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Να παραχωρηθεί το Γηροκομείο, ΤΩΡΑ!
Να παρέμβουν οι Βουλευτές μας  - Βασ. Οικονόμου, θυμήσου!

Ο Δούκας και ο Μπούρας «άκουγαν τις υπηρεσίες»! Εσείς τι θα κάνετε; Σελ.7

Ανακοινώθηκε επιτέλους, την Τε-

τάρτη, μετά τη συνεδρίαση του

Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέος

διοικητικός χάρτης της χώρας.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη

διοικητική μεταρρύθμιση από

τον καιρό του …Κλεισθένη,

όσον αφορά την πρωτοβάθμια

Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Κλεισθένης είχε ορίσει 100

Δήμους στην αρχαία Αττική (που

ξεπέρασαν στην πορεία τους

150). Ο Παπανδρέου τους μείω-

σε από 125 που ήταν μέχρι σή-

μερα, σε 68 πρωτοβάθμιες αυτό-

διοικητικές μονάδες, κατ’ ευφη-

μισμόν Δήμους, στην Περιφέ-

ρεια Αττικής.

Οι 57 Νομαρχίες μειώνονται σε

13 αιρετές Περιφέρειες, ως

Β’βάθμιοι Ο.Τ.Α., οι αποκεντρω-

μένες 13 κρατικές Περιφέρειες

μειώνονται σε 7 Διοικήσεις.

Συνέχεια στη σελ. 2

333 Καλλικράτιοι ΔΗΜΟΙ
13 Περιφέρειες – 7 Διοικήσεις

Έτεκεν, επιτέλους ο Ραγκούσης

Εργατική Πρωτομαγιά 1886 
124 χρόνια μετά, το αίτημα για “μείωση των ωρών ερ-

γασίας και σύνθημα "Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες

ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο", επίκαιρο όσο ποτέ.

Σελ. 11

“Θέλουμε σχολείο τώρα!”

Διαδήλωση στη Βούλα για το 

3ο Γυμνάσιο - Λύκειο  Σελ. 24

Τρόικα στα 3Β

Βάρη 

Βούλα

Βουλιαγμένη

Σελ. 3

Για εξοικονόμιση πόρων,

μόνο, ο “Καλλικράτης”

Σωτήρης Μεθενίτης
Σελ. 12-13
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Οταν το παρόν είναι διηνεκές
γ. κορναράκης Σελ. 8

Μικροί ηγέτες μεγάλου λαού 
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ζητείται Εισαγελεύς...  
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Εγκαίνια σχολείων 

στην Αγία Μαρίνα Σελ. 15

Σχολικά πρωταθλήματα Σελ. 12

Αμετανόητοι, άρα επικίνδυνοι

Ν. Δημητρίου Σελ. 14

Εκδικάστηκε προσφυγή για το
Γηροκομείο Βούλας Σελ. 7

Απόσυρση προϊόντων Σελ. 14

Παλαιοντολογικό Μουσείο
στο Πικέρμι Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

333 Καλλικράτιοι ΔΗΜΟΙ
13 Περιφέρειες – 7 Διοικήσεις

Συνέχεια από τη σελ.1

Αυτό και βάση του Νομοσχεδίου

επιφέρει μείωση κατά το ήμισυ

των δημοτικών συμβούλων, όπως

και των Νομαρχιακών Συμβούλων

στο ήμισυ, ως Περιφερειακών,

πλέον, μετά την κατάργηση των

Νομαρχιών.

Σοβαρή μείωση επέρχεται – κι αυ-

τό καταγράφεται στα θετικά – στα

Νομικά πρόσωπα των Δήμων (Δη-

μοτικές επιχειρήσεις κλπ.), από

6.000 που είναι τώρα στις 2.000.

25.000 αιρετοί, κατόπιν τούτων,

ιδιωτεύουν πλέον.

Ποιοι είναι οι νέοι Δήμοι

Στην Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερα

στις Νομαρχίες Ανατολικής και Δυτι-

κής Αττικής,  οι Δήμοι που δημιουρ-

γούνται από τις προτεινόμενες(;) συ-

νενώσεις, χωρίς να τηρούνται πάντα

οι δεσμεύσεις που είχε αποδεχθεί ο

ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών είναι

όπως απεικονίζονται στον παρακάτω

πίνακα:

«Ούτε το όνομα!»

Δήμος, Απολλωνία Αττικής η Βάρη,

Βούλα, Βουλιαγμένη

(ψηφίστε στο δημοψήφισμα της ιστο-

σελίδας μας: www.ebdomi.com)

Οι πρώτες αντιδράσεις ήδη έκαναν

την εμφάνισή τους, την ίδια κιόλας

ημέρα της αναγγελίας (Τετάρτη 28/4).

Η ΤΕΔΚΝΑ σε συνεδρίασή της (29/4)

καταψήφισε με συντριπτική πλειοψη-

φία το σχέδιο «Καλλικράτης» και στο

οικονομικό μέρος και στο χωροταξι-

κό.

Ο υπογράφων ευρισκόμενος σε εκ-

δήλωση για το περιβάλλον του Ι.

Σκουμπούρη, ενώπιον του κυβερνητι-

κού βουλευτή Αττικής Παντελή

Ασπραδάκη:

Κ. Βενετσάνος: […]Κι επειδή εδώ πα-

ρευρίσκεται και ο βουλευτής της Πε-

ριφερείας μας, του ΠΑΣΟΚ, ερωτώ

(με έντονο ύφος) ούτε το όνομα δεν

μας αφήσατε να επιλέξουμε;

Ο Παντελής Ασπραδάκης τον διαβε-

βαίωσε ότι αυτό θα γίνει «κατά τη δια-

βούλευση» (Σ.Σ. των 15 ημερών)!

Επιτέλους, ας μας δοθεί τουλάχιστον

η ευκαιρία να θυμηθούμε και να προ-

βάλουμε μια εποχή, τα τοπωνύμια,

τους συμβολισμούς και τις αξίες, για

τις οποίες μπορούμε να παίρνουμε λί-

γο «τα ‘πάνω μας».

Απολλωνία, λοιπόν, γιατί στο νέο Δή-

μο πλέον. μέσα στον «Αστέρα» της

Βουλιαγμένης υπάρχει ο αρχαίος να-

ός του «Ζωστήρος Απόλλωνος». 

Ο Απόλλων συμβολίζει ό,τι μεγαλειώ-

δες και ωραίο έχει η ελληνική φύση.

Είναι προσωποποίηση της λάμψης

του ελληνικού και ιδιαίτερα του Αττι-

κού ουρανού, της ομορφιάς (του κάλ-

λους) και ταυτόχρονα των υπέροχων

διανοητικών και αισθητικών πλεονε-

κτημάτων του λαού μας. Θεός της ψυ-

χικής γαλήνμης, της αρμονίας κλπ.

(Εγκυκλ. Πυρσός).

Η ονομασία δεν είναι ετεροβαρής το-

πωνυμιακά και είναι εύηχος. Οι δημό-

τες των νέου Δήμου θα αποκαλούνται

Απολλωνείς.

Εκφράστηκαν απόψεις όπως «Δήμος

Αναγυρούντος». Είναι τοπωνυμιακά

ετεροβαρές, γιατί εκφράζει το Δήμο

Βάρης μόνο και ο συμβολισμός του

μπορεί να αποδίδεται στον Σαλαμινο-

μάχο του αρχαίου Δήμου της Βάρης,

αλλά παραπέμπει και στο φυτό «ανά-

γυρος» (βρωμόχορτο), που είναι δύ-

σοσμο. Είναι γνωστή από την αρχαιό-

τητα η φράση «μη κίνει τον ανάγυ-
ρον», με την έννοια «μη τ’ ανακατεύ-
εις γιατί βρωμάνε».
Εχει προταθεί ακόμη η «Αιξωνίδες

αλαί». Είναι και αυτό ετεροβαρές για-

τί εφκράζει τον αρχαίο Δήμο που πε-

ριλαμβάνει κυρίως τη Βούλα. Εννοιο-

λογικά δε, οι μεν αλαί (αλυκές) δεν

υπάρχουν πλέον, η δε «Αιξωνή» είναι

σύνθετη λέξη από το «Αιξ» (αιγός =

κατσίκα) και «ωνή» (αγορά-παζάρι, εξ’

ού και τα ώνια – οψώνια – ψώνια».

Αναλυόμενη λοιπόν εννοιολογικά ση-

μαίνει «γιδοπάζαρο». Ε, δε νομίζω ότι

ταιριάζει στην περιοχή μας. Εξ’ άλ-

λου, κι εδώ υπάρχει το αρχαίο ρήμα

αιξωνεύω που σήμαινε φωνασκώ, κα-

βγαδίζω.

Συμπεραίνουμε, τελικά, ότι η Απολ-

λωνία είναι η πλέον εκφραστική, επι-

τυχής και ενδεδειγμένη ονομασία.

Κ. Βενετσάνος

Κλειστές οι χωματερές

μη βγάζετε σκουπίδια 

στο δρόμο

Η χωματερή θα είναι κλειστή μέχρι την Κυ-

ριακή. Κλείστε τα σκουπίδια σας, σε σακού-

λες καλά και κρατήστε στον κήπο ή στη βε-

ράντα σας. 

Μη γεμίζουμε τους δρόμους “ξεκοιλιασμέ-

νες” σακούλες, εις βάρος της υγείας μας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ και ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ονομασία Συνενούμενοι Ο.Τ.Α. αριθμός

Νέου Δήμου (Ο πρώτος Δήμος είναι η έδρα του νέου)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Αχαρνών Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου 3

Βάρης Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης 3

Διονύσου Αγ. Στέφανος, Δροσιά, Διόνυσος, Ανοιξη, Σταμάτα, Κρυονέρι, Ροδόπολη 7

Θορικού Καλυβίων Θορικού, Αναβαύσσου, Σαρωνίδας, Κουβαρά, Παλ. Φώκαιας 5

Κρωπίας καμία μεταβολή

Λαυρεωτικής Λαυρεωτικής, Κερατέας, Αγ. Κωνσταντίνου 3

Μαραθώνος Μαραθώνας, Ν. Μάκρη, Γραμματικό, Βαρνάβα 4

Μαρκοπούλου καμία μεταβολή

Παιανίας Παιανίας, Γλυκών Νερών 2

Παλλήνης Γέρακα, Παλλήνη, Ανθούσα 3

Ραφήνας Ραφήνα, Πικέρμι 2

Σπάτων Σπάτα, Αρτέμιδα (Λούτσα) 2

Ωρωπού Ορωπίων, Αυλώνας, Κάλαμος, Συκάμινο, Πολυδένδρι, 

Μαρκόπουλο Ωρωπού, Μαλακάσα, Καπανδρίτι, Αφίδναι 12
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής οι12 Ο.Τ.Α. που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, συνενώνο-

νται σε 5 Δήμους:

Ελευσίνα Ελευσίνα, Μαγούλα 2

Μάνδρα  Ειδυλλία Μάνδρα, Βίλια, Ερυθραί, Οινόη 4

Μέγαρα Μέγαρα, Νέα Πέραμος 2

Φυλή Ανω Λιόσια, Ζεφύρι, ΦυλΉ 3

Ασπρόπυργος καμία μεταβολή
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Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,

Όλοι οι Έλληνες σήμερα, περνάμε τη δυσκολότερη περίοδο των τελευταίων Δεκαετιών. Την  τραγική αυτή κατάσταση δημιούρ-

γησαν αλόγιστες πολιτικές και συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, ερήμην της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνι-

κού Λαού.

Η Ελλάδα σήμερα προχωράει αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση των υγιών δυνάμεων της χώρας, που είναι διατεθειμένες να

συμμετάσχουν στην αναχαίτιση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, με βάση το Συλλογικό συμφέρον.

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κωδική ονομασία “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, θα συντελέσει στην ανα-

διάταξη της Εθνικής και Τοπικής οικονομίας, με στόχο τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και πάνω απ` όλα, την εξυπηρέτη-

ση του ταλαιπωρημένου πολίτη.

Στο επίπεδο Δήμου, οι Δημότες ζητούν, όσο ποτέ άλλοτε, βαθιές αλλαγές σε πρόσωπα, σε νοοτροπίες και πρακτικές, για να

απαλλαγούν οι τοπικές κοινωνίες τους από τα κάθε είδους κατεστημένα  συμφέροντα, που στην κυριολεξία λυμαίνονται για χρό-

νια το χώρο τους και απολαμβάνουν προνομίων, σε βάρος των πολλών. 

Μπροστά σ’ αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται και με δεδομένη την αναγγελία του νέου Καλλικράτιου Δήμου, που θα προέλθει

από τη συγχώνευση των Δήμων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, είναι απαραίτητες οι Διαδημοτικές Συνεργασίες Δημοτικών Πα-

ρατάξεων και Προσωπικοτήτων, όπως επίσης και οι απαραίτητες συναινέσεις. 

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, γνωστοί από την πορεία μας στη δημόσια ζωή, αλλά και στα κοινά των Δήμων μας, απαλ-

λαγμένοι από κάθε είδους δεσμεύσεις και “βαρίδια”,  χωρίς προκαταλήψεις, ιδεοληψίες, και αλαζονικές συμπεριφορές, υποβιβάζοντας

το “εγώ”, μπροστά στο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με μοναδικό στόχο το κοινό συμφέρον του νέου Δήμου μας που από σήμερα μας ενώνει,

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Κάθε Δημοτική Παράταξη και  κάθε  Προσωπικότητα, που διαπνέεται από τη  διάθεση για  Συμμετοχή και Προσφορά στον τόπο

μας, που είναι απαλλαγμένη από πελατειακές οι άλλες δεσμεύσεις, να συστρατευτεί μαζί μας, σε έναν αγώνα δημιουργίας, για

χάρη του νέου όμορφου Δήμου μας που δημιουργήθηκε σήμερα και για να βάλουμε επιτέλους στο κέντρο των πρωτοβουλιών:

� ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ � ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

� ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ � ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΦΤΑΣΕ η ΩΡΑ των ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για ΟΛΟΥΣ, που θέλουν και μπορούν, να δώσουν τον εαυτό τους στην κοινή προσπάθεια που

μας ενώνει.

Λέμε ΝΑΙ στους ΙΚΑΝΟΥΣ και  ΟΧΙ στους ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

Δημήτρης Κυπριώτης Ηλέκτρα Τσιριγώτη Σωτήρης Ελευθερίου
Δημοτική Ανανέωση ΟΡΑΜΑ

Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτική Σύμβουλος τέως Δημοτικός Σύμβουλος

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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56η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πολίτες για την Αφρική

Δηλώσετε συμμετοχή στην δράση που θα πραγματοποιή-

σει η οργάνωση “Πολίτες για την Αφρική”, που θα γίνει

στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

Το περίπτερο της οργάνωσης θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύ-

ριακα (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 Αφρι-

κή 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 

Μια ανεπανάληπτη στιγμή του παγκό-

σμιου μουσικού θεάτρου με την υπο-

γραφή του διδύμου των μεγάλων επιτυ-

χιών σερ Andrew Lloyd Webber και Tim

Rice (Cats, Jesus Christ Superstar).

Ένας ιδιαίτερα απαιτητικός ρόλος και

μια παράσταση γεμάτη θέαμα και συ-

γκίνηση, που έρχεται για πρώτη φορά

στην Ελλάδα στην πρωτότυπή της μορ-

φή, απευθείας από το West End και τη

Βρετανική της περιοδεία.

Το έργο - που έχει αρκετές φορές στο

παρελθόν «σπάσει τα ταμεία»  - ζωντα-

νεύει τη δυναμική προσωπικότητα της

Εβίτα Περόν. Η Εβίτα, ως δεύτερη σύ-

ζυγος του προέδρου της Αργεντινής,

Χουάν Ντομίνγκο Περόν, έγραψε ιστο-

ρία ως μια πολυδιάστατη, «αγία» για

κάποιους και αδίσταχτη για κάποιους

άλλους, γυναίκα, η οποία έζησε την

απόλυτη αποθέωση, αλλά και την πα-

ρακμή μέχρι τον πρόωρο θάνατό της,

μόλις 33 ετών. Την παραγωγή που έρ-

χεται στο Θέατρο Badminton υπογρά-

φει ο κορυφαίος παραγωγός του West

End, Bill Kenwright, σε συνεργασία με

την εταιρεία παραγωγής του Andrew

Lloyd Webber, Really Useful Group. 

Αναμφίβολα η Evita Duarte και αργότε-

ρα Peron ήταν μία χαρισματική γυναίκα,

πανέξυπνη και δραστήρια. Κατάφερε

να κερδίσει την εμπιστοσύνη του απλού

λαού αλλά και την καρδιά του, αφού

έγινε θρύλος, μύθος και μέχρι σήμερα

δημιουργεί ρίγη συγκίνησης στο άκου-

σμά της. 

Παραστάσεις της Evita έχουν δοθεί σε

όλο τον κόσμο, από την Αυστρία ως την

Ισπανία και από τo Μεξικό ως τη Νότια

Αφρική. Το 1996 η ταινία του Alan Park-

er με τη Μαντόνα ως Evita και τον Αντό-

νιο Μπαντέρας ως Τσε Γκεβάρα, έγινε

παγκόσμια επιτυχία, έλαβε πέντε υπο-

ψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας

μία στην κατηγορία «Καλύτερου Τρα-

γουδιού» και βραβεύτηκε με τρεις Χρυ-

σές Σφαίρες, «Καλύτερου Μιούζικαλ»,

«Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού»

για το ολοκαίνουργιο τραγούδι «You

Must Love Me» και «Καλύτερης Ηθοποι-

ού» για την Μαντόνα. Το 2006 ανέβηκε

στο Adelphi Theatre η πρώτη μεγάλη

αναβίωση της Evita, με την Αργεντίνα

ηθοποιό Elena Roger στον πρωταγωνι-

στικό ρόλο. Η παράσταση έλαβε αρκε-

τές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων την

υποψηφιότητα της Elena Roger ως «Κα-

λύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ» στα

βραβεία «Laurence Olivier» το 2006. Το

2008 μια νέα παραγωγή του μιούζικαλ

σε συνεργασία πάντα με την εταιρεία

The Really Useful Group (που ιδρύθηκε

το 1977 από τον Andrew Lloyd

Webber), πραγματοποίησε περιοδεία

στη Μ. Βρετανία σε σκηνοθεσία Bill

Kenwright και Bob Tomson και είναι η

ίδια παραγωγή που θα απολαύσουμε

και στο Θέατρο Badminton.

ΕVITA 
11-30 Μαΐου ― Θέατρο Badminton

MICHEL LEGRAND
Ο συνθέτης των όσκαρ

Στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.30 

Για δεκάδες σκηνοθέτες από τον Ζαν Λυκ Γκοντάρ στον Κλι-

ντ 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 μου-

σικό στερέωμα. Με περισσότερες από 200 συνθέσεις έργων

για κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση, εκατοντάδες άλ-

μπουμ, 3 βραβεία Oscar  και 5 Grammy, ο Michel Legrand απο-

τελεί πλέον ένα μύθο. 

Ο Μichel Legrand έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 6

Μαϊου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρ. Λα-

μπράκης), 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 Κρά-

ουν» (1968) και πάρα πολλά άλλα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6980044

Εκθεση Φωτογραφίας
"Αυτοπορτρέτο" 

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας διοργανώνει έκ-

θεση της Φωτογραφικής Ομάδας του με θέμα:  "Αυτο-

πορτρέτο"

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

5ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Επιστημονικών Ταινιών

4 – 29 Μαΐου | CAID, Αθήνα | πρώτες προβολές

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών παρου-

σιάζει και φέτος στο χώρο του CAID, από τις 4 έως τις

29 Μαΐου, τις Πρώτες Προβολές. Τη σκυτάλη του φε-

στιβάλ παίρνει τον Οκτώβριο, το Ινστιτούτο Θερβάντες,

όπου οι καλύτερες  ταινίες θα διαγωνιστούν για τα πέ-

ντε βραβεία του Φεστιβάλ.

Αυτό το Μάιο, ντοκιμαντέρ της φετινής παγκόσμιας πα-

ραγωγής κάνουν πρεμιέρα  και καλύπτουν κάθε επιστη-

μονικό πεδίο. Ποια είναι τα όρια του χρόνου και η θεω-

ρία των χορδών; Πόσο επικίνδυνη είναι η ιδέα του Δαρ-

βίνου;  Ποιο λουλούδι θεραπεύει το διαβήτη; Μήπως οι

πατάτες έχουν τη λύση; Τί έχουν να πουν οι αρχαίοι

αστρονόμοι του Τιμπουκτού; Μήπως το Χάος είναι λίγο

παρεξηγημένο; Τι μυστικά έκρυβε ο Μικελάντζελο; 

Στις Πρώτες Προβολές το επιστημονικό ντοκιμαντέρ θα

συναντήσει την ψηφιακή τέχνη και τα νέα μέσα. 

Το CAID, Κέντρο Επιστήμης Κοινωνίας και Τέχνης –

διοργανωτής του Φεστιβάλ – συνδυάζει, για πρώτη φο-

ρά, τη σύγχρονη έρευνα με τη σύγχρονη τέχνη. Παράλ-

ληλα με τις Πρώτες Προβολές, θα παρουσιάζεται η Διε-

θνής Έκθεση Ψηφιακής Τέχνης «Βερολίνο - Αθήνα»,

όπου καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την τεχνολογία του

video και των υπολογιστών με έναν εντελώς διαφορετι-

κό τρόπο. Αγγλικοί υπότιτλοι

Προβολές στο Κέντρο CAID | Αίθουσα προβολών  

Ελληνικού Κόσμου (πρώην Σπ. Πολυκράτους) 6, Αγ. Ι. Ρέντης

Τρ–Τε–Πε 16.00 – 18.00 | Πα–Σα 17.00 – 20.00 

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερα: 210 7251.893 caid@otenet.gr  www.caid.gr/isffa 

“Πολιτισμός - Περιβάλλον 
- Υγιεινή Διατροφή” 

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα και ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Κρητών ο “Ψηλορείτης” και το Ελληνικό Κέ-

ντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνουν την Κυριακή

30 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί ομιλία με θέμα “Πολιτισμός
- Περιβάλλον - Υγιεινή Διατροφή” τρόπος ζωής στην
καθημερινότητά μας.
Η εκδήλωση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μα-

ρίνας Κορωπίου (Λ. Αγ. Μαρίνας).
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ

Εκδρομή στο Λαύριο

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Μαΐου 

Επίσκεψη στο Λαύριο και γεύση από τα ορυχεία

του θα γευθούν όσοι συμμετάσχουν στην εκδρο-

μή 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

ΤΕΤΑΡΤΗ  5  ΜΑΙΟΥ EXTRAordinary  one woman show

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

πολύ χορό. Η ιδέα της  σύγχρονης γυναίκας-μηχανής που τα κάνει όλα

και συμφέρει, η γυναίκα που είναι EXTRA και ordinary μαζί. Σκηνοθεσία:

Αντιγόνη Γύρα - Κοστούμι-Φωτισμοί:Ευδοκία Βεροπούλου - Κίνηση: Άν-

να Δασκάλου - Μουσική προσαρμογή: Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος -

Screen Dance: Διονύσιος Τσαφταρίδης - Συμμετοχή στο screen dance:

Σταύρος Αποστολάτος - Μουσική Διδασκαλία: Βασιλική Ρόρρη - Ηχολη-

ψία: Οδυσσέας Ζαφειρόπουλος Οργάνωση Παραγωγής: Βιολέττα Γύρα

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ  JANET KAPUYA 
Οταν το πάθος του TANGO συναντά τους ρυθμούς της Havana

σε ρυθμούς Latin και Jazz!!! Ένα ταξίδι στην Λατινική Αμερική,

με το τριμελές group.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7  ΜΑΙΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ – Oλα

τα τραγούδια Γ. Σαλταρης πιάνο – Γ. Πασχαλης κιθάρα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8  ΜΑΙΟΥ  FIDE  KOKSAL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

Ο. Ζafeiropoulos, βιολί -  A. Apergis, guitar – Υ. Mastrodimitris

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 10  ΜΑΙΟΥ 4 LIZARDS - ταξίδι με ιστορίες και

τραγούδια από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η Κα-

τερίνα Μπαραμπούτη (τραγουδίστρια, εικαστική

καλλιτέχνης) και ο Σόλης Μπαρκη.

