμής RO-RO
μεταξύ Τουρκίας- Λαυρίου-Ιταλίας

Στην ηλεκτρονική απάντησή του το Υ.Π.Π. συγκεκριμένα αναφέρει:

3. Την Υποδοχή κρουαζιερόπλοιων
στον λιμένα Λαυρίου (ασφάλεια, κτίριο
προκατασκευασμένο αφίξεων-αναχωρήσεων)

«1. Η Ελληνική Πολιτεία, καλύπτει το ζήτημα της

4. Την λήψη αποφάσεων για την οργάνωση και υποδοχή της διεθνούς Ιστιοδρομίας Ιστορικών Σκαφών τον Ιούνιο
του 2010 για την οποία δεχόμαστε μεγάλη πίεση από τους Άγγλους συνδιοργανωτες.
5. Την προώθηση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου στο
έργο “Κατασκευή νέου επιβατικού
σταθμού ακτοπλοΐας”
6. Την προώθηση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου στο
έργο “Κατασκευή περίφραξης στον
εμπορικό λιμένα, σύμφωνα με τους κώδικες ασφάλειας”
Δυστυχώς όμως κάθε προσπάθειά μου
στάθηκε άκαρπη. Αποκορύφωμα αυτής
της παντελούς αδιαφορίας για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, είναι το γεγονός ότι αν και κατέφυγα σε επίσημες
και πρωτοκολλημένες επιστολές (Αρ.

Ο Δήμαρχος Λαυρίου Δ. Λουκάς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Π. Ευαγγελίου στις
εγκαταστάσεις του Λιμένος Λαυρίου.

ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
του Βασίλη Οικονόμου
Από την 1η Μαΐου, το Πολιτικό Γραφείο της Παλλήνης,
του βουλευτή Αττικής, ΠΑΣΟΚ, Βασίλη Οικονόμου, μεταφέρεται στην οδό Κρήτης
1 - 15351 Παλλήνη (δίπλα
από την Εθνική Τράπεζα).
Το τηλέφωνο και το fax παραμένουν ίδια:
ΤΗΛ. 2106668050,
ΦΑΞ. 2106030980

Ο βουλευτής θα δέχεται όπως πάντα, ημέρα Δευτέρα,
τους πολίτες της Αττικής.

Η Ελληνική πολιτεία θ’ αποζημιώσει τους Αφγανούς που έπεσαν θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας της 28/3/10 (ο 15χρονος νεκρός και η εντεκάχρονη τραυματισμένη αδελφή του).
Αυτό διαβεβαιώνει το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη (Υ.Π.Π.), σε απάντησή του προς την Αιμιλία Βενετσάνου, που είχε στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το εξωτερικό την 30η Μαρτίου τ.ε. (Βλέπε σχετικό δημοσίευμα «7ης» της
3ης Απριλίου).

αποζημίωσης των θυμάτων εγκλημάτων βίας με
σειρά διατάξεων (Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων),
οι οποίες αφορούν τόσο στην παροχή αποζημιώσεων όσο και στην παροχή αποζημίωσης για υλικές
καταστροφές των περιουσιών τους.
2. Η πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό, είναι ο Νόμος 3811/2009 (ΦΕΚ 231),
με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Περαιτέρω όμως, το Υ.Π.Π. αναφέρει ότι «προβλέπεται η σύσταση Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης»
η οποία «αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης των θυμάτων».
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ενημερώθηκαν σχετικά οι γονείς των θυμάτων και

Πρωτ. Ο.Λ.Λ.Α.Ε. 434/17-3-2010, Αρ. Πρωτ.
Ο.Λ.Λ.Α.Ε. 579/9-4-2010) προς το κο Γενι-

κό, ενημερώθηκα μέσω της Γραμματεί-

ας του ότι, παραπέμπομαι -για όποιο ζήτημά μου- από το Γενικό Γραμματέα κ. Βλάχο στον ειδικό του σύμβουλο κ. Γάκη
του οποίου όμως ο ρόλος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν
είναι θεσμικός. Θεωρώ την απάντηση αυτή επικίνδυνη για
τα τρέχοντα ζητήματα που σας ανέλυσα και την γενικότερη
πορεία του ΟΛΛ που με ευθύνη διοίκησα, καθώς και υποτιμητική και απαράδεκτη προς το πρόσωπό μου και τη θέση
που υπηρετώ.
Βιογραφικό
Ο Πάρης Ευαγγελίου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,
συνιδιοκτήτης της τεχνικής εταιρείας ΑΡΧΕΤΥΠΟ, που ασχολείται με μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού, Διαχείριση
Τεχνικών Έργων, καθώς και με σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, διάθεσης υγρών αποβλήτων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως συνιδιοκτήτης της εταιρείας,είναι υπεύθυνος στο τμήμα μελετών, παρουσιάσεων κοστολογήσεων και διοίκησης για τα έργα που παρουσιάζονται.
Είναι σύμβουλος Διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για θέματα χωροθετήσεων
νέων βιομηχανικών περιοχών, και εξέλιξης έργων υποδομής υφισταμένων
ΒΙ.ΠΕ.
Είναι Μέλος της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, αρμόδια για τις Δ/νσεις Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, καθώς και μέλος Δ.Σ. της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με βασικό μέτοχο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

ποια συμβουλευτική Υπηρεσία ή οργάνωση θα
τους καθοδηγήσει για να υποβάλλουν την «αίτηση» κλπ.
Την απάντηση του Υπουργείου Π.Π. μας κοινοποίησε η Αιμιλία Βενετσάνου από την Ακτή του Ελεφαντοστού όπου βρίσκεται με ανθρωπιστική αποστολή «… μέσα στη ζούγκλα, σ’ ένα πέρασμα από
μια μικρή πόλη».
Μεταφέρουμε την ικανοποίησή της και το «μπράβο» της προς το Υ.Π.Π. για την άμεση ανταπόκρισή του, προσθέτοντας και το δικό μας «μπράβο»
για τη δική της ευαισθησία κι ενέργεια για την
διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την
ικανοποίηση των οποίων η ελληνική πολιτεία θ’
αποδείξει αξιόπιστα ότι είναι κράτος δικαίου, ακόμη και σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της χώρας μας.
Κ.Β.