ΤΡΙΤΗ 11  ΜΑΙΟΥ  MINOR KEYS - ένα μουσικό τα-

ξίδι στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτο-

γαλία, Βραζιλία & Αργεντινή" τραγούδι: Κ. Πουτκάρη, πιά-

νο:Α. Ναθαναήλ, κιθάρα Π. Ζαχαριάς, ακορντεόν:Σ. Νί-

κας, κρουστά:Α. Κουσάκης, κοντραμπάσο:Γ. Πλαγιανά-

κος. 

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

ART GALLERY 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

και ΘΕΑΤΡΟΥ στο ΚΟΡΩΠΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΙΟΥ  - 7 μμ

Εγκαινιάζεται την Κυριακή 2 Μαΐου 2010 στις 7 μ.μ.

το νέο Δημαρχείο Κορωπίου ενώ ταυτόχρονα ανοί-

γει την αυλαία του το νέο θέατρο του Δημαρχείου. 

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει συναυλία κλασσι-

κού Τραγουδιού και Όπερας στο χώρο του νέου Θε-

άτρου στο Δημαρχείο.

Το Σάββατο 8 Μαΐου στις 7μ.μ. θα  πραγματοποιηθεί

Μουσική Παράσταση με μελοποιημένα ποιήματα ελ-

λήνων ποιητών. 

Ο δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος επισημαίνει ότι

τα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου εξ ολοκλήρου

Δημαρχιακού κτιρίου αποτελούν μια συμβολική έναρξη

ενός νέου κύκλου δημαρχιακής περιόδου για το Κορω-

πί, που σημαίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για καλύτερες

και αξιόπιστες δημοτικές υπηρεσίες προς τους συμπο-

λίτες μας με καλύτερες και λειτουργικότερες κτιριακές

υποδομές. Το κτίριο ανήκει στους Δημότες, αποτελεί

κοινή δημοτική περιουσία. 

Οι Κρήτες χορεύουν

Ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης»

οργανώνει τον ετήσιο χορό του, το Σάββατο 8

Μαϊου στην ταβέρνα  «Η ΡΟΥΜΕΛΗ», 4° χλμ. Λ.

Βάρης-Κορωπίου.

Μουσική με το συγκρότημα Μανώλη Ψαλίδη, φα-

γητό και χορός.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διανομή

προσκλήσεων επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του

Συλλόγου τις ώρες λειτουργίας του γραφείου

(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 19:00 έως 22:00

μ.μ. και Κυριακή 17:00 έως 21:30μ.μ.). Επίσης με

τον κ. Γεώργιο Σουλιώτη στο τηλέφωνο 6936

918300.

“Μάνα είναι μόνο μία”

Σε λίγες μέρες, με αφορμή τον εορτασμό της πα-

γκόσμιας ημέρας για τη μητέρα η Πνευματική

Εστία Βούλας διοργανώνει με σεβασμό και αγάπη

μια εκδήλωση για το μοναδικό και γλυκύτερο πλά-

σμα του κόσμου, τη Μάνα. 

«Μάνα είναι μόνο Μία» ο τίτλος της και η βραδιά

θα κυλήσει με ποίηση, απαγγελίες παιδιών, τρα-

γούδια και θεατρικά δρώμενα. Οι συνεργασίες

πολλές και με διαφορετικούς ανθρώπους από Μέ-

λη της Πνευματικής Εστίας και μαθητές των δη-

μοτικών σχολείων μέχρι ερασιτέχνες ηθοποιούς

του Θεατρικού εργαστηρίου καθώς και ερασιτέ-

χνες τραγουδιστές και αυθόρμητους ποιητές.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 Μαϊου, ημέρα Κυριακή

και ώρα 7.30μμ στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου

μας, αίθουσα «Ιωνία» (δίπλα από το Δημαρχείο).

O ΣΑΞΟΦΩΝΙΣΤΑΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο Δημοτικό Ωδείο Κερατέας 

Την Κυριακή 9 Μαΐου, ώρα 8μ.μ.  ο Σύνδεσμος Πνευμα-

τικής & Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή

Τομή» μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Κερατέας «Δημήτρης

Νικολάου» παρουσιάζουν το νέο CD του σαξοφωνίστα

Στάθη Μαυρομμάτη  «Τρία Ελληνικά Κονσέρτα για Σο-
πράνο Σαξόφωνο και Ορχήστρα Εγχόρδων» αφιερωμέ-

νο στο συνθέτη από την Κερατέα Δημήτρη Νικολάου

(1946–2008).
Το CD περιλαμβάνει έργα των Ντίνου Κωνσταντινίδη, Ευάγγε-

λου Κοκκόρη, Δημήτρη Νικολάου και συμμετέχει η Εθνική Συμ-

φωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας.  Θα το πα-

ρουσιάσουν οι Θωμάς Ταμβάκος μουσικογράφος, Άλκης Πανα-

γιωτόπουλος μουσουργός/μαέστρος, Ευάγγελος Κοκκόρης

μουσουργός και ο Στάθης Μαυρομμάτης σολίστ σοξοφώνου. Ο

Στάθης Μαυρομμάτης σπουδαίος Έλληνας σαξοφωνίστας, φί-

λος και συνεργάτης του Δημήτρη Νικολάου ως εκτελεστής του

έργου καθώς και οι δύο συνθέτες έχουν αφιερώσει το CD στον

Δημήτρη Νικολάου. Έτσι δεν υπήρχε ιδανικότερος χώρος να

παρουσιαστεί από το Δημοτικό Ωδείο Κερατέας που φέρει κι

αυτό το όνομά του.

Το Δημοτικό Ωδείο Κερατέας που ξεκίνησε το φθινόπωρο του

2009 και έχει ως τώρα 50 μαθητές στεγάζεται στον 1ο όροφο

του νεοκλασικού κτιρίου Δροσόπουλου. Έτσι η εκδήλωση αυτή

παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της

Κερατέας  γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ένα

μοναδικό  κτίριο στο κέντρο της πόλης και να απολαύσουν μία

ακόμη τιμητική εκδήλωση για τον Δημήτρη Νικολάου.

Είσοδος ελεύθερη.

Οι Κρήτες χορεύουν

Ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης»

οργανώνει τον ετήσιο χορό του, το Σάββατο 8

Μαϊου στην ταβέρνα  «Η ΡΟΥΜΕΛΗ», 4° χλμ. Λ.

Βάρης-Κορωπίου.

Μουσική με το συγκρότημα Μανώλη Ψαλίδη, φα-

γητό και χορός.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διανομή

προσκλήσεων επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του

Συλλόγου τις ώρες λειτουργίας του γραφείου

(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 19:00 έως 22:00

μ.μ. και Κυριακή 17:00 έως 21:30μ.μ.). Επίσης με

τον κ. Γεώργιο Σουλιώτη στο τηλέφωνο 6936

918300.

Στα πλαίσια των καθιερωμένων εβδομαδιαίων
πνευματικών συναντήσεών του ο Αττικός Πνευμα-
τικός Ομιλος Γλυφάδας έχει προγραμματίσει μια
σειρά εκδηλώσεων:
Πέμπτη 6/5: “Νίκος Καρούζος” με την Ελένη Τσά-
τσου, απόφ. Πολιτικών Επιστημών.
Πέμπτη 13/5: “Η μάνα στην Νεοελληνική Λογοτε-
χνία” με την Πόπη Σπιτά-Μπαλαμιώτη, φιλόλογο,
ποιήτρια, ζωγράφο.
Πέμπτη 20/5: “Τουρκική εισβολή στην Κύπρο”, με

τον δρ Νίκο Ιωάννου ιατρό και συγγραφέα και την
Μαίρη Ιωάννου, φιλόλογο, λογοτέχνη.
Πέμπτη 27/5: “Εισαγωγή στη λατινική λογοτεχνία”
με ομιλητή τον αρθρογράφο της “7ης”, ιατρό, αντι-
πρόεδρο Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Πειραιά,
Γιάννη Κορναράκη.

Πέμπτη 3/6: “Ποιητική βραδιά”, αναφορά στην ποίη-
ση από την πρόεδρο. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμ-
μα. 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
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Υπεγράφη κατασκευή Παιδικού

Σταθμού στα Νέα Παλάτια

Υπεγράφη από το Νομάρχη  Λ. Κουρή και τον Δήμαρχο

Ωρωπίων Γ. Γαβριήλ, η Προγραμματική Σύμβαση γα την

ανέγερση Παιδικού Σταθμού στην Κοινότητα Νέων Πα-

λατίων στον Δήμο Ωρωπίων. 

Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβου-

λίας που έχει αναλάβει η Νομαρχία  για την αναβάθμιση

των κοινωνικών υποδομών στην περιοχή της Ανατολι-

κής Αττικής. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 620.000€ και θα χρη-

ματοδοτηθεί κατά 70% από την Νομαρχία  και κατά 30%

από τον Δήμο Ωρωπίων. Η κατασκευή του Παιδικού

Σταθμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. 

Για το λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού έθεσε ερώτη-

μα ο νομαρχιακός σύμβουλος Χρ. Καλαποθαράκος,

αφού δεν υπάρχει αναψυκτήριο, ούτε τουαλέτα· ούτε

καν χημική με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται αφάνταστα

ο κόσμος που ταξιδεύει. 

Ο Νομάρχης απάντησε ότι ελέγχεται από το Λιμένα Ραφήνας

και όχι από την Νομαρχία.

Βρεφονηπιακός στον Κάλαμο

Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής

Αττικής, μετά από εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή, η

σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την δημιουργία

βρεφονηπιακού σταθμού στον Δήμο Κάλαμου, ένα έργο

που εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής για την δημιουργία κοινωνικών υπο-

δομών σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της πε-

ριοχής, 

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται χρηματοδότη-

ση συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€, δαπάνη που

θα κατανεμηθεί κατά 75% στην Νομαρχία Ανατολικής

Αττικής με το ποσό των 750.000€ και κατά 25% στον

Δήμο Κάλαμου με το ποσό των 250.000€.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο.

Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Πικέρμι

Είχαμε ξαναγράψει για την απόφαση

της Νομαρχίας να βοηθήσει στην ίδρυση

και λειτουργία Παλαιοντολογικού Μου-

σείου στο Πικέρμι, και είχε υπογραφεί

και η προγραμματική σύμβαση με την

Κοινότητα Πικερμίου και το Πανεπιστή-

μιο Αθηνών αλλά δεν υλοποιήθηκε. Κι

αυτό γιατί ο προβλεπόμενος χώρος για

Μουσείο έγινε σχολείο για να καλύψει

τις ανάγκες της Κοινότητας.

Σήμερα λοιπόν ο Κοινοτάρχης Αθ.

Αδαμόπουλος που βρισκόταν στο Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο της περασμένης

Δευτέρας 26/4 ενημέρωσε ότι διαθέτει

χώρο στο Κοινοτικό Κατάστημα για το

σκοπό αυτό.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώρ-

γος Θεοδώρου που βρισκόταν στο Ν.Σ.

εξήγησε ότι “το Πικέρμι θεωρείται η
Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας πα-
γκόσμια και γίνεται προσπάθεια να
αναδειχθούν τα ευρήματα και να μπο-
ρεί ο καθένας να τα επισκεφθεί. 
Το 1984 έγινε η κήρυξη του χώρου και
προτείναμε να γίνει ένας πυρήνας.
Δεν υπάρχει Μουσείο στο εξωτερικό
που να μην έχει εύρημα Πικερμίου!”
τόνισε.

Στο Βαλανάρι πέρυσι μετά από ανα-

σκαφή έβγαλαν πολύ υλικό και οι βρο-

χές που ακολούθησαν πρόσθεσαν κι

άλλο· συνεχίζουν δε να βγάζουν.

“Οι κάτοικοι του Πικερμίου δεν το γνω-
ρίζουν ενώ οι Κινέζοι, οι Τούρκοι το
γνωρίζουν”, κατέληξε ο καθηγητής.

Ετσι εγκρίθηκε ομόφωνα σύναψη Προ-

γραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νο-

μαρχίας, της Κοινότητας Πικερμίου,

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και της Αττικής

Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με την Προγραμματική Σύμβαση προ-

βλέπεται:

― Η χρηματοδότηση από τη Νομαρχία

του όλου εγχειρήματος ύψους

110.000 €.

―  Η παραχώρηση από την Κοινότητα

Πικερμίου των κατάλληλων χώρων

για την στέγαση της έκθεσης στο

ισόγειο του κτιρίου της και στη συ-

νέχεια η μέριμνα για την λειτουργία

της έκθεσης.

―  Η προετοιμασία και οργάνωση της

έκθεσης από το Πανεπιστήμιο Αθη-

νών σε συνδυασμό με δράσεις για

την αναβάθμιση των χώρων των

ανασκαφών.

Παράλληλα εξέδωσαν ψήφισμα που

απευθύνεται προς το Υπουργείο Πολι-

τισμού και Τουρισμού ζητώντας την

ανέγερση Μουσείου Παλαιοντολογίας

στην περιοχή Πικερμίου.

«Η Ακρόπολη 

της παλαιοντολογίας»

Το Πικέρμι θεωρείται ως «Ακρόπολη

της παλαιοντολογίας». Ο χαρακτηρι-

σμός έχει δοθεί από τον 19ο αιώνα

ακόμη, όταν άρχισαν να γίνονται γνω-

στά τα εκπληκτικά απολιθώματα ζώων,

που έφεραν στο φως οι ανασκαφές

στην πασίγνωστη πια χαράδρα της Πε-

ντέλης (Μεγάλο Ρέμα). Από τότε ακό-

μη μια ειδική περίοδος του παρελθό-

ντος της γης ονομάστηκε «Πικερμική

βαθμίδα» (περίπου πριν από 6,5 5 εκα-

τομμύρια χρόνια).

Στην περιοχή, που τότε θύμιζε σημερι-

νή Αφρική, βρέθηκαν περισσότερα από

40 είδη σαρκοβόρων και φυτοφάγων

ζώων, πολλά από τα οποία έχουν εξα-

φανιστεί.

Η συγκέντρωση τόσο πολλών και δια-

φορετικών ειδών στη χαράδρα της Πε-

ντέλης σήμερα εξηγείται με το «σενά-

ριο» της ξηρασίας. Σύμφωνα με αυτό

τα ζώα συγκεντρώθηκαν εκεί όπου

πρέπει να βρισκόταν κάποια από τις

τελευταίες θέσεις με νερό, σε μια πε-

ρίοδο παρατεταμένης ανομβρίας. Στον

τόπο αυτό τα βρήκε ο θάνατος από δί-

ψα ή σπαρασσόμενα μεταξύ τους. Θε-

ωρείται, επίσης, πιθανή η μεταφορά

πτωμάτων από το νερό και η συσσώ-

ρευσή τους στην περιοχή.

Τα απολιθώματα των ζώων της «Πικερ-

μικής βαθμίδας» γίνονται γνωστά μετά

την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

και οι πρώτες ανασκαφές αρχίζουν

από το 1835. Στη δεκαετία του 1850

την περιοχή ανασκάπτει ο Γκοντρί. Ο

Γάλλος παλαιοντολόγος κινείται στο

πνεύμα της εξελικτικής θεωρίας και θα

είναι από τους οπαδούς και θαυμαστές

του Δαρβίνου.

Μέχρι το 1932 δεν υπήρχε νόμος να

προστατεύει αυτά τα ευρήματα. Προ-

φανώς γι’ αυτό έχουν γεμίσει τα μου-

σεία του εξωτερικού, πλην των ελληνι-

κών!

Σήμερα, όπως είπε ο καθηγητής, υπάρ-

χει νόμος προστασίας και ακόμη ένας

πυρήνας ερευνητών που δουλεύουν

πάνω στα ευρήματα.
Άννα Μπουζιάνη

Ο Mesopithikus Pentelicus. Αναπαράσταση του
σκελετού του πίθηκου που βρέθηκε στο Πικέρ-
μι και το κρανίο του από άλλες παλαιοντολογι-
κές ανασκαφές στον ελληνικό χώρο. Εζησε
πριν από 6 περίπου εκατομμύρια χρόνια και θε-
ωρείται σήμερα κρίκος στην αλυσίδα που φθά-
νει έως τον άνθρωπο.

Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Πικέρμι
στην Ακρόπολη της παλαιοντολογίας

Ο καθηγητής Γιώργος Θεοδώρου στο Ν.Σ.
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Η ΔΙΑΘΗΚΗ, η «παραχώρηση»,

η αδράνεια, οι στοχεύσεις 

και οι πολιτικοί μας

Υπενθυμίζουμε, παραπέμποντας σε

επανειλλημένες προγενέστερες, επί

σειρά ετών δημοσιεύσεις μας, ότι ο

διαθέτης Ι. Διαμαντόπουλος, είχε πα-

ραλείψει – προφανώς λόγω συγκινη-

σιακού φόρτου και του προχωρημένου

της ηλικίας – να αναγράψει στην ιδιό-

γραφη διαθήκη του, πού αφήνει τα 4

οικόπεδα που όρισε να γίνουν Γηροκο-

μείο που θα φέρει το όνομά του.

Επειδή λοιπόν παρέλειψε ν’ αναφέρει

σε ποιόν τ’ αφήνει, αυτά, κατά νόμο,

περιέρχονται στο δημόσιο (Υπουργ.

Οικονομικών). 

Όντως, λοιπόν, από τυπικής, αλλά και

ουσιαστικής πλευράς, τα οικόπεδα

ανήκουν στο Δημόσιο.

Ούτε στο Δήμο, που επιθυμούσε ο δια-

θέτης, όπως γνωρίζουμε κι όπως ήταν

φυσικό, πράγμα που τεκμαίρεται από το

ότι στους διαχειριστές περιλαμβάνει και

τον εκάστοτε εφημέριο της ενορίας της

«Παναγίας» (κάτω Βούλα), 

Ούτε στους συγγενείς του, τους οποί-

ους επίσης συμπεριλαμβάνει στους

διαχειριστές. Ο οποιοσδήποτε «διαχει-

ριστής» ή επίτροπος δεν είναι κληρο-

νόμος. Καθήκον του είναι η μέριμνα

της εκτέλεσης της βούλησης του δια-

θέτη, σύμφωνα ακριβώς με την επιθυ-

μία του.

Ποια έννοια έχει λοιπόν η παρούσα

προσφυγή τους, για άρση της «παρα-

χώρησης» από τους ίδιους με συμβο-

λαιογραφική πράξη, το 1995, στο Δήμο

Βούλας; 

Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της

προσφυγής.

Υποθέτουμε λοιπόν, ότι μ’ εκείνη την

«παραχώρηση» του 1995 έδειχναν την

πρόθεσή τους και την αγωνία τους να

ικανοποιηθεί η επιθυμία του διαθέτη. 

Να γίνει, δηλαδή, το Γηροκομείο.

Αν δεν απέβλεπε ακριβώς σ’ αυτόν το

σκοπό, τότε, καθαρώς υποθετικά, χω-

ρίς να υπαινισσόμαστε κάτι τέτοιο,

πρέπει να θεωρήσουμε ότι η «παραχώ-

ρηση» του 1995, προς το Δήμο Βού-

λας, έγινε εκ του πονηρού, με την κρυ-

φή ελπίδα, πως λόγω της δυσκαμψίας

ή ολιγωρίας του δημοσίου και με την

συνδρομή αλληλοσυγκρουόμενων αρ-

μοδιοτήτων, εκτιμήσεων, αλλά και

συμφερόντων, να μην εκπληρωθεί η

αίρεση – η προϋπόθεση – κατασκευής

και λειτουργίας του, εντός των 7 ετών

που όριζαν και να περιέλθει το μεγά-

λης αξίας, πλέον, ακίνητο, στους ίδι-

ους, ή τουλάχιστον να δημιουργηθούν,

προς τούτο, κάποια ερείσματα. 

Δεν ήταν όμως αυτή η επιθυμία του

διαθέτη!

Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, γιατί

κάποιοι έχουν παγιδευτεί:

Το συμβόλαιο παραχώρησης του οικο-

πεδικού χώρου του «γηροκομείου»,

προς το Δήμο Βούλας, το 1995, εκ-

φράζει μόνον την επιθυμία, τη θέληση

και την αγωνία των συγγενών του δια-

θέτη Διαμαντοπούλου, τα «4 οικόπεδα

του 63ου Ο.Τ. Βούλας […] δια (να) γίνει

Γηροκομείον», όπως λέει στη διαθήκη

του, και τίποτε άλλο. 

Δεν ήταν δικά τους για να τα διαθέ-

σουν. Ήσαν και είναι μέλη της υπό σύ-

στασιν «επιτροπής», όπως αναγράφε-

ται στη διαθήκη, για την υλοποίηση –

πραγμάτωση αυτού του σκοπού. Η

«επιτροπή» κατά τη διαθήκη, αποτε-

λείται από τους: «1ον τον ιερέα της Πα-

ναγίας Βούλας» 

2 & 3 τας θυγατέρας (του) και τον εκά-

στοτε Πρόεδρον Ελατιωτών και 

5ον από τον Απόστολον Κοσίδαν».

Ο Ρόλος του Δημοσίου

Όπως είπαμε, σύμφωνα με το νόμο,

όταν είναι άγνωστος ο κληρονόμος

(αφού παρέλειψε να γράψει «σε ποιόν

αφήνει» τα 4 οικόπεδα, για να γίνουν

Γηροκομείο, τεκμαίρεται ότι το δημό-

σιο είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος,

αυτών των οικοπέδων. Τελεία.

Τώρα, τι κάνει το δημόσιο για να πραγ-

ματωθεί η βούληση του διαθέτη, εδώ

και τρεις σχεδόν δεκαετίες; Τίποτα

εκτός της αρνητικής παρέμβασής του

όταν ο Δήμος Βούλας επιχείρησε δια-

νοία κυρίου, να το ανεγείρει και να το

λειτουργήσει αυτός. Και ο Δήμος είναι

δημόσιο, δεν είναι καταπατητής. Γιατί; 

Γιατί το δημόσιο συμπεριφέρεται έτσι;

Γιατί δεν αφήνει να κατασκευαστεί

και να λειτουργήσει ένα ευαγές ίδρυ-

μα, για το οποίο ένας καλός δημότης

άφησε την ουσιαστικότερη βάση: τέσ-

σερα οικόπεδα, 2,5 στρεμμάτων συνο-

λικά, τεράστιας αξίας.

Τα αίτια δεν πρέπει ν’ αναζητηθούν

απλά(!) στη δυσκαμψία, στη γραφειο-

κρατική αγκύλωση, στην αναλγησία,

στα επιλεκτικά αντανακλαστικά της

δημόσιας διοίκησης (τύπου Μονής Βα-

τοπεδίου) και στο σύμπλεγμα αυτο-

φθοράς του δημοσίου, αλλά πιθανότα-

τα και στην υποβόσκουσα και στο προ-

κείμενο, διαφθορά. 

Γιατί, όπως είπε και ο Δήμαρχος Γ. Μά-

ντεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, «το
Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να τα
πουλήσει, να κάνει μια πτέρυγα με τον
τίτλο “Διαμαντοπούλειο”, σ’ ένα άλλο
γηροκομείο» και είναι όλα νόμιμα!
Κάθε πολίτης αυτής της χώρας, με όσα

έχει ακούσει, έχει δει και έχει ζήσει

και με όσα συχνά, κατά καιρούς έχει

καταγγείλει η πολιτική μας ηγεσία και

εντός Βουλής, αλλά έχουν ερευνήσει

και ανακοινώσει αρμόδιες υπηρεσίες,

ανεξάρτητες αρχές και δικαστήρια, δι-

καιούται να υποψιάζεται πως κ ά τ ω

από μια τέτοια νόμιμη αλλά άδικη,

άσκοπη και αντικοινωνική διαδικασία,

υποκρύπτεται και κάποια ιδιοτελής

συναλλαγή. Δεν δικαιολογείται; 

Η λύση είναι μια

Για να τελειώνουμε: Το δημόσιο για

τους λόγους που αναφέραμε, η κατά

καιρούς πολιτική ηγεσία, με την ατολ-

μία της, την αδιαφορία της, ή την ανι-

κανότητά της, ή όλα μαζί, έκαναν ένα

εύκολο θέμα να χρονίσει καθηλωμένο,

ν’ αποστεωθεί και να κινδυνεύει να γί-

νει θήραμα αρπακτικών.

Όπως είπε και ο Μάντεσης, συμφωνώ-

ντας, προς τιμή του, επανειλημμένως

μαζί μας, η λύση είναι μια:

Ο Υπουργός Οικονομικών, τώρα, να

παραχωρήσει την έκταση στο Δήμο

Βούλας για να το ολοκληρώσει και να

το λειτουργήσει. 

Καλούνται οι βουλευτές της περιοχής

– ιδιαίτερα ο Βασ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, που

στο παρελθόν είχε κάνει δύο ερωτήσεις

στη Βουλή – να παρέμβουν στον Υπουρ-

γό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό

στην ανάγκη, για την άμεση παραχώρη-

σή του με Υπουργική Απόφαση.

Κ. Βενετσάνος

Εκδικάστηκε προσφυγή της Διαμαντοπούλου 

για το Γηροκομείο. Το διεκδικεί; 
Προ ημερησίας διατάξεως, ο Δήμαρχος Γεωργ. Μά-

ντεσης ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την προσφυ-

γή της οικογένειας κληρονόμων Διαμαντοπούλου,

για την άρση της «παραχώρησης» της οικοπεδικής

εκτάσεως του γηροκομείου από τους ίδιους, προς το

Δήμο Βούλας, επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για

τον οποίο είχε «παραχωρηθεί».

Ο Δήμαρχος είπε ότι το Κ.Α.Π.Η. έκανε πρόσθετη

παρέμβαση για το γηροκομείο στο δικαστήριο και η

δικάσιμος ορίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2011.

Κατόπιν τούτου ο Δήμος Βούλας, ζήτησε αναβολή

της ταυτόσημης προσφυγής της κ. Διαμαντοπούλου

(θυγατέρας του διαθέτη) που εκδικαζόταν την Δευ-

τέρα 26 Απριλίου, ώστε να συνεκδικαστούν.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε την αίτηση αναβολής και

η υπόθεση εκδικάστηκε. Ως εκ τούτου αναμένεται η

απόφαση. Αν η απόφαση δεν είναι απορριπτική,

ασφαλώς ο Δήμος θ’ ασκήσει έφεση.

Ο Δήμαρχος κατέθεσε ανωμοτί στο δικαστήριο, που

παραβρέθηκε γιατί «κάτι τον έτρωγε», όπως είπε,

εξιστορώντας τα γεγονότα και αιτιολόγησε τη μη

ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηροκομείου από

το Δήμο, σε λόγους αντικειμενικά ανωτέρας βίας. Οι

λόγοι αυτοί συμπτύσσονται στον κύριο λόγο της δι-

καστικής παρέμβασης του ελληνικού δημοσίου, ως

κατά νόμο ιδιοκτήτη, πλέον, της οικοπεδικής εκτά-

σεως του γηροκομείου.
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«Ο έρως χρόνια δεν κοιτά και όπου βρεθεί χο-

ρεύει» (παλιό τραγούδι)

Παρασκευή απόγευμα ήταν που με πήρε ο φί-

λος μου ο Λεωνίδας: 

«Αύριο βράδυ έχω κανονίσει να πάω με τους

κουμπάρους μου  να ακούσω τους αδελφούς Κ.

σε μαγαζί  στη Βάρη. η συμμετοχή  είναι χαμη-

λή· έλα κι εσύ με τη γυναίκα σου».

Αυτό το η συμμετοχή είναι χαμηλή, μου έκοψε

τα γόνατα. Έδειξε  το πόσο μετρούσε το βαλά-

ντιό μου στον φίλο μου. Και δεν ήταν, η μόνη ή

η πρώτη  φορά που μου ερχόταν τέτοιο χτύπη-

μα. Πάλι πρόσφατα, όταν ένας φίλος μου με εί-

χε καλέσει για φαγητό σε ταβέρνα,  είχε και αυ-

τός προσθέσει: «Μη νοιάζεσαι. Το πάρκινγκ θα

το πληρώσω εγώ».

«Θα συνεννοηθώ με τη γυναίκα μου, το αφεντι-

κό» αποφάνθηκα στον Λεωνίδα χαριτολογώ-

ντας. «Το ξέρω» τον άκουσα να λέει και τον φα-

ντάστηκα να χαμογελά πίσω από το ακουστικό

φιλικά...

«Οι αδελφοί Κ.» μου έλεγε η γυναίκα μου αρ-

γότερα, «είναι αυτοί με την κοτσίδα. Αν έχεις

κέφι  πηγαίνομε». 

Στο καθ’ υπόδειξη κέντρο, είχα ξαναπάει, πα-

λιότερα χρόνια, σε μια εκδήλωση  ‘Κρητών’’ της

περιοχής  και οι  εναπομείνασες εντυπώσεις

ήταν πενιχρές. Αλλά εδώ τώρα,  ήταν οι “αδελ-

φοί Κ. με την κοτσίδα”!

Με όλες τις αρνητικές προκαταλήψεις φτάσαμε

στο μαγαζί, όταν είχε ήδη αρχίσει μερικώς η εκ-

δήλωση. 

Η πρώτη εντύπωση, ήταν πολύ καλή. 

Έξω από την πόρτα, σε ένα μακρύ τραπέζι με

αφθόνως προσφερόμενα κοκτεϊλς, ένας σοβα-

ρός κύριος καλοντυμένος στο μαύρο του, κα-

τάλληλο  για την περίσταση  κουστούμι, μας

υποδέχθηκε. Στην πόρτα εισόδου, ο ίδιος ο επι-

χειρηματίας,  πραγματικός  οικοδεσπότης, ζε-

στά  μας καλωσόρισε  και μας οδήγησε στο τρα-

πέζι των φίλων μας. 

Η ατμόσφαιρα του χώρου επιμελημένη, μικροα-

στική, γεμάτη από κόσμο που ήθελε να  δείξει

κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο  ήταν κοι-

νωνικά και προπαντός ηλικιακά. Αυτό φάνηκε

περισσότερο όταν άρχισε το νταβαντούρι. 

Τα πράγματα όμως καλύτερα να τα βάλω σε μια

αρχή και τάξη, γιατί κάποια παράλειψη ομολο-

γουμένως θα αδικούσε μερικούς. 

Όταν καθίσαμε στο τραπέζι μας ή μάλλον στις

καρέκλες μας, ένας καλλίφωνος τραγουδιστής

είχε ήδη αρχίσει το πρόγραμμα. Τα τραγούδια

εναλλάσσονταν και προχωρούσαν γρήγορα

επάνω σε μοτίβα  μιάς αλλοτινής  εποχής. Οι

θαμώνες συνεπαρμένοι από αναμνήσεις και νε-

ανικές αταξίες, είχαν ανοίξει τα αυτιά τους και

με χείλη τρεμάμενα από τη συγκίνηση, συνό-

δευαν τραγουδιστικά και  ενθάρρυναν  τον επί

σκηνής «άδοντα» να συνεχίσει. 

Τα ορεκτικά, γρήγορα τα διαδέχτηκαν το κυρίως

πιάτο και το κρασί λευκό και ερυθρό, πάντα βα-

ρελίσιο,  με  καθ΄ ομολογίαν  σπάνια γεύση, άρ-

χισε να ρέει  άφθονο στα ποτήρια μας και να

μας φτιάχνει το κέφι.  Η παρέα ήταν καλή αλλά

αμίλητη, ακόμα και στα λιγοστά διαλείμματα

ηχητικής ησυχίας. Και αυτό ήταν το μείον  για

μένα.

Αρχισε η μουσική να απλώνεται στο χώρο, ζωη-

ρά. Εμφανίστηκαν  οι αδελφοί Κ.  Ηταν όμως οι

άλλοι “οι Κ. χωρίς  κοτσίδα”, αλλά με περουκίνια

προς απογοήτευση της γυναίκας μου. 

Πάντως ομολογώ ότι και αυτοί γοήτευσαν με

πλούσιο ρεπερτόριο τους συνδαιτημόνες και

όταν αργότερα τους ανέφερα σε φίλους, με έκ-

πληξη διαπίστωσα το πόσους θαυμαστές εξακο-

λουθούσαν να έχουν ακόμα. Και μπράβο τους.  

Ο οικοδεσπότης, απλά ελαφρά ντυμένος στο

ανοιξιάτικο κουστούμι του, καλοσώρισε για άλ-

λη μια φορά τους παρευρισκόμενους και μάλι-

στα πολύ οικεία προσφωνώντας   με  την  κά-

ποια παλιά   ιδιότητά τους: «πρόεδρε μου,

στρατηγέ μου, διευθυντά μου» ιδιότητα το  πά-

λαι ποτέ εξουσιαστική, που τώρα παρέμεινε σαν

απλή ηδονιστική αναπόληση.   Ο οικοδεσπότης

μετά πλησίασε και στο τραπέζι μας· χαιρέτησε

διακριτικά «στρατηγέ μου,  ναύαρχε μου, πτέ-

ραρχέ μου κτλ.». Εμένα και τη γυναίκα μου, με

ένα νεύμα απλό κεφαλής. Φαίνεται ότι έδειχνα

να είμαι  σε θέση παραπονούμενου που του εί-

χαν στερηθεί το δικαιωματικό κάτι, γιατί φίλη

κυρία, θέλοντας να διορθώσει το ατόπημα εκ

της παράλειψης    εψέλισε δειλά: «Ο κύριος εί-

ναι γιατρός». 

«Προς θεού κυρία μου, αφήστε τα αυτά», την

διέκοψα αναλογιζόμενος εκείνο το: «υπάρχει

κανείς γιατρός ανάμεσά μας;» που τόσες φορές

είχα ακούσει, σαν απλός επιβάτης, στα καράβια

των ταξιδιωτικών μου εξορμήσεων. 

Γρήγορα άρχισε ο χορός και μάλιστα στο “στύλ

του συναγωνισμού” όπως προαναγγέλθηκε από

το μικρόφωνο.

Η τρίτη ηλικία, ξέφρενη όρμησε σε μια άνευ

προηγουμένου χορευτική επίδειξη ικανοτήτων·

σε ξεσάλωμα θα έλεγα,  αφού στην επίδειξη

του ροκ, είδα ασπρομάλλη λυγερόκορμο να κά-

νει τούμπα στον αέρα. Από  τη νάρκη μου αφυ-

πνίστηκα. Η πίστα είχε κατακλυσθεί απο ένα

φελινικό σύνολο, απο   δραπέτες μακρυνού  πα-

τρελθόντος. Που ευθαρσώς δήλωναν το δικαίω-

μα του αέναου παρόντος. Και πάλι μπράβο

τους. Γιατί τέτοιες εικόνες ζωντάνιας, όταν οι

νέοι ναρκωμένοι αναλώνονται στα καπηλειά

της ηθελημένης απόγνωσης, μας δίνουν ελπί-

δες για το μέλλον. Γιατί οι νέοι είναι εκείνοι που

στην προκειμένη περίπτωση αναστρέφουν το

«άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρωνες» και όχι

η κυρία που άρπαξε  ό,τι πιο φανταχτερό και

γυαλιστερό  βρήκε μπροστά της, το έβαλε επά-

νω της και ήρθε σ’ αυτή την κοσμική σύναξη,

αδιαφορώντας για το πώς κάποιοι κακοί σαν

εμένα, θα τις προσέδιδαν μια ταύτιση με εικόνα

από το “Σατυρικόν” του Πετρωνίου. Αυτή τελικά

είναι η “κυρία” της ζωής και εγώ είμαι ο χαμερ-

πής, που  από καθέδρας, φθονερά τη  σχολιάζω.

«Και τώρα αργεντίνικο “τάνγκο”», ακούστηκε

απο το μεγάφωνο. Το μάτι μου έπεσε στο ζευ-

γάρι που βιαστικά κατέλαβε θέση μάχης. Ο κλα-

σικός άκαμπτος αυχένας, το γυάλινο βλέμμα το

σταφιδιασμένο δέρμα στο πόδι που αποκαλύ-

πτεται γυμνωμένο μέχρι το μηρό, και με χάρη

τονίζει τις άλλοτε προκλητικές  γραμμές  – αν

βέβαια υπήρξαν ποτέ τέτοιες. Ο καβαλιέρος  με

σταυρωτό σακάκι  που το ξεκούμπωνε κρυφά

και κατά διαστήματα για να λευτερωθεί η ανάσα

του πάσχιζε και  να ισορροπήσει την ξέφρενη

ώριμη κυρία,  που είχε ασφαλισθεί στην αγκαλιά

του.   Χρυσαφένια βραχιόλια  σφηνώνονται παι-

χνιδιάρικα στο κοντόχοντρο μπράτσο. Αστρα-

φτερά ψηλοτάκουνα δυσκολοκουμαντάριστα

για το ασυνήθιστο πόδι παπούτσια, πρόσωπο

γλυπτό από την φτηνή πομάδα, εξαλείφει κάθε

ίχνος ένοχης ρυτίδας. Αλλά αργότερα στο φοξ

-τροτ  και στο τσάρλεστον μα και στη σάμπα νέ-

ες επιδόσεις.

Και ξαφνικά το κλού της βραδιάς. Αιθέρια ύπαρ-

ξη, που μετρά την αρχή της ωριμότητας, λικνί-

ζεται σε ένα ανατολίτικο “εκτιναγμό”. Το κορμί

σχεδόν  ολόγυμνο,  τραβά   τα αδηφάγα βλέμ-

ματα των ανδρών που αναμιμνήσκονται περα-

σμένα μεγαλεία, νοιώθουν όλοι τη λίμπιντο να

ανεβαίνει  και η προσδοκία γεμίζει τις φελινικές

γυναίκες για κάποιο απρόσμενο λησμονημένο

οργιαστικό  βράδυ, ενισχυμένο από το απρό-

σμενο οπτικό “βιάγκρα”. 

«Να σου τη φέρω στο τραπέζι να χορέψει για

σένα», μου είπε ένας φίλος  συλλαμβάνοντας

το παρασυρμένο στην αμαρτία βλέμμα μου,

όταν την είδα  να ανεβαίνει στα τραπέζια και να

λικνίζεται ηδονικά. «Φέρτην», του είπα· αλλά

δεν την έφερε. Και εγώ έμεινα πάλι παραπονε-

μένος.

Σαν υστερόγραφο θα πρέπει να συγχαρώ πρώ-

τα τον οικοδεσπότη γιατί με το στέκι του και την

παρουσία του ‘’στη νύχτα’’  κάνει μια κοινωνική

προσφορά σε ανθρώπους που την έχουν τόσο

ανάγκη, και δεύτερον όλο τον ώριμο κόσμο που

τρέχει και συμμετέχει με μια παρουσία δυναμι-

κή, δίνοντας το σύνθημα ότι “το δικαίωμα της

χαράς δεν έχει τέλος”  στη ζωή μας. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Χωρίς γραπτά βοηθήματα, Μόνο οπτικά.

Όταν το παρόν είναι διηνεκές 

στη πρόσκληση του Σαββάτου 

Θεολόγης Τάσσιος

Κάποιες φορές που τελειώνω αργά τη νύχτα τη δουλειά

μου, κάθομαι για λίγο να ξεκουραστώ μπροστά στην τηλε-

όραση.

Μία από αυτές τις στιγμές, έπεσα επάνω στην εκπομπή

«στα άκρα» της Φλέσσα.

Ο επισκέπτης που είχε ήταν ένας αστροφυσικός επιστή-

μονας, ο οποίος με καθήλωσε με το λόγο του, και λυπάμαι

που δεν συγκράτησα το όνομά του.

Ηταν μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή, που με απλά

λόγια ήταν κατανοητή από όλους. 

Προ ημερών που το επανέλαβα είχε τον καθηγητή του Πο-

λυτεχνείου Θεοδόση Τάσσιο.

Με καθήλωσε για δύο ώρες, παρά την κούρασή μου.

Ενας «πολυμήχανος» και φιλόσοφος, «μαέστρος», της

ελληνικής γλώσσας και της επιστήμης.

Μάλιστα επίκειτο και μία ομιλία του στο Μέγαρο Μουσι-

κής, την οποία είχαμε προαναγγείλει στην «Εβδόμη».

Την ημέρα της ομιλίας του στο Μέγαρο Μουσικής, έγινε

το αδιαχώρητο. Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα και μέχρι

έξω στα σκαλιά, κάτω στα δάπεδα. Εστρωσαν τα μπουφάν

τους για να καθίσουν. Κοινό; Όλες οι ηλικίες.

Η εκπομπή, όπως διάβασα στο πρόγραμμα της τηλεόρα-

σης προβάλλεται κάθε Παρασκευή μετά τις 1 τη νύχτα!

Και κρατάει μέχρι τις 4!!

Αλήθεια για ποιους τις βάζουν τέτοιες ώρες, τόσο σπου-

δαίες εκπομπές;

Γιατί μια τέτοια εκπομπή δεν βγαίνει στην αέρα το από-

γευμα, το βράδυ για να μπορεί να την παρακολουθήσει ο

καθένας μας;

Επειδή μιλάμε για παιδεία κάθε τόσο και «κλαίμε» για τα

χάλια της. Τι κάνουμε για να την αναβαθμίσουμε; Θάβου-

με κάθε επιστήμονα και άξιο εργάτη της γνώσης και προ-

βάλουμε όλα τα ξέκωλα, τους «κουνιστούς» που έχουν γί-

νει το «αλάτι» της τηλεόρασης σε όλες τις ζώνες της ημέ-

ρας;

Είναι ντροπή για την Ελλάδα και τους Ελληνες τέτοια

υποβάθμιση. Δεν μας αξίζει.

Ο Θ. Τάσσιος διδάσκει σε πάρα πολλά πανεπιστήμια στο

εξωτερικό, έχει ασχοληθεί με την γλώσσα και ζήτησε -

άκουσον άκουσον - χορηγό 17.000 € για να εκδοθεί ένα

σπουδαίο λεξικό επιστημονικών όρων, ελπίζοντας ότι θα

τον βρει μέσα από την εκπομπή!!!

Τέτοια ξεφτίλα από πλευράς αρμοδίων της παιδείας και

της επιστήμης. Για τα πλοκάμια του χταποδιού, αντίθετα,

δόθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ!!!

Η προφητεία του 3ου Προέδρου των ΗΠΑ

“Φρονώ πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πε-
ρισσότερο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας κι από
στρατούς. Εάν ο λαός μας επιτρέψει ποτέ σε ιδιωτικές
τράπεζες να ελέγξουν το ζήτημα των χρημάτων του,
αυτές μέσω του πληθωρισμού και ακολούθως μέσω
του αποπληθωρισμού, θα στερήσουν τους ανθρώπους
από κάθε περιουσιακό στοιχείο, μέχρι τα παιδιά τους
να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο την οποία οι πρό-

γονοί τους κατέκτησαν”.
Τόμας Τζέφερσον, 1802

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη
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Η Ελλάδα ξανά υπό την κηδεμονία των «προστάτιδων» δυνάμεων.

Ως να μην πέρασε μιά μέρα από την δολοφονία του Καποδίστρια

και την εγκατάσταση της ξενόφερτης βασιλείας. Ως να μην έγιναν

ποτέ οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 που διπλασίασαν την Πα-

τρίδα, ως να μην συνέβη το έπος του ’40 και της Εθνικής Αντίστα-

σης, ως να μη χύθηκε τόσο αίμα κι ιδρώτας για την λευτεριά και

την προκοπή του χιλιοβασανισμένου τόπου και του χιλιοπροδομέ-

νου λαού. Και να, λες και δεν υπήρξαν τα εθνικά αναστήματα του

Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ανδρέα Παπανδρέου, λες και δεν

μίλησαν, ούτε ρίζωσαν στις ψυχές μας οι στίχοι του Σολωμού, του

Παλαμά, του Ρίτσου και του Ελύτη, λες και τυφλά τα μάτια μας να

μην τα φτάνει το φως από την δάδα που σηκώνουν πάνωθέ μας

ένας Θεοδωράκης κι ένας Γιανναράς, λες και δεν ζει, ως ευλογία

της τύχης, ακόμα ανάμεσά μας ο Μανώλης Γλέζος κι εμείς ξανα-

γυρνάμε στην δεκαετία του ’50 όπου ο Αμερικανός έπαρχος Πιου-

ριφόϊ άπλωνε τις αρίδες του πάνω στο γραφείο του Έλληνα πρω-

θυπουργού και υπαγόρευε εντολές.

Μας την είχαν στημένη. Όταν πριν μήνες έγραφα σε τούτη τη στή-

λη ότι μεθοδεύεται η υπαγωγή μας στην κηδεμονία του Δ.Ν.Τ., δεν

μου χρειάστηκε να εκΠυθιάσω κανέναν χρησμό σοφίας για να αντι-

ληφθώ τα σημάδια που ήταν ορατά σε όλους τους σκεπτόμενους

εντός και εκτός Ελλάδος. Η εκχώρηση της διακυβέρνησης της χώ-

ρας μας στους γιάπηδες του Δ.Ν.Τ. και των Βρυξελών ήταν ανα-

πόφευκτη από τον περασμένο Νοέμβριο. Από τότε που ο νεοεκλε-

γείς πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πήρε μιά ντουντούκα κι

άρχισε να διαλαλεί και να ελεεινολογεί στο ελληνικό και το διε-

θνές ακροατήριο την δεινή θέση των δημόσιων οικονομικών της

χώρας μας: «Πω, πω κάτι ελλείμματα που βρήκα! Χριστούλη μου

κάτι χρέη! Κοιτάξτε όλοι κάτι ρεμούλες! Άδεια τα ταμεία μας,

άδεια, πω, πω συμφορά»! Και η συμφορά ήταν αναμενόμενη να έρ-

θει, αφού οι διαβόητοι οίκοι αξιολόγησης των κρατικών οικονομιών,

παρέα με τα αρπακτικά των λεγόμενων «αγορών», άλλο που δεν

ήθελαν από μιά τέτοια αβάντα που τους προσφέρθηκε στο πιάτο

για να εκτινάξουν σε ύψη δυσθεώρητα τα επιτόκια δανεισμού μας

και τα περίφημα πλέον spreads των κρατικών ομολόγων μας.

«Και τι να κάναμε»; αντιτείνουν οι υπουργοί και ο αρχηγός του

κατ’ ευφημισμόν ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πολύ απλά, να το βουλώνατε κυρίες και

κύριοι. Να προτάσσατε το εθνικό συμφέρον από το μικροκομματι-

κό και ν’ αφήνατε το κάρφωμα της διακυβέρνησης της Ν.Δ. γι’ αρ-

γότερα. Διότι τώρα καρφώσατε την Ελλάδα κι όχι την Ν.Δ., την

οποία έτσι κι αλλιώς τιμώρησε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες

εκλογές. Εξαπατήσατε διπλά τους Έλληνες πολίτες. Αφενός πα-

ριστάνοντας ότι πέσατε από τα σύννεφα για την οικονομική κατά-

σταση που παραλάβατε -κι ενώ σας είχε διεξοδικά ενημερώσει ο

διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος από τον Ιούλιο, εσείς τάζα-

τε προεκλογικά λαγούς με πετραχήλια- κι αφετέρου διότι με σει-

ρά στοχευμένων πράξεων και παραλείψεων μεθοδεύσατε την

υπαγωγή της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. Σας αποκαλύπτουν  με δηλώ-

σεις τους στον Τύπο, τα ίδια τα στελέχη των διεθνών χρηματοπι-

στωτικών συμμοριών που αποκαλείτε «αγορές», τονίζοντας ότι

«αν η ελληνική κυβέρνηση ζητούσε δάνειο τον Νοέμβριο θα μπο-

ρούσε άνετα να εξασφαλίσει 30 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο

5%». Όπως, δηλαδή, είχε δανειστεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. λίγο

πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Η καταγγελία των πεπραγμένων της διακυβέρνησης Κώστα Καρα-

μανλή θα μπορούσε κάλλιστα να μπει για δυο-τρία χρόνια στο ρά-

φι, αφού ούτως ή άλλως θα καθίστατο αναπόφευκτη η σύγκριση

με κάθε αποδοτικό μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα

εφάρμοζε η νέα κυβέρνηση. Δίνοντας κάθε τόσο ένα μήνυμα στις

Βρυξέλες ότι στην Ελλάδα υπάρχει μιά νέα δημοσιονομική αντί-

ληψη, με πρωτεύουσα στόχευση στον δραστικό περιορισμό της

σπατάλης και της φοροδιαφυγής κι όχι στην συρρίκνωση της αγο-

ραστικής δύναμης των μισθωτών που οδηγεί μαθηματικά σε μα-

κρόχρονη ύφεση, αφού πλήττει άμεσα τις ήδη χειμαζόμενες μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις. Με καθοριστική συνευθύνη της κυβέρ-

νησης Γ. Παπανδρέου το πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου χρέ-

ους διογκώθηκε επικοινωνιακά, ενώ είναι κοινό για τις περισσότε-

ρες χώρες-μέλη της Ε.Ε. με την Ελλάδα να βρίσκεται στη μέση

του σχετικού πίνακα της Eurostat. Άλλωστε το ελληνικό Α.Ε.Π. εί-

ναι μόλις το 2,5% του συνολικού της Ε.Ε. και η επιχειρηματολογία

περί κινδυνεύουσας ευρωζώνης λόγω του ελληνικού δημόσιου

χρέους είναι απλώς κουραφέξαλα.

«Το κουμπί πατήθηκε» λοιπόν και ο δοκιμαστικός πύραυλος με την

Ελλάδα στη θέση της σκυλίτσας Λάϊκα –θα την θυμάστε οι παλαι-

ότεροι από την πειραματική εκτόξευση του σοβιετικού πυραύλου

στο Διάστημα- ετέθη ήδη στην τροχιά της πεφιλημένης του Γ. Πα-

πανδρέου «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης». Ο πρωθυπουργός μας

αισθάνεται πλέον δυνατός να υλοποιήσει όλα τα παλαιά οράματά

του για μιά πατρίδα-κουκίδα του Παγκόσμιου Χωριού. Υπάκουη και

βολική. Δεν θα φταίει εκείνος για κάθε αντιλαϊκό και αντεθνικό μέ-

τρο που θα λαμβάνεται κατ’ εντολή της ουσιαστικής εν Ελλάδι κυ-

βέρνησης του Δ.Ν.Τ. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ.  θα φταί-

ει για όλα όσα μας συνέβησαν και πρόκειται να μας συμβούν.

Όπως και στα πεντέμισυ χρόνια διακυβέρνησης του Κώστα Καρα-

μανλή έφταιγε για όλα ...το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Σημίτη!

Ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε ήδη, συγνώμη για εκείνη την κατα-

στροφική περίοδο. Ο Γ. Παπανδρέου αρκέστηκε να σχολιάσει την

δημόσια συγνώμη Σαμαρά με έπαρση και ειρωνεία, χωρίς να αι-

σθάνεται την ανάγκη να πράξει το ίδιο, ζητώντας συγνώμη από

τους Έλληνες για την διακυβέρνηση Σημίτη που παρέλαβε το δη-

μόσιο χρέος στα 94 δισ. ευρώ και το παρέδωσε τον Μάρτιο του

2004 στα 194 για να το φτάσει ο Κ. Καραμανλής στα 295. Ο Γ. Πα-

πανδρέου δεν ήξερε τίποτε τότε για τα πεπραγμένα της οκταετίας

Σημίτη, αν και κορυφαίος υπουργός από το 1999. Εκείνος ησχο-

λείτο μόνο με την εμπνευσμένη εξωτερική πολιτική των ζεϊμπέκι-

κων και των κατά προτίμηση «λιγότερων στρεμμάτων για να κοι-

μάται ήσυχος τα βράδια».

Είναι πολύ μικροί οι κυβερνήτες της Ελλάδας τα τελευταία 15

χρόνια. Πολύ μικροί για να ζητήσουν συγνώμη από αυτόν τον

«απλό» Έλληνα, όπως αρέσκονται να τον αποκαλούν οι πολυσύν-

θετοι υπαίτιοι της εθνικής  κατρακύλας και του διεθνούς διασυρ-

μού μας. Είναι πολύ δύσκολο, εξ άλλου, να είναι κάποιος «απλός

Έλληνας». Ενώ, αντιθέτως, είναι πιο εύκολο -και κυρίως προσο-

δοφόρο- να είναι πολυσυλλεκτικός και πολυσύνθετος. Όπως πο-

λυσυλλεκτικό και πολυσύνθετο ήταν κι εκείνο το ανθρωπόμορφο

κατασκεύασμα του Δρος Φρανκενστάϊν, του οραματιστή «επιστή-

μονα» που ζει και βασιλεύει στις μέρες μας υπό το όνομα «Πα-

γκόσμια Διακυβέρνηση».

Μικροί ηγέτες μεγάλου λαού
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Το παιγχνίδι  της κερδοσκοπίας σε βάρος της

Ελλάδος και όλα αυτά που προετοίμασαν το

έδαφος για την έλευση των οικονομικών εκτε-

λεστών του ΔΝΤ (δηλώσεις περί Τιτανικού 2,

περί όπλου επάνω στο τραπέζι, περί μη οικονο-

μικής αλλά μόνον πολιτικής στήριξης και μπλό-

φες του τύπου «προσφεύγουμε ή δεν προ-

σφεύγουμε στο Διεθνές Νομισματικόν Ταμεί-

ον), εφαρμόζεται πλέον, επιμελώς, βάσει προ-

ειλημμένης απόφασης μεταξύ των κρατούντων,

εντεύθεν και εντεύθεν και της αμερικανικής

τράπεζας Goldman Sachs.

H τελευταία εξακολουθεί  να λειτουργεί στην

Ελλάδα, συνεργαζόμενη και με την νυν κυβέρ-

νηση, αφού όπως απεκάλυψε η εφημερίδα

«Ποντίκι», η υπουργός Εθνικής Οικονομίας είχε

μυστική συνάντηση την περασμένη εβδομάδα

με το μεγαλοστέλεχος της ανωτέρω τράπεζας

Πήτερ Σάδερλαντ. Και δεν είναι η πρώτη φορά

που μέλη της κυβέρνησης συναντώνται με στε-

λέχη της  Goldman Sachs. Kαι την 28 Ιανουaρί-

ου τ.έ., υπήρξε και πάλι μυστική συνάντηση με-

ταξύ των μεν και των δε, σε εστιατόριο κάτω

από την Ακρόπολη. Eπίσης «όλως τυχαίως»

την περασμένη εβδομάδα ενέσκηψε στην χώρα

μας ο «τυφώνας» Τζ. Σόρος, γνωστός διαχειρι-

στής κεφαλαίων ή κατ’ άλλους, από τους μεγα-

λύτερους κερδοσκόπους, ο οποίος και είχε μυ-

στικές συναντήσεις με κυβερνητικό παράγο-

ντα. Τι γίνεται επιτέλους εδώ, πότε και πού θα

σταματήσει το ανίερο αυτό πάρε-δώσε μεταξύ

των εκλεγμένων αρχόντων μας και των αρπα-

κτικών, που συνοδεύουν και εν πολλοίς αποτε-

λούν παράγοντες του ΔΝΤ;

Ας σημειωθεί ότι η Goldman Sachs, η οποία

ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τα πλαστά

greek statistics, των κυβερνήσεων Σημίτη και

Καραμανλή, αύξησε τα κέρδη της κατά το α΄

τρίμηνο του 2010, κατά 92%, έχοντας στο

ενεργητικό της 3,46 δισεκ. δολλάρια. Και φυσι-

κά ο καθένας μπορεί εύκολα, να υποθέσει, έχο-

ντας ως δεδομένο την ελληνική πραγματικότη-

τα, ποιά είναι η κυρία πηγή των εσόδων της.

Αυτό όμως δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να συμ-

βεί εάν  η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

δεν συνεπικουρούσε και δεν συνεργαζόταν για

την ευόδωση των σκοπών της.  Πέραν λοιπών

των στημένων δηλώσεων που έχουν επανειλ-

λημένως εκσφενδονισθεί από δημόσια χείλη

κατά καιρούς και τις με αυτές συνδεδεμένες

αυξήσεις των Spreads, η Τράπεζα της Ελλάδος

τον Νοέμβριο του 2009, αμέσως δηλαδή μετά

τις εκλογές, εξέδωσε την υπ’ αριθμ.158 εγκύ-

κλιο –απόφασή της. Δεν την έχει υπογράψει ο

διοικητής της κ. Προβόπουλος, αλλά ο ιεραρχι-

κά κατώτερός του διευθυντής κ. Μιχαλόπου-

λος. 

Σύμφωνα με αυτήν  μεταβάλλεται  η προθεσμία

των τριών(3) ημερών εντός της οποίας όφειλε,

μέχρι τότε να εμφανίσει, ο οποιοσδήποτε κάτο-

χος κρατικού ομολόγου, τον τίτλο του αυτόν

και  από τρείς γίνεται δέκα (10) ημέρες έως

άπειρον. Πρόκειται για τον περίφημο μαθηματι-

κό τύπο Τ3, που η ελληνική πλευρά μετέτρεψε

σε Τ10 – άπειρον και επί πλέον έδωσε και την

δυνατότητα, σ’ αυτόν που χάνει το «στοίχη-

μα», να μην παρουσιάζει στην περίπτωση αυτή

τα ομόλογά του.

Έτσι η εγκληματική αυτή ρύθμιση, που έγινε

από στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και

φυσικά και του Υπουργείου Οικονομικών, που

είναι ο ιεραρχικώς προιστάμενός της, oδήγησε

το spread  και το κόστος δανεισμού της χώρας,

στα σημερινά εξοντωτικά επίπεδα, όπως ανα-

φέρει εξ άλλου και η εφημερίδα «Ελεύθερος

Τύπος», που απεκάλυψε και το σκάνδαλο. Και

φυσικά επέτρεψε σε όλους τους «αεριτζήδες»

κερδοσκόπους να αισχροκερδίσουν όλο αυτό

το διάστημα των έξι μηνών, σε βάρος της πτω-

χευμένης περιοχής μας και να αποκομίσουν

τρελλά κέρδη, στοιχηματίζοντας στο ευρώ και

σορτάροντας σε δολλάρια. Θα πρέπει, πάντως,

να σημειωθεί εδώ ότι όλα αυτά συνέβαιναν την

ώρα που ο Πρωθυπουργός, κήρυττε τον πόλε-

μο κατά των κερδοσκόπων και αναζητούσε

στηρίγματα στην αντιμετώπιση της κρίσης και

του υψηλού κόστους δανεισμού!!

Οπως καταλαβαίνετε παίζεται εις βάρος μας

από την  αρχή της νέας διακυβέρνησης το θέα-

τρο του δόλιου παραλόγου με άμεσα θύματα

εμάς και τις επερχόμενες γενεές, αφού με όλα

αυτά τα υψηλά επιτόκια των δανείων η Ελλάδα

μπαίνει σε δουλεία πολλών ετών.

Έχει ήδη υποθηκευθεί, κι ας μην το λένε, η δη-

μόσια περιουσία, που η αξία της ξεπερνά τα

300 δις, συν τα 42 δις  ευρώ στα οποία έχει

εκτιμηθεί από τη Κομισιόν ότι ανέρχεται το

ομολογιακό μας θησαυροφυλάκιο. Και που η

εταιρεία Holding, η οποία προφανώς έχει συ-

σταθεί (όπως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις)

για την εξασφάλιση των πιστωτών της χώρας

μας, θα τα κατάσχει και θα τα εκποιήσει, σε

περίπτωση αδυναμίας καταβολής των οφειλο-

μένων! Εν προκειμένω δηλαδή το ΔΝΤ ενεργεί

ως σύνδικος πτώχευσης, αφού η προσφυγή

της χώρας μας σ’ αυτό ισοδυναμεί με πτώχευ-

ση! Και φυσικά κανείς πλέον από εμάς δεν μπο-

ρεί να περιχαράξει κόκκινες γραμμές ως προς

τα κυριαρχικά  και εργασιακά μας δικαιώματα,

κατά δήλωσιν Πάγκαλου! To μεγαλύτερο σκάν-

δαλο της μεταπολίτευσης!

Ολη δυστυχώς η μέχρι τώρα συγκεκριμένη

συμπεριφορά των κρατούντων στοιχειοθετεί

και θεμελιώνει το αδίκημα της εσχάτης προ-

δοσίας κατά της χώρας και του λαού. Ιδιαίτε-

ρα γι’ αυτόν που άνοιξε με έντεχνες ανακρι-

βείς δηλώσεις και με έργα, την κερκόπορτα

της εθνικής μας κυριαρχίας, που παρεχώρησε

την εξουσία, για την οποίον τον εκλέξαμε,

στους διαχειριστές της Ουάσιγκτον και που

έμπασε μέσα στην Ευρώπη, δίκην δούρειου

ίππου, το Ιnternational Μonetary Fund, για να

μιλήσουμε στη γλώσσα που ομιλεί άπταιστα,

ως γεννημένος στην Αμερική. Και επιτέλους,

υπάρχουν τόσοι έντιμοι δικαστικοί! Ας κάνει

κάποιος το καθήκον του! Η πολιτική αγυρτεία

και η εθνική μειοδοσία  δεν πρέπει να παρα-

μένουν ατιμώρητες!!   

Ζητείται Εισαγγελεύς...
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982

από την UNESCO, ως η 29η Απριλίου σε ολόκληρο

τον κόσμο. 

Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε, διότι ήταν η ημερο-

μηνία γέννησης του Jean-Georges Noverre (1727-

1810), ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του modern

ballet. 

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού είναι να

γιορτάσουμε όλοι την τέχνη του Χορού πέρα από

πολιτικούς, θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και ηθι-

κούς φραγμούς, γι’ αυτό και διοργανώνονται εκδη-

λώσεις εκείνη την ημέρα προκειμένου περισσότε-

ρος κόσμος να έρθει κοντά στην τέχνη του χορού. 

Τι είναι ο χορός;

Είναι η ρυθμική και λειτουργική κίνηση. Με τον όρο

«λειτουργική κίνηση» εννοείται η κίνηση που είναι

σε αρμονία με τις σωματικές και ψυχικές λειτουρ-

γίες. Χορεύοντας εκφράζουμε συναισθήματα· πολ-

λές φορές συναισθήματα που για διαφόρους λό-

γους δεν τα εκφράζουμε μιλώντας. Ο χορός ενδεί-

κνυται και για αν-

θρώπους με ψυχολο-

γικά προβλήματα κα-

θώς μέσω αυτού

αποφορτίζεται το

συγκινησιακό τους

φορτίο. 

Πώς, όμως, δημι-

ουργήθηκε; 

Οι σύγχρονοι μελε-

τητές θεωρούν ότι ο

βασικός λόγος που

δημιούργησε την

ανάγκη στους αν-

θρώπους να χορέ-

ψουν είναι η ανάγκη

τους να εκφράσουν

τα συναισθήματά

τους και να εκτονώ-

σουν το συγκινησια-

κό τους φορτίο. Κά-

θε φορά, λοιπόν, που υπήρχε ρυθμός γύρω τους, το

σώμα κινιόταν κι αυτό είναι κάτι που δύσκολα το

ελέγχεις ακόμα και σήμερα.

Οι πρωταρχικές αυτές μορφές χορευτικής έκφρα-

σης, σε μια εξελικτική φάση, εμπλουτίστηκαν με

μουσικούς ρυθμούς που δημιουργούσαν επίτηδες οι

ίδιοι οι άνθρωποι και οι οποίοι αποτέλεσαν κομμάτι

του πολιτισμού και της παράδοσης του κάθε λαού. 

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, cd, και “στικάκια” usb, έχουν πάρει τα τευλευταία χρόνια τεχνολογικά τη θέση της κλασι-

κής δισκετούλας που κυριάρχισε σαν αποθηκευτικό μέσο τις τελευταίες δεκαετίες στη χρήση τόσο των απλών χρη-

στών όσο και των επαγγελματιών.

Πρακτικά η χρήση της έχει μειωθεί στο ελάχιστο και λίγοι(;) είναι αυτοί που την χρησιμοποιούν πλέον. Το ερωτηματι-

κό το βάζω διότι στην Ελλάδα που ως γνωστόν τεχνολογικά ακολουθούμε πάντα λίγα βήματα πιο πίσω, η δισκέτα των

3,5 ιντσών χρησιμοποιείται ακόμα. Δημόσιες υπηρεσίες και καταναλωτές άνω των 40 χρονών πολλές φορές την προ-

τιμούν απ’ τους “νέους” τεχνολογικά αποθηκευτικούς τρόπους ως πιο εύχρηστη.  

Τώρα πλέον, μετά και την τυπική απομάκρυνσή της από τα περισσότερα συστήματα που κυκλοφορούν, οδεύει προς την

οριστική κατάργησή της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mainichi Daily, η Sony η

οποία παράγει το 70% των δισκετών που κυκλοφορούν στον κόσμο,

ανακοίνωσε ότι το Μάρτιο του 2011 θα διακόψει τις πωλήσεις της δι-

σκέτας στην ιαπωνική αγορά. Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν γίνει τό-

σο από τη Sony όσο και από άλλες κατασκευάστριες εταιρείες για διά-

φορες αγορές. Ενδεικτικό για την πτώση της αγοραστικής κίνησης της

δισκέτας είναι ότι το 2002 η Sony είχε πουλήσει 47 εκατ. δισκέτες και

το 2009 μόλις 12 εκατομμύρια. 

Η δισκέτα των 3,5 ιντσών παρουσιάστηκε το 1981 από την Sony. Αρ-

κετά γρήγορα κυριάρχησε στο χώρο των PCs αντικαθιστώντας τις δι-

σκέτες των 5,25 ιντσών, οι οποίες ήταν χαμηλότερης χωρητικότητας

και περιορισμένης αξιοπιστίας. Για περισσότερο από μία δεκαετία απο-

τέλεσε το κυρίαρχο μέσο αλλά σταδιακά όσο τα αρχεία μεγάλωναν σε

μέγεθος, άρχισε να μπαίνει στο περιθώριο, καθώς άλλα αποθηκευτικά

μέσα μεγαλύτερης χωρητικότητας άρχισαν να εμφανίζονται, όπως τα

CD, DVD, Zip και USB. Η Apple ήταν η πρώτη εταιρεία, η οποία το 1998

παρουσίασε υπολογιστικά συστήματα και συγκεκριμένα τα iMac τα οποία δεν είχαν drive για δισκέτα.

Από τότε άρχισε η μεγάλη πτωτική πορεία για το μέσο, καθώς την κίνηση της Apple ακολούθησαν και οι υπόλοιποι κα-

τασκευαστές. (στοιχεία απ’ την ιστοσελίδα neo2.gr)

Πείτε αντίο στις δισκέτες 3,5 ιντσών…

Επιστροφή στη Φύση

Χορός· 

η γλώσσα του σώματος

Σ' ένα κράτος νησιών στον Ειρηνικό ωκεανό, που αποτελεί-

ται από 83 νησιά, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ζουν στο

φυσικό τους περιβάλλον. Στο βόρειο μέρος στο νησί Πέντε-

κοστ: 490 τετρ.χιλιομ. όπου ζουν 12.000 ντόπιοι, δεν ξέρουν

τι θα πει οικονομική κρίση και είναι πολύ ευτυχισμένοι. 

Το νησί είναι κατάφυτο από τροπικό δάσος και οι άνθρωποι

ζουν αρμονικά μέσα τη φύση. Ζουν με τις παραδόσεις τους και

τις συνήθειες τους. Κάθε πρωί τραγουδούν υποδεχόμενοι την

νέα ημέρα που έρχεται. Το Πέντεκοστ βρίσκεται 190 Km. από

την πρωτεύουσα σε άλλο νησί, την Πορτ Βίλα, αλλά όταν μέ-

νεις εκεί έχεις την εντύπωση ότι είσαι πολύ πιο μακριά. 

Η φύση στο Πεντεκόστ είναι σχεδόν ανέγγιχτη από τον σημερινό

τεχνολογικό πολιτισμό. Χρησιμοποιούν πήλινα σκεύη. Οι άνθρω-

ποι ζουν σε αχυροκαλύβες, δεν έχουν ηλεκτρισμό, ούτε ύδρευση

στο σπίτι τους, δεν γνωρίζουν όμως τι θα πει: πείνα, φτώχεια,

ανεργία και είναι ευτυχείς. Ζουν σχεδόν χωρίς χρήματα.

Λειτουργεί τράπεζα εκεί, αλλά δεν καταθέτουν λεφτά· κατα-

θέτουν ότι έχει παράξει

ο καθένας,  ψάθες, κο-

ράλλια, καλλιτεχνικά

δουλεμένες πέτρες

κ.α., απ’ αυτές τις κατα-

θέσεις πληρώνονται κά-

ποιες άλλες ανάγκες,

π.χ. ο δάσκαλος του

σχολείου.

Πριν 3 χρόνια μια ομάδα

από την Αγγλία που έκανε καταγραφή των χωρών με τους

πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο, έβγαλε τα εξής

αποτελέσματα:  Από 178 χώρες, την 150η θέση πήραν οι

ΗΠΑ λίγο πριν από την Κίνα. Η Γερμανία πήρε τη θέση 81,

ενώ η χώρα Βανουατού - νότια του Ειρηνικού - πήρε την πρώ-

τη θέση. Το συμπέρασμα: όσο μια κοινωνία είναι λιγότερο

υλιστική, τόσο ευτυχέστερη είναι.

Η κατανάλωση δεν είναι το παν. Πολλοί λαοί πάνω στη Γη θα

μπορούσαν να ζουν καλύτερα μειώνοντας δραστικά τις υλι-

κές ανάγκες.

Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε κι εμείς από άλλη οπτική γωνία

τη ζωή και να γυρίσουμε στη φύση; Όσοι έχετε σπίτια σε χω-

ριά, φυλάξτε τα μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια...
(στοιχεία από τον Γαβριήλ Πανάγο)

Τερψιχόρη ήταν η Μούσα του χορού
Τερψιχόρη (εκ του: τέρπω + χορός, η τέρ-
πουσα δια του χορού), η προστάτιδα της
ορχήσεως.
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Ε π ι γ ρ α μ μ α τ ι κ ά

με το Νίκο  Θωκταρίδη
Οικονομολόγο - Φοροτεχνικό  

Α – Ενότητες ενοχικών ενεργειών

α)  Η μη  ρηματική, διασφάλιση των συνόρων μας,

από  την Ε.Ε., ξεπερνώντας την νομική εκκρεμότη-

τα, για το εύρος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου,

μεταξύ Ελλάδος –Τουρκίας, τοσούτο  μάλλον, που η

χώρα αυτή, διακαώς  επιζητούσε  την  ένταξή της

στην  ΕΟΚ, όντας και  μέλος, στο στρατιωτικό σκέ-

λος του ΝΑΤΟ.

β) Το πλήθος των ανούσιων εξοπλισμών, με παρεπό-

μενες και συνακόλουθες στρατιωτικές δαπάνες, σε

στρατό και υλικό από το 1981, που ενταχθήκαμε

στην ΕΟΚ,  θησαυρίζοντας τις πολεμικές βιομηχα-

νίες των χωρών Ε.Ε., με  δισεκατομμύρια  δραχμές

και  ευρώ,  επιβεβαιώνοντας   εμπράκτως  την σκο-

πιμότητα,  αδιαφορώντας  για την  επιδείνωση του

οικονομικού δανεισμού, που θα οδηγούσε, με  βε-

βαιότητα, στην  χρεοκοπία  την  Ελλάδα.

γ) Οι  ανωτέρω  ενέργειες, συρρίκνωσαν  τον  του-

ρισμό  μας, με αντίστοιχη  θετική ωφέλεια, όμορων

και  συμμαχικών (Ε.Ε.) χωρών, φιλότιμα δε, ενερ-

γούσα και η Τουρκία για τους γνωστούς δικούς της

λόγους, να εκτελεί εκατοντάδες αεροπορικές  πα-

ραβιάσεις του  εναερίου  νησιωτικού μας  χώρου, συ-

νεπικουρούμενη από πλείστες «προστατευτικές για
επικινδυνότητα» τουριστικές οδηγίες «φίλων και
συμμάχων» μας, Ευρωπαίων  και  Αμερικανών,  απο-

λαμβάνοντας άπαντες την αναδίπλωση του  ελληνι-

κού  τουρισμού, του ουσιαστικότερου εθνικού πλου-

τοφόρου κεφαλαίου μας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Με συντηρητική προσμέτρηση των άνω δαπανών,  30

ετών, εξοφληθέντων   με υψηλά τοκογλυφικά δάνεια

και  με  την προσθήκη   των   θετικών   και    αποθε-

τικών,   ζημιογόνων  επιπτώσεων, από  τον  τουρισμό

μας, αναμφισβήτητα είναι  προφανές, ότι το ύψος

του ποσού αυτού, ξεπερνά, κατά πολύ το συνολικό

εξωτερικό  μας  χρέος.

Συμπερασματικά η Ελλάδα σήμερα, δεν έπρεπε να

χρωστάει ούτε ένα ευρώ, εάν επιτελούσε το κοινο-

τικό χρέος της η Ε. Ε.

Αναζητήστε τους ενόχους, στους σφετεριστές πολι-

τικούς μας διαχρονικά και στις  οικονομικοπολιτικές

σκοπιμότητες της ΕΟΚ., για την κατάντια της Ελλά-

δας.-

Τέλος, με 2 συγκριτικές αντιθέσεις, με αντίστρο-

φους  συσχετισμούς, επιβεβαιώνεται  η  άνιση  αξιο-

λόγηση της  εννοίας της  δικαίας  καταξίωσης, με

την παρεμβολή του χρήματος. 

ΕΛΒΕΤΙΑ: Κράτος ευμάρειας, χωρίς στρατό & εξο-

πλισμούς Δύναμή του, η απόρρητη διαφύλαξη κεφα-

λαίων ζάπλουτων, χωρίς αναζητήσεις προελεύσεων.

ΕΛΛΑΔΑ: Κράτος μειωμένων αντιστάσεων, με στρα-

τό και εξοπλισμούς, επιρρεπές στις πολιτικές αρπα-

χτές και στους μεγαλοτοκογλύφους  σφετεριστές.   

ΝΤΟΥΜΠΑΪ: Δημιουργία τεχνικού Κράτους για του-

ριστική ανάπτυξη, με πολλά δις ευρώ, μέσα στη θά-

λασσα.

ΕΛΛΑΔΑ: Καταστροφή ιστορικού τουριστικού Κρά-

τους διότι το φυσικό του κάλος, δεν είναι συναγωνί-

σιμο.

Εύχομαι, η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανα-

τρέψει τις προσδοκίες των κακόβουλων «φίλων»

της, τιμωρώντας παραδειγματικά τους επίορκους

ενόχους πολιτικούς.                                       

ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΕΝΟΧΟΙ
Με ευθύνες της Ε.Ο.Κ., και συμπράξεις πολιτικών μας, χρεοκόπησε η Ελλάδα,  με  εμφανείς  σκοπιμότητες

� Το υπουργείο Απασχόλησης επιδο-

τεί την 4ήμερη απασχόληση.

� Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλη-

σης μετατρέπονται σε μερικής.

� Περισσότεροι από 30.000 εργαζό-

μενοι βγαίνουν κάθε μήνα εκτός αγο-

ράς εργασίας.

Εμείς τι κάνουμε;

Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργα-

τών του Σικάγο, το μεγαλύτερο τότε βιο-

μηχανικό κέντρο των ΗΠΑ, στις αρχές Μάη

του 1886, έγιναν ύστερα από επιτυχημένες

διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το

1872.

Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου του 1886,

400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απερ-

γίες που γίνονταν σε όλη την χώρα, και πά-

νω από 80.000 στο Σικάγο. Αυτό το Σάββα-

το του 1886, μια εργάσιμη μέρα, οι εργά-

τες, ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παι-

διά τους για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο

χώρο της συγκέντρωσης στην πλατεία

Haymarket.

Στη γύρω περιοχή, είχαν παραταχθεί αστυ-

νομικές δυνάμεις αποτελούμενες από

1350 άτομα, οπλισμένα με οπλοπολυβόλα

οι οποίοι περίμεναν το σύνθημα για να δρά-

σουν.

Κι ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομι-

λίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύνα-

μης, διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρω-

ση. Μια βόμβα έσκασε μέσα στο πλήθος,

και αστυνομικοί μαζί με μπράβους αρχί-

ζουν να χτυπούν τους συγκεντρωμένους

χωρίς καμιά διάκριση.

Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συ-

γκέντρωση στην Ελλάδα, από τον Σοσιαλι-

στικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το 1893,

2000 διαδήλωσαν ζητώντας οχτάωρο, Κυ-

ριακή αργία και κρατική ασφάλιση στα θύ-

ματα εργατικών ατυχημάτων. Το 1894, γί-

νεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα ίδια

αιτήματα που λήγει με 10 συλλήψεις και

τον Αύγουστο ακολουθεί σύλληψη του σο-

σιαλιστή Σταύρου Καλλέργη.

Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες της

Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκίνησαν γύ-

ρω στο Φεβρουάριο, με κατάληψη ενός ερ-

γοστασίου ύστερα από την απόρριψη των

αιτημάτων των εργατών και συνεχίστηκε

με συμπαράσταση καπνεργατών από άλλα

εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιή-

θηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός.

Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά

μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διά-

φορα μέρη της πόλης. Σε μια συγκέντρωση

στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου,

χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν

7-8 εργάτες. Σ' αυτό το σημείο έχει στηθεί

το μνημείο του καπνεργάτη. Με πυροβολι-

σμούς προσπάθησαν να διαλύσουν και τις

άλλες συγκεντρώσεις και συνολικά είχαμε

τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300 τραυμα-

τίες. Οι δολοφονίες των εργατών ήταν η

έμπνευση του Ρίτσου για τον "Επιτάφιο".

Το 1944 ο κατοχικός στρατός των Γερμα-

νών, εκτέλεσε 200 Έλληνες αγωνιστές στο

σκοπευτήριο της Καισαριανής. Ο Νίκος

Μαριακάκης, ένας απ' τους 200, έγραψε

στο σημείωμα που άφησε: "Καλύτερα να

πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτε-

ριά, παρά να ζει σκλάβος".

Το 1976, πρώτη Μαΐου, είχαμε το θάνατο

του Αλέκου Παναγούλη σε τροχαίο. Ο Αλέ-

κος Παναγούλης έχει μείνει στην ιστορία

σαν σύμβολο της αντίστασης κατά της

χούντας για την απόπειρα δολοφονίας

ενάντια στον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδό-

πουλο, με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανι-

σμού , τον Αύγουστο του 1968. 

Εργατική Πρωτομαγιά 
1886 - 124 χρόνια πριν

Αίτημα η μείωση των ωρών εργασίας και σύνθημα "Οχτώ ώρες
δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο".

2010 – σήμερα
� 15 ώρες δουλειά, με μειωμένη περίθαλψη υγείας

� Με 40 και πλέον χρόνια εργασίας

� Με συντάξεις ψίχουλα!

� Με κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού!
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Κ. Βενεστάνος: κ. Μεθενίτη, ο «Καλλικράτης» είναι πλέον σχε-

δόν ολοκληρωμένος και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να περιστρα-

φεί η συζήτηση μας. Θα θέλατε να μας πείτε κατ’ αρχήν, τις από-

ψεις σας για τον «Καλλικράτη», όπως έχει εξελιχθεί η κατάστα-

ση;

Σωτ. Μεθενίτης: Κ. Βενετσάνο, στις θεωρητικές διακηρύξεις του

«Καλλικράτη» δύσκολα κανείς μπορεί να είναι αντίθετος. Υποτί-

θεται ότι πρόκειται για μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση, η

οποία αναμορφώνει και το πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά

και της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι, όπως συ-

νήθως συμβαίνει στη χώρα μας, πολύ φοβάμαι ότι το εγχείρημα

αυτό θα υπονομευθεί εξ’ αρχής, λόγω δύο παραγόντων: 

― ο πρώτος παράγοντας είναι η ελλειπής χρηματοδότηση του

εγχειρήματος «Καλλικράτη». Είναι γνωστό και έχει κοστολογη-

θεί ότι χρειάζονται στην επόμενη τετραετία και σε επίπεδο επι-

κράτειας 4,5 δισεκκατομύρια ευρώ, για να μπορέσει να χρηματο-

δοτηθεί σωστά, σε όλα τα επίπεδα και στις καινούριες δομές. Και

για την οργάνωση και για τη λειτουργία.

― Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι χρειάζεται προηγουμένως

να έχει γίνει η αναγκαία μεταφορά και μετάταξη εξειδικευμένου

επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, για να ανταποκριθεί

στις νέες αρμοδιότητες που δίνει ο νόμος στην Αυτοδιοίκηση. Να

σημειώσουμε λίγο εδώ ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, με το σχέδιο νό-

μου που δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις πριν από 15 ημέρες πε-

ρίπου, μεταφέρονται στους Δήμους 223 νέες αρμοδιότητες. Οι

αρμοδιότητες αυτές αφορούν την πολεοδομία, τα σχολεία, την

υγεία, την κοινωνική πρόνοια, τα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα και την

τοπική ανάπτυξη. Φανταστείτε λοιπόν ένα Δήμο, ο οποίος θα συ-

σταθεί και θα πρέπει να λειτουργήσει από 1/1/11 και ο οποίος θα

πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις 223 αρμοδιότη-

τες, να έχει προβλήματα τόσο στη στελέχωση του, με το ανα-

γκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό,

όσο και στη χρηματοδότησή του. 

Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνο-

νται στο σχέδιο νόμου που δόθηκε είναι από ελλειπείς έως απα-

ράδεκτες. Να σας αναφέρω ότι στο άρθρο 259, που αφορά τα οι-

κονομικά της Αυτοδιοίκησης, αναφέρονται οι πηγές - οι κεντρικοί

αυτοτελείς πόροι των Δήμων - ότι θα προέρχονται από τον φόρο

εισοδήματος, το Φ.Π.Α και τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Αφού

αναφέρει τις τρεις πηγές, λέει ότι αυτές οι τρεις πηγές χρημα-

τοδότησης έχουν να κάνουν με κάποιο ποσοστό των συνολικών

ετήσιων κρατικών εισπράξεων.

Κ. Βενετσάνος: Ποιό είναι αυτό το ποσοστό;

Σωτ. Μεθενίτης: Το ποσοστό αυτό δεν προσδιορίζεται. Όπως κα-

ταλαβαίνετε μπορεί να είναι από 1%, που απεύχομαι, μέχρι ένα

εξαιρετικά σημαντικό και υψηλό ποσοστό που θα δώσει πραγμα-

τικά φτερά στην Αυτοδιοίκηση. Όταν όμως παραμένει έτσι ασα-

φές, δυστυχώς, επειδή όλοι στην Ελλάδα ζούμε και είμαστε υπο-

ψιασμένοι, πολύ φοβάμαι ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης τα πο-

σοστά τα οποία θα δοθούν από τους τρεις αυτούς πόρους στην

Αυτοδιοίκηση θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα και θα οδηγή-

σουν στην υποχρηματοδότησή της.

Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει μια εξαιρετικά

πρόσφατη απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επι-

κρατείας (ΣτΕ), η οποία είναι απολύτως σχετική και εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα σε σχέση με τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης.

Ορίζει λοιπόν, ρητά, για πρώτη φορά, ότι για να είναι συνταγμα-

τικός ο νόμος ο οποίος μεταφέρει αρμοδιότητες στην Αυτοδιοί-

κηση, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν κοστολογηθεί, να

έχουν εξευρεθεί οι πόροι και να έχουν μάλιστα υπάρξει συγκε-

κριμένοι κωδικοί από τους οποίους θα προέρχονται. Θα πρέπει

δηλαδή στον ίδιο νόμο, στον «Καλλικράτη», με τον οποίο θα με-

ταφέρονται οι αρμοδιότητες στους Δήμους, να αναφέρονται συ-

γκεκριμένα, ρητά και αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης. Αυ-

τό, στο σχέδιο νόμο που δόθηκε, δεν υπάρχει. Αντίθετα, γίνεται

μία γενικόλογη αναφορά. Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση λοι-

πόν ΣτΕ, μια τέτοια ρύθμιση όπως προβλέπεται αυτή την στιγμή

στο σχέδιο νόμου «Καλλικράτης», θα είναι και αντισυνταγματική

και παράνομη. Εαν δηλαδή, ο οποιοσδήποτε πολίτης προσφύγει

στο ΣτΕ, ο «Καλλικράτης», θα κινδυνεύσει να μείνει, εξ’ αυτού

και μόνο του λόγου, στα χαρτιά. 

Κ. Βενετσάνος: Να προχωρήσουμε στην δεύτερη ερώτηση. Επει-

δή μιλήσατε για την συνταγματικότητα όσον αφορά αυτή τη διά-

ταξη των οικονομικών, να θυμίσω και κάτι άλλο: η κυρία Καραμα-

νώφ, σύμβουλος του ΣτΕ, πρόσφατα και σε άρθρο που είχε δη-

μοσιευτεί στην «7η», διερωτάται κατά πόσον είναι συνταγματική

η συνένωση αυτή των Δήμων, διότι το ίδιο το Συνταγμα ορίζει για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι: «αρμοδιότητες έχει στις τοπικές

υποθέσεις». Από εκεί και πέρα λοιπόν τίθεται θέμα ερμηνείας,

ποιές υποθέσεις είναι τοπικές· γιατί πολύ σωστά λέει πως γίνε-

ται μετά μία τοπική υπόθεση ενός Δήμου, ας πούμε της Κερατέ-

ας, να επιλύεται από έναν Δήμο του Λαυρίου για παράδειγμα,

όταν δεν είναι καθαρώς τοπική υπόθεση; Και μάλιστα αν έχουμε

ένα Δήμαρχο άλλης πόλης. μπορεί να αντιμετωπίσει σύγκρουση

συμφερόντων των δύο πόλεων; Επομένως χάνεται η έννοια της

τοπικότητας. Πάνω σε αυτό τη γνώμη έχετε;

Σωτ. Μεθενίτης: Η παρατήρηση της κυρίας Καραμανώφ είναι πά-

ρα πολύ σοβαρή, και έχει να κάνει με το στοιχείο της τοπικότη-

τας και της δυνατότητας να επιλύονται στον πλησιέστερο βαθμό

προς τον πολίτη οι υποθέσεις που τον αφορούν. Πρέπει να σας

πω ότι εγώ είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι στο φαινό-

μενο των μεγάλων συνενώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές θα

έχουμε συνενώσεις σε τέτοιο πληθυσμιακό επίπεδο, που η εγγύ-

τητα και η δυνατότητα των πολιτών να έχουν άμεση πρόσβαση

στην δημοτική αρχή του τόπου τους, να απασχολούν την δημοτι-

κή αρχή με τα θέματα που τους αφορούν και να τα επιλύουν σε

αυτό το επίπεδο, θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Επίσης, οπωσδήποτε

το πρόβλημα του ποιά υπόθεση είναι τοπική, ενδεχομένως να δη-

μιουργήσει ζητήματα συνταγματικότητας του «Καλλικράτη». Σε

κάθε περίπτωση θέλω να είμαι αισιόδοξος και να πιστέψω ότι ο

Υπουργός Εσωτερικών και οι επιτελείς του που προετοιμάζουν

τις χωροταξικές ενώσεις, θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυ-

τόν τον τομέα. Θα φροντίσουν οι συνενώσεις να είναι περιορι-

σμένες στα μεγέθη στα οποία είχαν υποσχεθεί και μάλιστα είχαν

κάνει ρητή αναφορά, η οποία δεν βλέπω μέχρι στιγμής να τηρεί-

ται, ότι στην Αττική θα αποφύγουν τις συνενώσεις στους δήμους

που ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 20.000 κατοίκους. Με αυτό το

σκεπτικό όπως ο δήμος Κορωπίου και ο δήμος Μαρκόπουλου,

έτσι και ο δήμος Βούλας θα έπρεπε να παραμείνει αυτόνομος και

από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ να μην

υπάρχουν κραυγαλεά άνισες συνενώσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε

από τη μια πλευρά να έχουμε συνενώσεις, που ο νέος δήμος που

θα δημιουργηθεί σε λίγους μήνες, θα έχει ένα συνολικό πληθυ-

σμό που θα ξεπερνάει τους 55.000 ίσως και 60.000 κατοίκους.

Από τη μία μεριά να δημιουργούμε δήμους των 60 και 70 χιλιά-

δων κατοίκων και την άλλη μεριά να υπάρχουν δήμοι των 12, 14

και 16 χιλιάδων κατοίκων, που υποτίθεται ότι έχουν προέλθει από

συνενώσεις. Τέτοια είδους παραδείγματα δήμων που γίνονται

συνενώσεις σε εξαιρετικά μικρό πληθυσμιακό επίπεδο, είναι πολ-

λά και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. 

Κ. Βενετσάνος: Κύριε Μεθενίτη, ειλικρινά όσα καταθέσατε είναι

πάρα πολύ σοβαρά, δεδομένου ότι και με την επαγγελματική σας

ιδιότητα ως δικηγόρος, γνωρίζετε καλά το νομικό πλαίσιο και με

την τεράστια πείρα που έχετε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως νο-

μαρχιακός σύμβουλος, ως δημοτικός σύμβουλος, ως υποψήφιος

δήμαρχος κλπ έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι απόψεις σας. Ένα τε-

λευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζη-

τηθεί τουλάχιστον από πλευράς ΚΕΔΚΕ, αναστολή εκτελέσεως

της εφαρμογής του νόμου; Δηλαδή να μην έχει εφαρμογή στις

επικείμενες δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά να έχει την

επόμενη τετραετία; Έχει γίνει μία τέτοια αντιμετώπιση από πλευ-

ράς ΚΕΔΚΕ; Γιατί είναι σοβαρότατο. Εγώ βλέπω να έχουμε έναν

όγκο θεμάτων να επιλύσουμε, οικονομικών, οργανωτικών, αντι-

δράσεων εύλογων του πληθυσμού και άλλων παραγόντων και

από την άλλην ένα μικρό χρονικό διάστημα, που νομίζω ότι ουτε

οι συνδυασμοί θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον προεκλο-

γικό τους αγώνα. 

Σωτ. Μεθενίτης: Κ. Βενετσάνο θα ήθελα εδώ να σας καταθέσω

μια προσωπική άποψη που έχω για το πως έχει προχωρήσει δια-

δικαστικά το εγχείρημα του «Καλλικράτη». Προσωπικά, αρχίζω

πλέον να πιστεύω βλέποντας σε ποιό χρονικό σημείο βρισκόμα-

στε, ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο προχωρά ο «Καλλικρά-

της», δεν είναι δυστυχώς η διοικητική αναδιάρθρωση και βελτίω-

ση της δημόσιας αυτοδιοίκησης και της αυτοδιοίκησης στην Ελ-

λάδα. Αυτό αν υπάρξει, θα υπάρξει μετά από 4 ή 8 χρόνια, σε βά-

θος χρόνου, και εφόσον υπάρξει η στήριξη με τους αναγκαίους

πόρους και το αναγκαίο προσωπικό. Πολύ φοβάμαι ότι ο βασικός

λόγος για τον οποίο προχωράει η κυβέρνηση εσπευσμένα και πα-

ρά την αντίδραση της ΚΕΔΚΕ, είναι ένας και μόνο: η πάση θυσία

εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού, δηλαδή η δημοσιονομική

πειθάρχηση σε βαθμό καταβαράθρωσης της τοπικής αυτοδιοί-

κησης. Υπολογίζω ότι χάρη στη συρρίκνωση των δήμων από

1.000 σε 370 και χάρη στη μείωση του προσωπικού, θα υπάρξει

εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ

ετησίως. Πολύ φοβάμαι ότι αυτός είναι ο μοναδικός, βασικός λό-

γος για τον οποίο σε αυτή τη φάση επιμένει η κυβέρνηση τόσο

γρήγορα και τόσο πρόχειρα να προχωρήσει τον «Καλλικράτη».

Πολύ φοβάμαι, και εδώ θα γίνω δυσάρεστος, ότι και το κόμμα

στο οποίο εγώ ανήκω και το οποίο ψηφίζω, η Νέα Δημοκρατία,

συγχωρείστε μου την οξύτητα της έκφρασης, στην διαδικασία

αυτή υπήρξε δυστυχώς ο χρήσιμος ηλίθιος, πολιτικός συμπαί-

κτης. 

Γιατί ανέχθηκε να συρθεί αυτή η υπόθεση σε βάθος χρόνου, χω-

«Καλλικράτης» για εξοικονόμηση πόρων 

κι όχι για βελτίωση της δημόσιας αυτοδιοίκησης
Συνέντευξη με τον Σωτήρη Μεθενίτη

Ο επικεφαλής συνδυασμού της μειοψηφίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Σωτή-

ρης Μεθενίτης, μιλάει για την διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης», όπως

επιχειρείται, για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει, για τις συνοπτικές δια-

δικασίες εφαρμογής του αλλά και τις παρεμβάσεις των κομμάτων, που με τη

γιγάντωση των Δήμων θα είναι πιο πιεστικές.

Απεφεύχθη η συνένωση Μαρκοπούλου - Κορωπίου 
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ρίς να βάλει έγκαιρα τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την σωστή

εφαρμογή του εγχειρήματος της διοικητικής μεταρρύθμισης. Να

σας θέσω μια σειρά από ερωτήματα: για ποιόν λόγο δεν εγκαλέ-

σαμε την κυβέρνηση και σαν αυτοδιοίκηση και σαν πολιτικά κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης και τον Υπουργό Εσωτερικών, για την

μη τήρηση της δέσμευσής του, μέσα στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ το

Γεννάρη, ότι μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα είχε δώσει στην δημοσιό-

τητα το σχέδιο νόμου αλλά και το χωροταξικό.

Για ποιό λόγο δέχθηκαν και τα κόμματα και η αυτοδιοίκηση να

συζητάμε επί τρεις μήνες ένα ασαφές κείμενο διαβούλευσης 50

σελίδων, που έχει περισσότερο τη μορφή σχολικής έκθεσης, γε-

μάτο αόριστες γενικολογίες, χωρίς να έχουμε στα χέρια μας ένα

συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, με συγκεκριμένες και εξειδικευμέ-

νες ρυθμίσεις. Το σχέδιο αυτό νόμου υπήρξε μόλις πριν από δύο

εβδομάδες, στις 14 Απριλίου.

Τρίτο ερώτημα: Γιατί δεχόμαστε να συζητήσουμε εσπευσμένα

και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, (γιατί μέχρι 25 Μαϊου έχουν

δεσμευτεί ότι ο «Καλλικράτης» θα είναι νόμος του κράτους), τό-

σο τα κόμματα όσο και η αυτοδιοίκηση, ένα σχεδιο νόμου 300 σε-

λίδων, με σειρά πρωτόφαντων διατάξεων και μάλιστα, ταυτόχρο-

να να πρέπει να εκφέρουμε και άποψη, για το θέμα των συνενώ-

σεων, για τα κριτήρια των συνενώσεων, για τον τρόπο με τον

οποίο θα πρέπει να προχωρήσουν. 

Γιατί δεν λέμε λέξη, είναι το τέταρτο ερώτημα, και για το γεγο-

νός ότι ακόμα και σήμερα που μας έχουν υποσχεθεί ότι θα χρη-

ματοδοτήσουν το εγχείρημα αυτό, την ίδια στιγμή μειώνονται

και παρακρατούνται ακόμα και τώρα οι οικονομικοί πόροι της

αυτοδιοίκησης. Και τι εχέγγυο μας δίνει αυτό όταν ακόμα ότι σή-

μερα παρακρατούνται οι πόροι της αυτοδιοίκησης και παραδίδο-

νται μειωμένοι σ’ αυτήν, ότι θα είναι συνεπής η κυβέρνηση σε βά-

θος τετραετίας στην δέσμευση για καταβολή του ποσού των 4,5

δις ευρώ που χρειάζονται για τον «Καλλικράτη»; 

Γαιτί δεν ζητήσαμε, είναι το πέμπτο ερώτημα, και δεν εξασφαλί-

σαμε το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα και τον αριθμό των μετατά-

ξεων των υπαλλήλων, που πρέπει να υπάρξουν από τις νομαρ-

χίες στους Δήμους και στις Περιφέρειες, αλλά κυρίως στους δή-

μους για την άσκηση των νέων 223 αρμοδιοτήτων που μεταφέ-

ρονται σ’ αυτούς; 

Έκτο ερώτημα: Γιατί εγκλωβιστήκαμε μονομερώς στη συζήτηση

για το χωροταξικό βάση μιας κομματικής αντιμετώπισης, δηλαδή

να δούμε αν οι όποιες συνενώσεις γίνονται για κομματικούς λό-

γους, για να εκλέξουμε δηλαδή τον πράσινο ή τον γαλάζιο δή-

μαρχο και δεν είδαμε το βασικότερο ζήτημα που πρέπει να δει

κανείς σε σχέση με την συνένωση. Το ζήτημα είναι ότι οι συνε-

νώσεις πρέπει να γίνουν σε δήμους που έχουν ίδια αναπτυξια-

κά πρότυπα. 

Και τέλος, να βάλω και ένα ζήτημα: Πότε επιτέλους, όλα τα κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης αλλά και το κυβερνόν, θα μπορέσουν

να κάνουν πράξη αυτό το οποίο συνεχώς εξαγγέλουν και ποτέ

δεν εφαρμόζουν, αυτό το οποίο λένε συνέχεια και μένει μόνο

στα λόγια χωρίς να γίνεται πράξη, περί δήθεν ανεξάρτητης και

ακηδεμόνευτης αυτοδιοίκησης. Πότε επιτέλους, αυτό εννοώ κ.

Βενετσάνο, θα σταματήσουν να δίνουν χρίσματα ή «στηρίξεις»

στους όποιους αιρετούς της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι σε σχέ-

ση με τον πολιτικό πολιτισμό και τη μόρφωση που έχουν κατα-

κτήσει πια όλοι οι πολίτες, σε όλη την Ελλάδα, είναι ντροπή πλέ-

ον να έρχεται ο όποιος κομισάριος από την Ρηγίλλης, την Ιππο-

κράτους, την Κουμουνδούρου και τον Περισσό, και να λέει ότι

στον δήμο Βούλας, ο εκλεκτός μας θα πρέπει να είναι ο κύριος

Χ ή στον δήμο Μαρκόπουλου ο κύριος Ψ. Δεν γνωρίζουν οι

40.000 κάτοικοι του δήμου Βούλας ή οι 20.000 κάτοικοι του δή-

μου Μαρκόπουλου, ποιός είναι εκείνος που αξίζει να τιμηθεί με

την εμπιστοσύνη τους και να αναλάβει την διοίκηση του δήμου

της περιοχής τους; Είναι ντροπή πλεόν τα κόμματα στην εποχή

μας να ασχολούνται με τέτοιο βάναυσο τρόπο και να παρεμβαί-

νουν με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο στην αυτοδιοίκηση.

Κ. Βενετσάνος: Θίξατε ευαίσθητα σημεία μου γιατί εγώ το έλεγα

αυτό εδώ και 30 χρόνια.

Σωτ. Μεθενίτης: Θέλω να ελπίζω στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που

θα έχουμε στις 3 Μαΐου, θα υπάρξει ο αναγκαίος πολιτικός λό-

γος και αντίλογος και θα υπάρξει κυρίως, ελπίζω, η αναγκαία

αντίσταση σε οποιαδήποτε μεθόδευση πρόχειρης, τσαπατσούλι-

κης κα καταστροφικής, χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις, εφρα-

μογής του «Καλλικράτη». Θέλω να πιστεύω ότι η ΚΕΔΚΕ και η

ΤΕΔΚΝΑ σε επίπεδο Αττικής, θα σταθούν στο ύψος των περι-

στάσεων και στην περίπτωση αυτή θα πουν όχι στην εφαρμογή

του «Καλλικράτη» αν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις

όσον αφορά τον Α’ βαθμό Τ.Α. Το να λειτουργήσει ο «Καλλικρά-

της» σε επίπεδο Περιφέρειας είναι σχετικά απλή υπόθεση, γιατί

είναι και λιγότερες οι αρμοδιότητες αλλά κυρίως η Περιφέρεια

έχει να ασχοληθεί με την κατανομή των πόρων του 4ου Κοινοτι-

κού Πλαισίου στήριξης. Αυτός ο τομέας ο οποίος θα κληθεί όπως

λέμε να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά, αναβαθμίζοντας τις

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, θα είναι η πρωτο-

βάθμια αυτοδιοίκηση. Και αντί να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα,

έτσι όπως προχωράει το εγχείρημα του «Καλλικράτη», θα υπο-

νομευθεί εξ’ αρχής και θα υπάρχει πτώση των παρεχόμενων δη-

μοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες, αντί για ποιοτική ανα-

βάθμιση.

Κ. Βενετσάνος: κ. Μεθενίτη, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και

με μεγάλη μου ευχαρίστηση, παρ’ όλο που δεν ήταν αναγκαίο,

βλέπω ότι υπάρχει και σύγκλιση απόψεων πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Δεν έχω έναν αντίλογο, συμφωνώ με αυτά που είπατε και ελπί-

ζω να τα δουν και οι ιθύνοντες και να τα προβάλλει σωστά η

ΚΕΔΚΕ, όπως πολύ καλά είπατε, από πλευράς τοπικής αυτοδιοί-

κησης με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της χώρας βεβαίως,

των πολιτών πρωτίστως και ας ελπίσουμε ότι θα πρυτανεύσει η

λογική και ότι θα πάνε όλα κατ’ ευχήν. Σας ευχαριστώ.

Σωτ. Μεθενίτης: κ. Βενετσάνο, θα είναι κρίμα ένα εγχείρημα που

πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Δημόσια Διοίκηση και την

Αυτοδιοίκηση, να οδηγήσει, χάρη σε μια κακώς εννοούμενη, γρή-

γορη εφαρμογή, στην υπονόμευση και της Δημόσιας Διοίκησης

και της Αυτοδιοίκησης, λόγω της ελλειπούς προετοιμασίας. Θέ-

λω να πιστεύω πως δεν θα επικρατήσει για άλλη μια φορά η

γνωστή λογική που λέει ας πέσουμε στην θάλασσα και εκεί θα

μάθουμε να κολυμπάμε. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν υπάρξει η κα-

τάλληλη υλική, τεχνική προετοιμασία και το κατάλληλο προσω-

πικό, όσοι πέσουν στην θάλασσα της αυτοδιοίκησης, αυτή τη φο-

ρά θα πνιγούν. 

Κ. Βενετσάνος: Ησασταν σαφής κύριε Μεθενίτη.

Σωτ. Μεθενίτης: Να είστε καλά!

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η 24η Έκ-

θεση Λουλουδιών στην Ακτή Βάρκιζας.

Με μεγάλη ποικιλία, 100 φυτοριούχοι

και 2.000 είδη φυτών, οι επισκέπτες

μπορούν να διακοσμήσουν τα μπαλκό-

νια τους, τους κήπους τους και τις ζωές

τους με ό,τι έχουν φανταστεί. Τα χρώ-

ματα και τα αρώματα μεθυστικά. Από τις

τριανταφυλλιές μέχρι τους μικρούς

πανσέδες, όλα τα φυτά ήταν πανέμορ-

φα και ζωντανά. 

Η έκθεση Λουλουδιών αποτελεί θεσμό

πλέον για τον Δήμο Βάρης - Βάρκιζας,

για τους γειτονικούς δήμους, αλλά και

για ολόκληρη την Ανατολική Αττική.

Την έκθεση εγκαινίασε η υφυπουργός

Παιδείας, Έφη Χριστοφιλοπούλου, ενώ

παρευρέθηκαν οι βουλευτές της Ανατο-

λικής Αττικής Θανάσης Μπούρας, Νίκος

Κντερές και Παντελής Ασπραδάκης, η

Νομαρχιακή Σύμβουλος, Μαρία Φουρ-

ναράκη, ο Αντιπρόεδρος Νομαρχιακού

Συμβουλίου Αντώνης Γάκης. 

Στον λόγο του, ο δήμαρχος Βάρης Πα-

ναγιώτης Καπετανέας, παρότρυνε τους

πολίτες να στηρίξουν έμπρακατα του

Έλληνες παραγωγούς που φιλοξενεί η

έκθεση, καθώς οι τιμές είναι πολύ χαμη-

λές και συμφέρουσες και δήλωσε πως

το σχέδιο «Καλλικράτης», βρίσκει τη

Βάρη έτοιμη, από όλες τις πλευρές, να

ανταποκριθεί στη νέα διοικητική μεταρ-

ρύθμιση. Τέλος, μίλησε για τα δύο βασι-

κά προβλήματα του Δήμου, το Χέρωμα

και την παραχώρηση της παραλίας στον

Δήμο, ωστε να είναι ελεύθερη σε

όλους, θέματα για τα οποία η Υφυπουρ-

γός δεσμεύτηκε.

Η Έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά,

μέχρι και της 16 Μαΐου, από τις 10 το

πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.  Ζ. Ατσίδη

24η ΄Εκθεση Λουλουδιών στην Βάρκιζα



Τα δύο κόμματα εξουσίας βλέπουν στην κρίση μια

πρώτης τάξεως ευκαιρία για συγκάλυψη των ευθυνών

τους: ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ισχυρίζεται ότι ήταν στο ψυγείο του κόμματός του για δύο

δεκαετίες και επομένως δεν ευθύνεται για τίποτε, ενώ ο νέ-

ος πρωθυπουργός ρίχνει όλα τα βάρη στην κυβέρνηση της

τελευταίας πενταετίας. Έτσι, αθωώνοντας τον εαυτό τους,

οι δύο πολιτικοί αρχηγοί αποφεύγουν να αναφερθούν στις

ευθύνες των κυβερνήσεων του κόμματός τους τα τελευταία

τριάντα χρόνια, που δημιούργησαν τη σημερινή οικονομική

καταστροφή. Η δήλωση της 25ης Απριλίου του αρχηγού

της Νέας Δημοκρατίας ότι ζητά συγγνώμη από τον ελληνι-

κό λαό δεν ισοδυναμεί με έμπρακτη μεταμέλεια, αφού δεν

προσδιορίζει ούτε τις πολιτικές του συγκεκριμένου κόμμα-

τος, που οδήγησαν στην καταβαράθρωση της οικονομίας,

ούτε αναλύει ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου από την κρί-

ση, ενώ ο ισχυρισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι

«βάζει πλάτη» στην κυβέρνηση θυμίζει συνενόχους, που

προσπαθούν να δραπετεύσουν από τις ευθύνες τους και

δεν είναι έκφραση μεταμέλειας. Οι κομματικές ηγεσίες δεν

φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η οργή του κόσμου κορυ-

φώνεται και θα ξεσπάσει στα κεφάλια τους, όταν έρθει η

ώρα.

Η άρνηση των κομμάτων εξουσίας να δηλώσουν

έμπρακτη μεταμέλεια, αποκηρύσσοντας δημόσια και ανα-

λυτικά τις καταστροφικές πολιτικές των περασμένων κυ-

βερνήσεών τους, οφείλεται στο φόβο των δύο πολιτικών

αρχηγών να αντιμετωπίσουν τις εσωκομματικές αντιδρά-

σεις. Καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί δεν αισθάνονται αρκετά

ισχυροί μέσα στο κόμμα τους, επιλέγουν να αποφύγουν τις

εσωτερικές συγκρούσεις και το πολιτικό κόστος, παραβλέ-

ποντας όμως τη δεοντολογία. Ακριβώς όμως αυτή η παρά-

καμψη της δεοντολογίας είναι το σύμπτωμα των ανάξιων

και επικίνδυνων ηγεσιών, που προτιμούν την κατάκτηση και

διατήρηση της εξουσίας από την  άσκηση πολιτικής κοινω-

νικής ευημερίας. Αυτό το σύμπτωμα πασχίζουν να κρύψουν

οι ανάξιοι πολιτικοί έχοντας συμμάχους τα μεγάλα οικονο-

μικά συμφέροντα, που τους δίνουν άφθονη χρηματοδότηση

για να πετύχουν τους σκοπούς τους, αλλά και τα κατευθυ-

νόμενα μέσα ενημέρωσης, που μεγαλοποιούν ασήμαντες

λεπτομέρειες και αποσιωπούν τραγικές συνέπειες της πο-

λιτικής των εκάστοτε  κυβερνώντων.

Ένα ζητούμενο στην άθλια οικονομική κατάσταση, που

βιώνουμε, είναι να πειστεί ο κόσμος ότι τα κόμματα εξου-

σίας δεν θα ξανακάνουν τα ολέθρια λάθη των κυβερνήσεων

του παρελθόντος και ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό εί-

ναι να αποκηρύξουν έμπρακτα, δημόσια και αναλυτικά τις

πολιτικές των δικών τους κυβερνήσεων, που έφεραν τη χώ-

ρα σε αυτά τα οικονομικά χάλια. Το πολιτικό κόστος, που

τόσο φοβούνται τα κόμματα, είναι ο τάφος όχι μόνο της οι-

κονομίας, αλλά και των πολιτικών, που βάζουν την κατά-

κτηση της εξουσίας πάνω από την κοινωνική πρόοδο. Όποι-

ος δεν έχει το σθένος να αναγνωρίσει έμπρακτα και δημό-

σια τις εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων του κόμ-

ματός του για το ναυάγιο της ελληνικής οικονομίας, δείχνει

αμετανόητος και επομένως ανεπαρκής να ασκήσει πολιτική

εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Η οργή

του κόσμου θα συμπαρασύρει όχι μόνο τους εμπνευστές

των καταστροφικών πολιτικών του παρελθόντος, αλλά και

αυτούς που περιορίζονται να διακηρύσσουν ότι δεν χρω-

στούν τίποτε και σε κανέναν. 

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Αμετανόητοι, άρα

επικίνδυνοι
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Στο πλαίσιο των ελέγχων

που διενεργεί η Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής για τη

προστασία των καταναλω-

τών, έγινε δειγματοληψία

των προϊόντων:
Α) «ΦΟΡΜΑ ΤΑΨΑΚΙ –

SILICON VALLEY» με κωδικό 0

236812 000031, το οποίο κατα-

σκευάζεται στην Κίνα  και εισά-

γεται από την JUMBO ΑΕΕ. Το

δείγμα που εξετάστηκε από το

Γενικό Χημείο του Κράτους, χα-

ρακτηρίστηκε ως μη κανονικό –

μη ασφαλές, ακατάλληλο για

χρήση σε επαφή με τρόφιμα και

αποκλειόμενο της κατανάλω-

σης. Aπό τα αποτελέσματα των

δοκιμών που εκτελέστηκαν, βρέ-

θηκε ότι δεν έχει κατασκευαστεί

σύμφωνα με τις ορθές πρακτι-

κές κατασκευής και υπό τις κα-

νονικές ή προβλεπόμενες συν-

θήκες χρησιμοποίησής του με-

ταφέρει στo τρόφιμο ουσίες που

είναι ξένες προς τη φύση του,

και επιβλαβείς για την υγεία του

καταναλωτικού κοινού, με απο-

τέλεσμα να επιφέρει απαράδε-

κτη τροποποίηση της σύστασης

του τροφίμου, αλλοίωση των ορ-

γανοληπτικών χαρακτηριστικών

και να θέτει σε κίνδυνο την αν-

θρώπινη υγεία.

Β) «ΜΠΡΙΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – NEW

FORM» No 4 με κωδικό 11914,

BC 5 201515019142 το οποίο

κατασκευάζεται στην Ινδία  και

εισάγεται από την Δ. ΤΣΑΚΩ-

ΝΑΣ – Κ. ΜΟΝΟΣ ΑΕ και δειγ-

ματίστηκε στο σούπερ μάρκετ

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ. Το δείγμα που

εξετάστηκε από το Γενικό Χη-

μείο του Κράτους, χαρακτηρί-

στηκε ως μη κανονικό, ακα-

τάλληλο για χρήση και μη

ασφαλές για επαφή με τρόφι-

μα και ποτά, διότι από τα απο-

τελέσματα των δοκιμών που

εκτελέστηκαν, παρουσίασε

αλλοιώσεις (σκουριά).

Ζητήθηκε η άμεση ανάκληση /

απόσυρση του συνόλου των

συγκεκριμένων προϊόντων

από τις επιχειρήσεις και ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχε-

τικοί έλεγχοι.  

Οσοι καταναλωτές έχουν προ-

μηθευτεί τα προϊόντα αυτά, να

μη το χρησιμοποιήσουν (φω-

τογραφίες των προϊόντων

υπάρχουν στην εξειδικευμένη

σελίδα της Νομαρχίας για τη

προστασία των καταναλωτών

– www.atticaeast.gr). 

Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρό-

στιμα στις παρακάτω επιχειρή-

σεις για αγορανομικές παρα-

βάσεις:

1. CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Λ. Μαραθώνος

131, Γέρακας Αττικής. Για έλ-

λειψη πινακίδας με τιμή πώλη-

σης σε προϊόν.

2. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ &

ΣΙΑ ΕΕ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), 31 χλμ. ΕΟ Αθηνών-Λα-

μίας, Αγ. Στέφανος. Για έλλειψη

πινακίδων με τιμή πώλησης σε

προϊόντα καθώς και έλλειψη πι-

νακίδας με τη τιμή πώλησης για

το προϊόν Diesel κίνησης.

3. Σε 2 πωλητές της λαϊκής

αγοράς Αναβύσσου για έλλει-

ψη αδείας και αυθαίρετη κατά-

ληψη θέσης.

4. Σε πωλητή της λαϊκής αγο-

ράς Αχαρνών για έλλειψη

αδείας και αυθαίρετη κατάλη-

ψη θέσης.

5. Σε πωλητή της λαϊκής αγο-

ράς Μαρκόπουλου για ανα-

γραφή αναληθούς προέλευ-

σης προϊόντος. 

Αποσυρση προϊόντων & πρόστιμα 
από τη Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Με απόφαση της πολιτικής

ηγεσίας του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, της Υπουργού,

Κατερίνας Μπατζελή και του

Υφυπουργού, Μιχάλη Καρχι-

μάκη, επιβλήθηκαν κυρώσεις

συνολικού ύψους 139.000

ευρώ σε 13 επιχειρήσεις ζω-

οτροφών όπου διαπιστώθη-

καν παραβάσεις της νομοθε-

σίας σχετικά με την επισή-

μανση γενετικά τροποποιη-

μένων οργανισμών. 

Οι κυρώσεις αφορούν τις

παρακάτω επιχειρήσεις ζω-

οτροφών:
1. 15.000€ στην επιχείρηση

«ΕΛΒΙΖ ΑΕ» με έδρα στο Νο-

μό Ημαθίας

2. 15.000€ στην επιχείρηση

«ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ»

με έδρα στο Νομό Βοιωτίας.

3. 15.000€ στην επιχείρηση

«ΦΥΡΚΟ ΑΒΕΕ» με έδρα στο

Νομό Κορινθίας.

4. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΕ» με έδρα

στο Νομό Θεσσαλονίκης.

5. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα στο Νο-

μό Λάρισας.

6. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ

& ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα στο

Νομό Λέσβου.

7. 10.000€ στην επιχείρηση

«CRETA ELITE Α.Β.Ε.Ε.» με

έδρα στο Νομό Ηρακλείου.

8. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Ε.Β.Ξ.Τ.Ε.» με έδρα στο

Νομό Ηρακλείου.

9. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ» με έδρα στο Νομό

Μεσσηνίας.

10. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΠΑΝ.» με

έδρα στο Νομό Αργολίδας

11. 10.000€ στην επιχείρηση

«ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

με έδρα στο Νομό Άρτας.

12. 8.000€ στην Ένωση

Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σερρών.

13. 6.000€στην επιχείρηση

«ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ» με έδρα στο

Νομό Πιερίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΕΑ)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  στις μας

ενημέρωσε με δελτίο τύπου ότι στις 27 Απριλίου θα κατα-

βάλλει αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1.267.524 ευρώ σε

1.287 κτηνοτρόφους όλης της χώρας  των οποίων το ζωι-

κό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ζημιογόνα αίτια το

διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009.

• Έως τις 28 Απριλίου 2010 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ

κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 4.376.929 ευρώ

σε 2.861 παραγωγούς όλης της χώρας των οποίων οι ζη-

μιές στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο εντάχθηκαν σε Προ-

γράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ). 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.3/898/97657/Γ1

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος

β’ 13 /10/2006, ο αριθμός των μαθητών

ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

είναι 25.

Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείο προσανατο-

λίζεται στην αύξηση  των μαθητών ανά

τμήμα, όπως είναι εμφανές από την απά-

ντηση της Υφυπουργού  Εύης Χριστοφι-

λοπούλου σε επίκαιρη ερώτηση του βου-

λευτή του ΚΚΕ, Ιωάννη Πρωτούλη σχετι-

κά με τη λειτουργία των τμημάτων όλων

των σχολείων. Η Εύη Χριστοφιλοπούλου

απάντησε ανάμεσα στ’ άλλα ότι: «στην

Α’βάθμια εκπαίδευση το όριο των μαθη-

τών ανά τμήμα είναι 25 συν 10%, δηλαδή

28 μαθητές», μη λαμβάνοντας υπόψη την

παραπάνω εγκύκλιο. Ανέφερε ακόμα: «…

δεν είναι προς το δημόσιο, ούτε προς το

παιδαγωγικό συμφέρον(;) να σπάει ένα

τμήμα με είκοσι έξι μαθητές σε δεκατρείς

και δεκατρείς. Αυτή είναι η θέση μας…»

Αλήθεια, από πότε είναι παιδαγωγικό να

διατηρείται ένα τμήμα με 30 μαθητές και

αντιπαιδαγωγικό να χωρίζεται; Ποια παι-

δαγωγική έχει διαβάσει  το Υπουργείο

παιδείας; 

Στην Ανατολική Αττική που κυριαρχούν τα

σχολεία-παράγκες και τα «κοντέινερς»

πώς μπορεί να γίνει μάθημα με 28 και 30

μαθητές;

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης κατεύ-

θυνσης θα οδηγήσει σε δραματική χειρο-

τέρευση του επιπέδου της διδασκαλίας,

της επαφής του δάσκαλου με το μαθητή,

στις συγχωνεύσεις τμημάτων, ακόμα και

σχολείων. Σαν Γονεϊκό κίνημα απαιτούμε

να μην πληρώσουν τα παιδιά μας και η εκ-

παίδευση την κρίση που το ίδιο το σύστη-

μα δημιούργησε. Δεν δεχόμαστε να θυ-

σιάζουμε την παιδεία των παιδιών μας στο

όνομα οποιουδήποτε «ελλείμματος». 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οχι σε τμήματα 30 παιδιών
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Ημέρα γιορτής για την Αγία Μαρίνα, η εγκαινίαση του

Ολοήμερου Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου στον

ιδιόκτητο όμορφο χώρο (οδός Ν. Παπαγιαννοπούλου,

θέση Κορίτες-Κόντρα Ρετσίνα).

Πλήθος κόσμου καθώς και επίσημοι πλαισίωσαν την

εκδήλωση. Στο θρησκευτικό τελετουργικό χοροστάτη-

σε ο  Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νι-

κόλαος ενώ την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο Αντι-

πρόεδρος της Κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρ-

νησης Θ. Πάγκαλος, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων Εύη Χριστοφιλοπούλου,  ο Δήμαρχος  Κο-

ρωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος και ο Διευθυντής

του Δημοτικού Σχολείου Γεώργιος Γεωργάκης. 

Επίσης ο Δήμαρχος απένειμε τα μετάλλια της πόλης

στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλο και

στην Υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος, στο χαιρετισμό του

ευχαρίστησε όλους

τους προσκεκλημέ-

νους που παρευρέ-

θηκαν και υποστή-

ριξε, μεταξύ άλ-

λων:

….Τα εγκαίνια δεν
είναι ή δεν πρέπει
να είναι φιέστα
προβολής πολιτι-
κών, προέδρων
κλπ.  Εδώ στο Κο-
ρωπί πιστεύουμε
ότι είναι μια αφορ-

μή να  νιώσουμε ότι κάτι γίνεται σε αυτόν τον τόπο.
Δεν είναι όλα γκρίζα και δεν είναι όλα δύσκολα. Είναι
μια άτυπη συλλογική πολιτική διαδικασία που ενώνει
μια τοπική  κοινότητα, τη φέρνει πιο κοντά. Δίνει κίνη-
τρο ενασχόλησης με το ουσιαστικό περιεχόμενο της
πολιτικής και αφορμές για να σχεδιάζονται  και άλλα
κοινωφελή έργα. 
...Σήμερα,  ένα δίκαιο και αυτονόητο αίτημα δεκαετιών
των δημοτών και κατοίκων της Αγίας Μαρίνας Κορωπί-
ου βρίσκει ικανοποίηση. Όλο το Κορωπί και η Ανατο-
λική Αττική χαίρεται από την κατασκευή των σχολείων.
Θα χαιρόμουν περισσότερο αν φυσικά τα σχολεία εί-
χαν γίνει τη δεκαετία του 1990. Θα χαιρόμουν περισ-
σότερο αν είχαμε το σχέδιο της Αγίας Μαρίνας έτοιμο
τότε και δεν χρειαζόταν να παραχωρηθεί δασική έκτα-
ση για να γίνει σχολείο. Αλλά όπως είπαμε σε αυτή τη
χώρα πληρώνουμε πολλές ανεπάρκειες δομών, συ-
νταγματικών ερμηνειών και αντιφατικών πολιτικών
αποφάσεων της μεταπολίτευσης.  

Ενα μικρό ιστορικό

Αναφέρθηκε στο ιστορικό της διαδικασίας ανέγερσης,

όπως το είχε παρουσιάσει πάλι πριν δύο χρόνια στον

ίδιο χώρο. Βέβαια θύμισε ότι εκεί ήταν ένα πολύ πυκνό

δάσος πεύκης με εξαιρετικής ποιότητας ρητίνη, που

εχρησιμοποιείτο στο μεσογείτικο κρασί της ρετσινας.

Ελλείψει υποδομών όμως, γιατί μη ξεχνάμε ότι η Αγία

Μαρίνα έχει πολεοδομηθεί ως Β’ κατοικία και δεν προ-

βλεπόταν σχολείο κλπ. “πάει και το παλιάμπελο...”.

Είπε λοιπόν ότι: «Ο Δήμος Κρωπίας,  με  αποφάσεις

Δημοτικών Συμβουλίων του από το 1991, ενέργειες
των Δημοτικών Αρχών, του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Γκίκα 1991-1994 και της σημερινής Δημοτικής Αρχής
από το 2003, (και έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια),
κλείνει άλλη μια μεγάλη ιστορική εκκρεμότητα.
Όλοι όσοι  συνέβαλλαν στον αρχικό σχεδιασμό, στις
αποφάσεις, στην προώθηση των αναγκαίων εγκρίσεων
και στις τελικές αναγκαίες ρυθμίσεις είναι εδώ: Όλοι
έχουμε υποχρέωση να είμαστε συμμέτοχοι στην ΠΡΟΟ-
ΔΟ ΤΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ. Όλοι πρέπει να προτάσσουμε το
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Η επισήμανση
των ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ή όποιων λαθών ή
παραλείψεων που έγιναν από  ΦΟΡΕΙΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ ή

της  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ γίνεται μόνο για να μη ΞΑΝΑΓΙ-
ΝΟΥΝ. Γίνονται για να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς
λήψης αποφάσεων και προτεραιοτήτων όταν μάλιστα
αφορούν βασικές συνταγματικές επιταγές». 

Δεν υπάρχουν περιθώρια 

για διαιρέσεις και διχόνοιες
Στη συνέχεια επεσήμανε ότι: «Δεν έχουμε περιθώρια
για ανούσιες διαιρέσεις και διχόνοιες. Έχουμε ανάγκη
από εμπνευσμένες στρατηγικές ευρωπαϊκής, εθνικής,
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Έχουμε υπο-
χρέωση να φέρουμε τα πιο δημιουργικά μυαλά των
κοινωνιών μας  στο προσκήνιο για να ξεπεράσουμε την
έκτακτη αυτή κατάσταση.

...Πρέπει να επιτελέσουμε το αυτονόητο ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΧΡΕΟΣ που μας  αναλογεί και να αναπτύξουμε πολιτι-
κές  και θεσμούς υπέρ όλων των πολιτών και κυρίως
των νέων και των κοινωνικών στρωμάτων που πλήττο-
νται από την σκληρή λιτότητα και ταυτόχρονα να δια-
σώσουμε δάση, κοινόχρηστους χώρους και γενικότερα
φυσικούς πόρους για τις επόμενες γενεές. 
Τελειώνοντας την ομιλία του κάλεσε όλους να γίνουν

δύναμη ελπίδας και ενότητας γιατί: «Τα παιδιά μας
ήδη πληρώνουν τα λάθη της μεταπολίτευσης. Ας τους
δώσουμε  κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε!
Έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε όλοι μαζί,
Κράτος, Αυτοδιοίκηση και πολίτες, μια Παιδεία αντάξια
των αναγκών και των ονείρων όλων των γενεών που
αγωνίστηκαν. Όλοι μαζί έχουμε υποχρέωση να το κα-
ταφέρουμε.  
...
Να επιλέγουμε τα δύσκολα για να έχουμε τα καλύτε-
ρα στη ζωή μας.  Ο δύσκολος δρόμος… τα μονοπάτια
τελικά οδηγούν γρηγορότερα στην πρόοδο!» 

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν οι  Βουλευτές Αττικής  Γε-

ώργιος Βλάχος, Νίκος Καντερές, Αθανάσιος Μπού-

ρας και Παντελής Ασπραδάκης, καθώς και ο τ. βου-

λευτής Απ. Σταύρου, η πολιτευτής Λυδία Μουζάκα.

Ακόμη ο Νομάρχης Λ. Κουρής και πολλοί Δήμαρχοι

της περιοχής.

Βεβαίως παραβρέθηκαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι,

εκπρόσωποι θεσμικών ογάνωη και φορέων.

Η παράταξη του Δημήτρη Κιούση, προφανώς ενοχλη-

μένη από την αναφορά του δημάρχου περί των εγκαι-

νίων, εξέδωσε ανακοίνωση καυτηριάζοντας το Δήμαρ-

χο ότι «κατέφυγε σε ασύστολα ψεύδη. Είναι συνηθι-
σμένη τακτική του για να
αποπροσανατολίζει τους
δημότες μας και να φταίει
για όλα η αντιπολίτευση»,
όπως γράφουν.

Επισημαίνουν δε, κάτι που

είχαμε δημοσιεύσει εμείς

όταν καταγράψαμε στιγ-

μιότυπα του Δημοτικού

Συμβουλίου (.....) ότι «τα
εγκαίνια του Δημαρχείου
(λες και τώρα κτίσθηκε και
λειτουργεί) θα στοιχίσουν
11.122 ευρώ. Τόσα χρήμα-

τα ενέκριναν να σπαταλήσουν ο Δήμαρχος και  οι σύμ-
βουλοι του για μια μαυρογιαλούρικη φιέστα.

Καλό και σώφρον είναι να ασχολείται τόσο ο Δήμαρ-
χος όσο και οι σύμβουλοι του με τη στέγαση των σχο-
λείων σε δημοτικά κτήρια (μιας και γεμίσαμε ενοικια-
ζόμενα) αντί να σπαταλά το δημοτικό χρήμα σε προε-
κλογικές φιέστες σαν και αυτή των εγκαινίων του δη-
μαρχείου».

Σ.Σ.: Το Δημαρχείο βέβαια δεν είναι νεοανεγειρόμενο κτί-

ριο, αλλά αν εξαιρέσεις τα εξωτερικά ντουβάρια, άλλαξε

εκ βάθρων. 

Δεν έπεσε ουσιαστικά ο σκελετός μόνο. Επομένως είναι

ένα καινούριο Δημαρχείο. Και συνηθίζεται να γίνονται

εγκαίνια σε ανακατασκευές. 

Άννα Μπουζιάνη

Ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο 

απέκτησε η Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Ολοι μπροστά στην κορδέλα, Μητροπολίτης κ. Νικόλαος, Νομάρχης Λ.ου-
ρής, Υφ. Πιαδείας Ευή Χριστοφιλοποόυλου, αντιπρ. Κυβέρνησης Θ. Πά-
γκαλος, δήμαρχος Κρωπίας και πίσω του ο βουλευτής Γ. Βλάχος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδ. Φορέα: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 7411

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 27/4/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 &Φιλ. Λίτσα Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 34

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ» Α.Μ.

8/2010, με προϋπολογισμό 100.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προϋπολογισμό 19.586,30€ (δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: με προϋπολογισμό 63.058,33€ (δαπάνη εργασιών,

ΓΕ &ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-

γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 13/5/2010.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνεις ε ψηφιακή

μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν

οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική

τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, FAX επικοινωνίας 210-

6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος

Ισίδωρος Δρίτσας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/5/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα

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

σοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμέ-

νοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κα-

τηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας

ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύ-

ουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια

(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.652,90€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες και

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ρητά όμως αναφέρε-

ται ότι ο πλήρης καθαρισμός της Ρεματιάς θα γίνει εντός των δύο (2)

πρώτων μηνών.

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

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – Σ.Α.Τ.Α.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα

εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος 

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος 

Και με εντολή ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών 

Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΘΟΡΙΚΟΥ

Δ/νση: Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 19010

Τηλ.: 22993-20300, fax: 22990-48653      e-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσια μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο

6 του Ν.3660), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑ-

ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 634 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 44.578,76€ [αναλυόμενου ως εξής:

36.841,95€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα + 7.736,81€ για

Φ.Π.Α. (21%)].

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11/5/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων

που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Ατ-

τικής από αρμόδια επιτροπή στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι δια-

γωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με

σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 3 παρ. 3α του Ν.3669/08) που θα περι-

λαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 4β του Ν.

3669/08), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή

όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Α. εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ

που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην Α1, Α2 ή

1η τάξη για έργα οδοποιίας. Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρί-

σκεται μέσα στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή

βρίσκεται στο δεύτερο που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές

και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2 ή

1η τάξη για έργα οδοποιίας. 

Β. Μεμονωμένες αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες

Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα

οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-

σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη

με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

Γ. Μεμονωμένες αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από τα ως ανω-

τέρω (β) κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι-

σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα πα-

ρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσε-

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

όρους του άρθρου 16 παρ.7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2

ή 1η τάξη για έργα οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου

16 του Ν. 3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-

σες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-

σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

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

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Δήμο Καλυβίων. Χορήγηση

προκαταβολής δεν προβλέπεται. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90)

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε εφτακόσια τριά-

ντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (736,84€) δηλ. 2% επί του προ-

ϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγυητική επι-

στολή, γραμμένη στα Ελληνικά, πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-

ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής

επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Ο χρόνος

ισχύος των εγγυητικών επιστολών στην Διακήρυξη του έργου και τις υπό-

λοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκα-

τόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

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

γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (ε, 4, 5, 6, 7 και 8) διατίθενται, όλες

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται

στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.

Τα στοιχεία αυτό χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-

τηθούν, μέχρι και την εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγού-

νται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβο-

λή της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για

τους αλλοδαπούς υποψηφίους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2.3

της διακήρυξης.

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο

το ποσό των 20,00€.

Ο Δήμαρχος

α.α. Μιχάλης Γ. Αδαμής

Αντιδήμαρχος
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Δόθηκε  στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από

το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής το σχέδιο Π.Δ για την Προστασία του Υμηττού που βα-

σίζεται στην εισήγηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχε-

δίου και Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΠΑ).  

Σε επιστολή της η Υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη

που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο τονίζει ότι θα βάλουν

ένα τέλος στην υποβάθμιση ενός από τους σημαντικότε-

ρους ορεινούς όγκους της Αττικής.

Παρουσιάζουμε στοιχεία της επιστολής αλλά και του υπό

διαβούλευση π.δ.    

Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία και ως οι-

κοσύστημα, θέλουμε να τον προστατεύσουμε. Λόγω της

αξίας των οικοτόπων, η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο

Natura 2000 και προστατεύεται από την κοινοτική οδηγία

για τους οικοτόπους. Εντός των επομένων βδομάδων, το

Υπουργείο ΠΕΚΑ, θα εντάξει τον Υμηττό και σε επιπλέον

προστατευτικό καθεστώς, με βάση την κοινοτική οδηγία

για τα άγρια πουλιά (79/409/ΕΟΚ).

Όμως, η οικολογική σημασία του Υμηττού, δεν έγκειται

μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί,

ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλ-

λά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης

σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει στην Ατ-

τική.

Στόχοι του προτεινόμενου π.δ. είναι οι εξής:
1. Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη

απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυ-

ρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύ-

ξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.

2. Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό

όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις

της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού

πρασίνου.

3. Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπί-

ζουν την περιοχή ως υπό προστασία οικοσύστημα.

4. Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών

Διατήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ,

στης οποίας τις προστατευτικές διατάξεις υπάγεται μεγάλο τμή-

μα της περιοχής.

5. Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω

της θεσμοθέτησης και οριοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Οι ζώνες προστασίας που καθορίζονται είναι οι εξής:

Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης, όπου απαγο-

ρεύεται η δόμηση και επιτρέπονται μόνο δράσεις προστα-

σίας του οικοσυστήματος.

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας, ως είθισται σε

όλες τις προστατευόμενες περιοχές, όπου δεκαπλασιά-

ζουμε την αρτιότητα δόμησης, καταργούμε τις παρεκκλί-

σεις και μειώνουμε τις χρήσεις.

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας, όπου επιτρέπεται

μόνο η γεωργία.

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων

(Δ2), όπου καθορίζουμε πυρήνα απόλυτης προστασίας και

προβλέπουμε άμεσα την εξειδίκευση των ρυθμίσεων με

π.δ. όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις, όπου επιτρέπεται η λειτουργία

των υφιστάμενων νεκροταφείων, χωρίς δυνατότητα επέ-

κτασής τους.

Ειδικότερες διατάξεις, ορίζουν την υποχρέωση τήρησης

όρων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, την απαγόρευση της

θήρας και την απαγόρευση ανάρτησης διαφημιστικών πι-

νακίδων σε όλες τις ζώνες. Επίσης, εντός οκταμήνου, οι

αρμόδιες δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες, συντάσ-

σουν κατάλογο όλων των τελεσίδικα κριθέντων ως αυθαι-

ρέτων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέρ-

γειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 20

Μαΐου και ώρα 18:00.

Ο Δήμος Κρωπίας συμμετέχει και συζητά

Ο Δήμος Κρωπίας ορίζει υπεύθυνο για την συλλογή των

προτάσεων και απόψεων των δημοτών και των συλλόγων

τον υπάλληλο του Δήμου  Δημήτρη Μπλάτσιο (Τεχνική

Υπηρεσία 1ος Οροφος, Δημαρχείο). 

Για την καλύτερη οργάνωση της διαβούλευσης οι δημότες

και σύλλογοι μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους στο

e-mail: koropi@otenet.gr. 

Επίσης, μπορούν παράλληλα να αποστέλλουν τις απόψεις

τους στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο

προεδρικού διατάγματος «Προστασία ορεινού όγκου

Υμηττού» (www.opengov.gr/minenv/). 

Τέλος, θα ακολουθήσει εντός του πρώτου δεκαημέρου

του Μαΐου ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου για τη συλλογική συνδρομή του Δήμου Κορω-

πίου στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

Ο Υμηττός σε ...διαβούλευση

για την προστασία του ορεινού όγκου του
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Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδ. Φορέα: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 7412

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 27/4/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΧΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 &Φιλ. Λίτσα, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΙΑ-

ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ.

15/2010, με προϋπολογισμό 50.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προ-

ϋπολογισμό 41.322,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-

γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 13/5/2010 ημέρα Πέ-

μπτη.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή

μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν

οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική

τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, FAX επικοινωνίας 210-

6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος

Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/5/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10;00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό

έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμέ-

νοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κα-

τηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα της

αντίστοιχης τάξης πτυχίου

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

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

δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 826,45€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες

και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή.

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

Και με εντολή ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη (έναντι κέντρου Υγείας)

Τηλ. – fax: ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμ-

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

βουλευτική καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας -

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

υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Kορωπί 29 Απριλίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 6988

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο πρό-

χειρος διαγωνισμός για την

εργασία με τίτλο “Εργασία

Φορτωτή για Δράσεις Πυρο-

προστασίας”, που είχε ορι-

σθεί για την Πέμπτη 6 Μαΐου

2010 αναβάλλεται για υπη-

ρεσιακούς λόγους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kορωπί 28 Απριλίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6912

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευ-

ρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφα-

ση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την “προμή-

θεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών”.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των

37.037,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Παρασκευή 8 Μαΐου 2010 και ώρα 10.30π.μ. στα γραφεία του Δήμου,

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210 6625.682 εσωτ. 163.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔ.  Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑ 28/5/10

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΠΡΩΤ. 291

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣΗ & Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ

(Π.Δ. 270/81, Αρθρα 194 & 240-242 του Ν. 3463/2006).

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βούλας προκηρύσσει φανερή και προφορική μει-

οδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγα-

στούν οι διοικητικές υπηρεσίες του ΚΑΠΗ Βούλας.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πολεοδομικής

συνοικίας “Πολιτεία” στο Δήμο Βούλας, όπου ήδη βρίσκονται τα γραφεία

του ΚΑΠΗ και μεταξύ οδών που η χρήση γης να επιτρέπει καταστήματα

για να μην υπάρχει όχληση των περιοίκων. Θα πρέπει να είναι κατάλλη-

λο για χρήση διοικητικών υπηρεσιών και διοικητικής υποστήριξης του ΚΑ-

ΠΗ και να έχει ωφέλιμη επιφάνεια από 50 έως 100τ.μ.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει

στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βούλας, Πλαστήρα 5, ενώπιον της αρμόδιας επι-

τροπής σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο, ο οποίος

θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή.

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλ-

θουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στα γρα-

φεία του ΚΑΠΗ Βούλας, Πλαστήρα 5, και να προσκομίσουν τις προσφο-

ρές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα γίνει η δη-

μοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο φάκελος της

προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα νομιμο-

ποιητικά έγγραφα της ιδιοκτησίας του καθώς και τοπογραφικό διάγραμ-

μα του ακινήτου.

Μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το σπό των 18.000,00 € τησίως.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βούλας

Νικόλαος Ψαλλίδας

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158
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Τον ΧΥΤΑ Κερατέας βαφτίζουν

ΧΥΤΥ και προχωρούν
ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Ερώτηση κατέθεσε ο Βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής

και πρώην Υφυπουργός Ανά-

πτυξης Γεώργιος Βλάχος,

(υπ’ αρίθμ. 6636/25-02-10),

προς τους αρμόδιους Υπουρ-

γός, για τη χωροθέτηση κα-

τασκευής και λειτουργίας

ΧΥΤΑ στην περιοχή της Κε-

ρατέας.

Στις απαντήσεις τους οι αρ-

μόδιοι Υπουργοί, ανέφεραν

μεταξύ άλλων: Ο Υφυπουρ-

γός Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής πως: «Η κατασκευή

κάποιων ΧΥΤΥ στην Αττική

(Κερατέα, Γραμματικό), που

περιλαμβάνονται στο ΠΕΣΔΑ

της Αττικής έχει κριθεί νόμι-

μη από τα αρμόδια δικαστή-

ρια. Το ΠΕΣΔΑ Αττικής δεν

περιλαμβάνει ΧΥΤΑ, αλλά

Ολοκληρωμένες Εγκαταστά-

σεις Διαχείρισης των Απο-

βλήτων με μονάδες μηχανι-

κού διαχωρισμού, κομποστο-

ποίησης, επεξεργασίας και

τελικά ΧΥΤΥ. Είναι γνωστή η

δέσμευση του ΥΠΕΚΑ για δη-

μοπράτηση των έργων του

ΠΕΣΔΑ Αττικής εντός του

2010».

Ο Υφυπουργός Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-

τιλίας πως: «Οι Ελληνικές αρ-

χές μέχρι τις 30-04-2010

έχουν υποχρέωση να ενημε-

ρώσουν την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση σε σχέση με την έναρξη

κατασκευής του συγχρημα-

τοδοτούμενου από το Ταμείο

Συνοχής έργου».

Τέλος, ο Υφυπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη ότι «σε

περίπτωση που αποφασιστεί

αρμοδίως η έναρξη των συ-

γκεκριμένων εργασιών και

απαιτηθεί, οι εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες μας θα λάβουν τα
προβλεπόμενα μέτρα για την
πρόληψη και αποτροπή
εκνόμων ενεργειών».

Ο κ. Βλάχος, σχολιάζοντας

τις απαντήσεις των αρμόδιων

Υπουργών, τονίζει τα εξής: 

«Από τις απαντήσεις των

τριών Υπουργείων, γίνεται

φανερό ότι, η Κυβέρνηση δεν

έχει επίσημη θέση επί του θέ-

ματος. Επικαλείται απόψεις

υπηρεσιακών παραγόντων,

δεν φαίνεται από πουθενά η

βούλησή της να αλλάξει το

σχεδιασμό, ενώ αφήνει ανοι-

κτό το θέμα επέμβασης των

Αστυνομικών Δυνάμεων για

την υλοποίηση του σχεδια-

σμού.»

Εξω από τον Ιππόδρομο

ο Δήμος Μαρκοπούλου!
ερώτηση του βουλευτή Γ. Βλάχου

και απάντηση του Υπ. Πολιτισμού

Τον αποκλεισμό της εκπροσώπησης του Δ. Μαρκοπούλου

από το Δ.Σ του ΟΔΙΕ (είχαμε γράψει σε προηγούμενο

φύλλο μας), έφερε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπ.

Πολιτισμού Π. Γερουλάνο, ο Βουλευτής Περιφέρειας Ατ-

τικής και πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Βλά-

χος. 

Ο Γ. Βλάχος επεσήμανε πως ο Δήμος Μαρκοπούλου,

ήταν ex officio μέλος του ΔΣ του ΟΔΙΕ από το 2004, εξα-

σφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, τόσο τη συμμετοχή της

τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης στον έλεγχο του

Οργανισμού ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των

δραστηριοτήτων του, όσο και την συνέχιση μιας πρακτι-

κής, σύμφωνα με την οποία, ο Δήμαρχος της περιοχής

όπου είχαν την έδρα οι εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου

να έχει συμμετοχή στο ΔΣ.

Στην απάντησή του ο Υπ. Πολιτισμού Π. Γερουλάνος ανέ-

φερε ότι η αντικατάσταση ήταν αναγκαία και χρησιμο-

ποίησε άτομα με συγκεκριμένη ειδικότητα για καλύτερο

αποτέλεσμα.

Σ.Σ.: Τόση εκτίμηση στους θεσμούς και στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση έχουν οι ιθύνοντες, που αποκλείουν την τοπι-

κή κοινωνία στα όσα συμβαίνουν στα του οίκου της!

Ο Βουλευτής Γ. Βλάχος μετά ταύτα επανήλθε τονίζοντας

ότι:

«Ασφαλώς ήταν δικαίωμα της κυβέρνησης η αλλαγή διοί-

κησης στον ΟΔΙΕ, ήταν όμως απαράδεκτη η απομάκρυνση

όχι του Δημάρχου που δεν ανήκει στο χώρο σας, αλλά

ενός εκπροσώπου της τοπικής κοινωνίας. Ας βάζατε κά-

ποιον από το χώρο του ΠΑΣΟΚ από την περιοχή του Μαρ-

κοπούλου. Γι’ αυτό υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημ.

Συμβουλίου, που καταδικάζει τον αποκλεισμό του εκπρο-

σώπου της τοπικής κοινωνίας. Ελπίζω ακόμη και τώρα να

καταλάβετε το λάθος και να το διορθώσετε. Έτσι κι αλ-

λιώς όσοι μπήκαν στο Δ.Σ. δεν έχουν καμία εξειδίκευση,

καμία γνώση. Η επιλογή ήταν μόνο κομματική».

Ερώτηση για την προστασία την σχολικών

συγκροτημάτων στο Δήμο Αχαρνών και

του Ολυμπιακού Χωριού έθεσε ο βουλευ-

τής Θανάσης Μπούρας (αρ. πρωτ.

7616/17-03-10) προς το Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη. 

Το Υπουργείο

απάντησε ότι η

στελέχωση των

αστυνομικών Υπη-

ρεσιών αντιμετω-

πίζεται μέσα από

τις δυνατότητες

που παρέχει η συ-

νολική δύναμη

του Σώματος, η

οποία είναι ελ-

λειμματική,  όπως

και στα Α’ και Β’

Αστυνομικά Τμήματα Αχαρνών. Πάντως,

με τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος

έτους, για την ενίσχυση της Γενικής Αστυ-

νομικής Διεύθυνσης Αττικής, προκηρύ-

χθηκαν προς πλήρωση συνολικά 223 θέ-

σεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων

βαθμών…

...Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθη-

μερινή λήψη μέτρων αστυνόμευσης, με

παράλληλη διενέργεια ελέγχων και προ-

σαγωγών ατόμων, καθώς και στην επιτή-

ρηση των χώρων αυτών σε 24ωρη βάση

με τις πεζές και εποχούμενες περιπολίες. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σχολι-

κής χρονιάς, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

πραγματοποιούνται ενημερωτικές διαλέ-

ξεις σε Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και

Λύκεια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και

γονείς για θέματα που τους αφορούν. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιτηρούνται και τα

σχολικά συγκροτήματα της περιοχής των

Αχαρνών, ενώ από τις αρχές του τρέχο-

ντος έτους στην περιοχή του Α΄ Αστυνο-

μικού Τμήματος Αχαρνών επαναλειτουρ-

γεί ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτο-

νιάς» σε 4 τομείς με 8 αστυνομικούς, οι

οποίοι διενεργούν περιπολίες πέριξ των

σχολικών κτιρίων. 

Δόθηκαν δε, όπως γράφει, εντολές για

περαιτέρω ενίσχυση της εμφανούς αστυ-

νόμευσης, για την έντονη και ουσιαστική

επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων

και των χώρων προσέλευσης-συγκέντρω-

σης ανηλίκων μαθητών ώστε να ενισχυθεί

περαιτέρω το επίπεδο  ολόκληρης της μα-

θητικής κοινότητας και να προστατευθούν

οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και τα μέσα

των σχολείων.»

Καταστροφές στα σχολεία των Αχαρνών
φέρνουν ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Θανάση Μπούρα

Παγκόσμια Ημέρα Έθνους των Ρομά 

επισημάνσεις του βουλευτή 

Βασίλη Οικονόμου

Ο Βουλευτής και Προέδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαί-

ας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, Βασίλης Οικο-

νόμου, 

επ’ ευκαιρία της εορτής για την

Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους

των Ρομά (8 Απριλίου), επεσή-

μανε ότι οι τσιγγάνοι Ρομά σε

όλο τον κόσμο υπόκεινται συ-

χνά σε ρατσιστική αντιμετώπιση

και τα δικαιώματά τους καταπα-

τούνται ενώ μεγάλα τμήματα

του πληθυσμού τους ζουν σε

άθλιες συνθήκες που μόνο εν

μέρει δικαιολογούνται από την

νομαδική ζωή που κάποιοι ακό-

μα και σήμερα επιλέγουν. 

Στην χώρα μας η μεγάλη πλειοψηφία των Ρομά ζει σε πρόχει-

ρους καταυλισμούς ανεπτυγμένους στα όρια πολλών δήμων

όπου δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν σπίτια και ο τρό-

πος ζωής τους δεν διασφαλίζει την υγεία του πληθυσμού. Οι

περισσότεροι Ρομά ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, χαρα-

κτηρίζονται από τον αναλφαβητισμό και ρέπουν προς παράνο-

μες δραστηριότητες. Συχνές είναι οι «συγκρούσεις» με άλλες

κοινωνικές ομάδες που θεωρούν ότι η παρουσία τους στον δή-

μο τους υποβαθμίζει τις πόλεις, ενισχύει την εγκληματικότητα,

διασαλεύει την τάξη και απειλεί την δημόσια υγεία. Όσες προ-

σπάθειες έγιναν στο παρελθόν για την ομαλή και δημιουργική

ενσωμάτωση των Ρομά στην ελληνική κοινωνία ελάχιστα απο-

τελέσματα είχαν καθώς τα παιδιά των Ρομά που εντάσσονται

στην δημόσια εκπαίδευση δυσκολεύονται να προσαρμοστούν

στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, απογοητεύο-

νται και την εγκαταλείπουν. Σημαντικό ρόλο στην «αποτυχία»

τους παίζει ο αναλφαβητισμός των γονέων.

Το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για τις κοινότητες των Ρομά και

να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με

τους Ρομά και με τις τοπικές κοινωνίες. Βασικό στοιχείο αυτής

της πολιτικής ενσωμάτωσης πρέπει να είναι η εκπαίδευση ενηλί-

κων και ανηλίκων, η ενισχυτική διδασκαλία ώστε να μπορούν τα

παιδιά Ρομά να συγχρονιστούν με τα υπόλοιπα παιδιά στο σχο-

λείο, ειδικά προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης των συγκεκρι-

μένων πληθυσμών, ανάπτυξη δικτύου υποδομών και υποστήριξη

προκειμένου να ανεγερθούν μόνιμες κατοικίες, ειδικά προγράμ-

ματα επαγγελματικής αποκατάστασης, ειδικά προγράμματα υγιει-

νής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με κατάλληλο προγραμματισμό

και κυρίως με την σύμφωνη γνώμη των ίδιων των Ρομά.  



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΠΕΜΠΤΗ 6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη, 27/4/2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4936

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών

Πληρ.: Αν. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου επίστρωσης οδοστρωμάτων

Τηλ.: 213-2030423 Αρ. Μελ.: 7/2010

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων υλικών για

επίστρωση οδοστρωμάτων του Δήμου, τα οποία εμπεριέχονται στην

07/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επίστρωση οδο-

στρωμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.963,60€ (συμπεριλαμβα-

νομένου του Φ.Π.Α. 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 7/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 26η Μαΐου 2010, ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-

ρών), 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 δακτυλογραφη-

μένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γρα-

φείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-

2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη, 27/4/2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4937

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αδρανών υλικών

Πληρ.: Αν. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου Αρ. Μελ.: 12/2010

Τηλ.: 213-2030423

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αδρανών υλικών, τα

οποία εμπεριέχονται στην 12/2010 μελέτη  της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια

αδρανών υλικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.981,75€ (συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 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 12/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 27η Μαΐου 2010, ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-

ρών), 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 δακτυλογραφη-

μένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γρα-

φείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-

2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή 28.4.2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 95735

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Προς (όπως ο πίνακας διανομής)

Θέμα: Καθορισμός των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών που κα-

τά τη θερινή περίοδο 2010 θα λειτουργούν υποχρεωτικώς και εκ περι-

τροπής,

1. πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας και τη διάρκεια αυτής, 

2. κατά τις Κυριακές και αργίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2.10.2002) «Οργάνωση της αγοράς

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

2. Του Νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/29.4.2005) «Ελεγχος της διακίνησης

και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί-

ου Ανάπτυξης».

3. Του άρθρου 28 Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 τ.α’ 6.12.2005) «Γενικό Εμπορι-

κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθε-

σίας», με το οποίο επαναδιατυπώθηκε το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ

230 Α’).

4. Του Νόμου 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, κλπ.» (ΦΕΚ 112

Α’/06-07-1994).

5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των

Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, όπως

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

6. Του ΝΔ 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων

και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Του άρθρου 15 παρ. 9 του Ν. 2630/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσε-

ων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/95 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

9. Του Π.Δ. 595/1984 «Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας πρατηρίων διανομής υγραερίων GPL», καθώς και του ΠΔ 269/1998

«Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984».

10. Την Κ.Υ.Α. 4781/ΦΕΚ 383/τ.β’/1.04.2003 «Ωράριο λειτουργίας πρατη-

ρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών)».

11. Την Κ.Υ.Α. 7148/19.4.2005/ΦΕΚ 549/τ.β’/21.4.2005 «Ωράριο λειτουρ-

γίας πρατηρίων υγρών καυσίμων».

Β) Τον αριθ. πρωτ. 9438 από 03-06-2003 έγγραφο του Υπουργείου Ανά-

πτυξης με θέμα «Ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων».

Γ) Τον αριθμ. Πρωτ. 2394/21.4.2005 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα

Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δ) Το 1330/10.5.2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ε) Τον αριθμ. Πρωτ. 95678/18.3.2010 έγγραφό μας προς τις Ενώσεις Βεν-

ζινοπωλών Αττικής.

ΣΤ) Τον αριθ. πρωτ. 4803/24.3.2010 έγγραφο της Ενωσης Βενζινοπωλών

Νομού Αττικής, με το οποίο μας υπέβαλε τις καταστάσεις για την εκ περι-

τροπής λειτουργία διανυκτερευόντων πρατηρίων υγρών καυσίμων και για

την εκ περιτροπής λειτουργία τους τις Κυριακές και αργίες για τη θερινή

περίοδο 2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τους υποβληθέντες πίνακες για την εκ περιτροπής υποχρε-

ωτική και πέραν του γενικού πλαισίου του ωραρίου ημερήσιας λειτουργία

των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών, τόσο για τις κατά ημέρα

διανυκτερεύσεις, όσο και κατά τις Κυριακές και Αργίες της θερινής περιό-

δου 2010 και συγκεκριμένα από 01-05-2010 έως 30-09-2010, κατανεμημέ-

να σε δύο ομάδες, κατά περίπτωση, όπως φαίνεται από τους πίνακες που

κατατέθηκαν από την Ε.Β.Ν.Α. Η διάρκεια της υποχρεωτικής διανυκτέ-

ρευσης καθορίζεται από τις 22.30μ.μ. και μέχρι 00.30 τρεις (3) υποχρεωτι-

κές διανυκτερεύσεις (για το χρονικό διάστημα από 00.30 έως 06.00 η λει-

τουργία των πρατηρίων αυτών είναι δυνητική) και μέχρι 06.00π.μ.. μία (1)

υποχρεωτική διανυκτέρευση, με την έννοια ότι η εκ περιτροπής διανυκτέ-

ρευση αρχίζει μετά τη λήξη της ημερήσιας λειτουργίας αυτών (οριζόμενης

από 06.00 έως 22.30).

2. Κατά τις Κυριακές και αργίες της θερινής περιόδου 2010 1 Μαϊου 2010

– 30 Σεπτεμβρίου 2010) θα λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά, κα-

τά τις ώρες ημερήσιας λειτουργίας από 06.00π.μ. έως 22.30μ.μ., μόνο τα

καταστήματα υγρών καυσίμων που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους

πίνακες της Ε.Β.Ν.Α. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

3. Από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής εξαιρούνται τα καταστήματα

διανομής πετρελαιοειδών που βρίσκονται στους αυτοκινητόδρομους,

όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2696/1999

(ΦΕΚ 57Α). Επίσης εξαιρούνται μόνο ως προς τη διάθεση υγραερίου για

την κίνηση οδικών οχημάτων, τα μεικτά ή αμιγή πρατήρια διανομής υγρα-

ερίων αυτοκινήτων, ειδικών προδιαγραφών (ΠΔ 595/1984 ΦΕΚ 218Α)

όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τα καταστήματα διανομής πετρελαιοει-

δών που λειτουργούν στις μαρίνες μόνο για τον ανεφοδιασμό αλιευτικών,

τουριστικών και σκαφών αναψυχής και στους χώρους των αερολιμένων,

μόνο για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών.

4. Οσα καταστήματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των προηγουμένων πα-

ραγράφων 1 και 2, παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά κατά το διάστημα

πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις Κυριακές και τις αρ-

γίες.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.

2 του Ν. 2224/1994 στον ημερήσια και τοπικό Τύπο.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει έως 30/09/2010.

7. Κατά την παρούσα επιτρέπεται σε οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον,

προσφυγή για παράβαση του Νόμου,  στο Γ.Γ. της Περιφέρειας, εντός

αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την δημοσίευσή του (Αρθρο 7

παρ. 1 Ν. 2839/2000).

Ο Νομάρχης Ανατ. Αττική

Λεωνίδας Κουρής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη, 27/4/2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4939

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ.: Αν. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου

Τηλ.: 213-2030423 Αρ. Μελ.: 24/2010

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αδρανών υλικών, τα

οποία εμπεριέχονται στην 24/2010 μελέτη  της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια-

τοποθέτηση δύο αιθουσών ελαφριάς προκατασκευής στο ΕΠΑΛ Βάρης»,

ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. 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 24/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 28η Μαΐου 2010, ημέρα Πα-

ρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προ-

σφορών), 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 δακτυλογραφη-

μένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γρα-

φείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-

2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη 26/4/2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 4832/26.4.2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης έχοντας υπ’ όψιν:

Την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ &

Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε-

ρα), και προκειμένου να καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβού-

λιο οι Κοινόχρηστοι Χώροι οι οποίοι θα μπορούν να διατίθενται

σε καταστήματα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Επειδή με τον επικείμενο καθορισμό ων χώρων πρέπει αφ’ ενός

να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των πολι-

τών από τους Κοινόχρηστους χώρους, αφ’ ετέρου να λαμβάνε-

ται μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που

θα χρησιμοποιούν τους εν λόγω Κοινόχρηστους χώρους, ιδιαί-

τερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή.

Για το σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, κα-

λούμε τους δημότες και κατοίκους της Βάρης καθώςω και τους

ενδιφερόμενους επιχειρηματίες - ατομικώς, αλλά και μέσω των

φορέων που τους εκπροσωπούν - να καταθέσουν εγγράφως τις

προτάσεις-θέσεις-αιτήματά τους έως 15/05/2010 στο Δήμο Βά-

ρης.

(Αρμόδια υπάλληλος: κα Τσινάρη Σοφία, τηλ. 213 2030406 &

213 2030416, ώρρες 10.00-14.00).

Ο Πρόεδρος

της Δημαρχιακής Επιτροπής

Δήμαρχος Βάρης

Παναγιώτης Καπετανέας

Αιμοδοσία στην Αρτέμιδα

Την Κυριακή 9 Μαΐου ο Δήμος Αρτέμιδας  με τα Δημοτι-

κά Ιατρεία θα πραγματοποιήσουν άλλη μία Εθελοντική

Αιμοδοσία, στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων (Λ. Αρτέ-

μιδος 161) από 9 το πρωί έως 1 το μεσημέρι.

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος έχει δημιουργηθεί εδώ και

πολλά χρόνια και συνεχίζει δραστήρια γιατί η εθελοντι-

κή αιμοδοσία αποτελεί την ύψιστη πράξη αλληλεγγύης

μεταξύ των ανθρώπων. 

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με το Σι-

σμανόγλειο Νοσοκομείο εξασφαλίζουν αίμα για τους

κατοίκους της πόλης, όταν το χρειαστούν.

➢ Μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος μπορούν να

γίνουν όλοι οι κάτοικοι της Αρτέμιδος από 19 ως 60

ετών.

➢ Κάθε μέλος της Δημοτικής Τράπεζας εφοδιάζεται με

κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη.

➢ Η παραπάνω κάρτα εξασφαλίζει αίμα σε περίπτωση

ανάγκης και στα μέλη της οικογένειας, κι εφόσον υπάρ-

χουν αποθέματα, και στους συγγενείς.

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι άφοβα κάθε έξι μήνες.

Η  βιταμίνη D παρέχεται κυρίως από τις τροφές ζωικής προέλευσης, ειδικότερα από το συκώτι, το βοδινό, το μο-

σχάρι και τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα, τυρί και βούτυρο και κάποια ψάρια όπως η ρέγκα, ο σο-

λομός, ο τόνος και οι σαρδέλες.

H βιταμίνη D, εκτός της διαιτητικής πρόσληψης παράγεται στον οργανισμό και από την έκθεση στην ηλιακή ακτινο-

βολία. Κατά την διάρκεια έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, η UV-B ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από το δέρμα

και συγκεκριμένα από έναν μεταβολίτη της χοληστερόλης που εκκρίνεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας και στην

συνέχεια με μια σειρά βιοχημικών διεργασιών παράγεται η βιταμίνη D. Γι’ αυτό το λόγο, τα επίπεδα βιταμίνης D στον

ανθρώπινο οργανισμό είναι υψηλότερα το καλοκαίρι παρά τον χειμώνα.

Έτσι πλέον σε πολλές βιομηχανικές χώρες κάποια επιλεγμένα τρόφιμα εμπλουτίζονται  με βιταμίνη D. 

Κούτσικας Κωνσταντίνος
Mednutricion  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc
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Από τους 40 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων- Λυκείων της

Αν. Αττικής που αγωνίστηκαν στην Ιεράπετρα Κρήτης, οι 23

προκρίθηκαν για το 54ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στί-

βου και 16 από αυτούς κέρδισαν από ένα μετάλλιο (8 χρυσά,

4 αργυρά και 4 χάλκινα)
Λαμπρή εμφάνιση έκαναν οι μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων

και Λυκείων της Ανατολικής Αττικής, στη Β’ Φάση του Πρωταθλήμα-

τος Σχολικών Αγώνων Στίβου Νοτίου Ομίλου που πραγματοποιήθηκε

από 18 έως 22 Απρίλη στο Βουζουνεράκειο Στάδιο της Ιεράπετρας

Κρήτης (οι μαθητές του Βόρειου Ομίλου αγωνίστηκαν στην Κατερί-

νη). Μεταξύ των στοιχείων, που βεβαιώνουν το μέγεθος της επιτυ-

χίας των μαθητών της Ανατ. Αττικής, είναι:

Πρώτον, από τους 40 μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων της Αν.

Αττικής οι 23 (10 από τα Γυμνάσια και 13 από τα Λύκεια Αν. Αττικής)

πήραν το «εισιτήριο» για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στί-

βου που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Μάη στο Σχηματάρι. 

Δεύτερον, από τους 40 μαθητές- τριες της Ανατ. Αττικής, οι 16 κέρ-

δισαν μια από τις πρώτες 3 θέσεις και επέστρεψαν με κάποιο (χρυ-

σό- αργυρό ή χάλκινο) μετάλλιο. 

Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει πως 8 μετάλλια (4 χρυσά, 1 αρ-

γυρό και 3 χάλκινα) κέρδισαν οι μαθητές- τριες των Γυμνασίων και

τα υπόλοιπα 8 (4 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο) μοιράστηκαν οι μα-

θητές- τριες των Λυκείων Παραθέτουμε στη συνέχεια τα αποτελέ-

σματα με βάση την καλύτερη επίδοση, προτάσσοντας τους 15 από

τους 40 που κέρδισαν μια από τις 3 πρώτες θέσεις και μετάλλιο. 

Τα παιδιά των Γυμνασίων που προκρίθηκαν και θα συμμετέχουν στο

54ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Κλασικού Αθλητισμού- που θα

γίνει στις 3-4 και 5 Μάη στο Σχηματάρι είναι:

ΑΓΌΡΙΑ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Αλέξανδρος (χρυσό στα 100μ εμπόδια)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Κων/νος (χρυσό στα 300μ. εμπόδια)

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Σάββας (αργυρό στα 150μ)

ΚΟΝΤΟΣ Φίλιππος (χάλκινο στο τριπλούν)

ΚΟΡΊΤΣΙΑ 

ΜΑΣΩΝΟΥ Άναμπελ (χρυσό στα 300μ.)

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Γεωργία (χρυσό στο επί κοντώ)

ΒΛΑΧΟΥ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μαρία (χάλκινο στα 300μ)

Αντίστοιχα τα παιδιά των Λυκείων που προκρίθηκαν είναι:  

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΑΝΤΡΙΒΙΩΤΗΣ Θεόδωρος (χρυσό στη σφαιροβολία)

ΜΙΣΙΑΡΗΣ Αριστείδης (χρυσό στα 2000μ Φυσ. Εμπόδια)

ΠΑΝΟΥΛΗΣ Ευάγγελος (αργυρό στο ακόντιο)

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος (αργυρό στη σφαιροβολία)

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (αργυρό στο ύψος)

ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ Γεώργιος 4ος στο επί κοντώ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΓΚΟΥΣΙΝ Τατιάνα (χρυσό στο ύψος με άλμα 1,70μ)

ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ Μαργαρίτα (χρυσό στα 100μ.)

ΚΑΤΣΟΥΛΑ Αλεξία (αργυρό στα 100μ.)

ΑΓΙΛΑΡΑ Γεωργία (αργυρό στα 400μ.)

ΤΟΚΑ Ελπίδα (αργυρό στα 400μ εμπόδια)

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ Βασιλική (χάλκινο στα 3000μ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία (4η θέση στα 200μ)

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που μετείχαν  - ανε-

ξαρτήτως αν κέρδισαν ή όχι κάποιο μετάλλιο - και ευχές για

νέες επιτυχίες.

Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε, πως οι μαθητές και μαθή-

τριες Λυκείων που θα κερδίσουν την 1η θέση στο 54ο Πανελ-

λήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, θα πάρουν αυτόματα και το «ει-

σιτήριο» για τους προκριματικούς αγώνες της Μόσχας, (θα

γίνουν στο τέλος Μαϊου).

Ρεπορτάζ: Λάμπρος ΤΟΚΑΣ

Tελετή έναρξης των Πα-

νελλήνιων Αγώνων Πετο-

σφαίρισης Λυκείων Ελλά-

δας-Κύπρου 2009-10, πραγ-

ματοποιήθηκε την περα-

σμένη Κυριακή στο κλειστό

γήπεδο «Το Σπίτι του Στί-

βου» στην Παιανία. Την

διοργάνωση των αγώνων

έχει αναλάβει το Γραφείο

Φυσικής Αγωγής Ανατολι-

κής Αττικής.

Η μεγάλη συμμετοχή των

σχολείων, όπως τόνισε η

Προϊσταμένη του Γραφείου

Φυσικής Αγωγής και Πρόε-

δρος της Οργανωτικής Επι-

τροπής Κυριακή Μαύρου κα-

ταδεικνύει την αναγκαιότητα

ύπαρξης αυτών των αγώνων.

Η μασκότ των αγώνων που

ζωγράφισε μαθητής σχο-

λείου κατά το διαγωνισμό

ζωγραφικής που διεξήγαγε

το Γραφείο Φυσικής Αγω-

γής ήταν η έκπληξη των

αγώνων. Αλλά και ο μικρός

μαθητής της Κύπρου που

με το τραγούδι του για την

κατεχόμενη Κύπρο, συγκί-

νησε όλο το ακροατήριο.

Ο  Άγγελος Μακρής ντυμέ-

νος με τη στολή του Taz

έκλεψε την παράσταση

στην τελετή έναρξης δίνο-

ντας μια διαφορετική νότα

στη διοργάνωση.

Συγχαρητήρια στους διορ-

γανωτές και καλή επιτυχία

στους συμμετέχοντες!

Οι αγώνες την ώρα που

γράφουμε τη στήλη βρίσκο-

νται σε εξέλιξη.

Ο Αγγελος Μακρής, μέντορας του
αθλητισμού, βραβεύεται επάξια για
την προσφορά του.

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

CLUB ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας-Κύπρου

Β΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)

Σημαντικές επιτυχίες των Σχολείων Ανατολικής Αττικής

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

Αριστερά ο διευθυντής της Β’θμιας Εκπαίδευσης Απ. Παπακωνστα-
ντινου, η προϊσταμένη του γραφείου Φυσικής Αγωγής  και ο δήμαρ-
χος Παιανίας, παρακολουθούν από την κερκίδα.

3ο Εαρινό τουρνουά SQUASH
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ έως ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2010  

Το Αθλητικό κέντρο AQUADOME σε συνεργασία με την εταιρία αθλητικών ειδών WIL-

SON διοργανώνουν το 3ο Εαρινό τουρνουά SQUASH OPEN από 13 έως 16 Μαϊου. Στους

αθλητές των τελικών θα απονεμηθούν κύπελλα. 

Το Σάββατο το βράδυ 15/5 θα γίνει πάρτυ με όλους τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή

στο τουρνουά είναι 15 ευρώ και η τελική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η Τρί-

τη 11 Μαϊου. Δηλώσεις συμμετοχής στο  210-8975222 ή E MAIL info@aquadome.gr 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο AQUADOME

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ BEACH VOLLEY 

3 φορές την εβδομάδα ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ 

•  Για παιδιά 8 έως 16 ετών  • Τμήματα ενηλίκων  

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TENNIS

1 ή 2 φορές την εβδομάδα (με ελαστικά ωράρια)

• Για παιδιά   • Γκρούπ ενηλίκων 2-3 & 4-5 ατόμων

Ενας πολύ ωραίος χώρος, “Το σπίτι του στίβου”, και τα κορίτσια
προπονούνται για τον αγώνα.
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Σε χαρούμενη γιορτή της καλαθοσφαίρισης διεξήγχθη για

έκτη χρονιά στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Σπάτων

το Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ Σάββατο και Κυ-

ριακή 24 και 25 Απριλίου με την συμμετοχή αγοριών και

κοριτσιών γεννημένα από 1995-1996 και 1997-1999.

Συνολικά συμμετείχαν περί τα 180 παιδιά, από τον Αθλη-

τικό Οργανισμό Σπάτων, τον Αγ. Νικόλαο Κάντζας, την

Νέα Γενιά Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, την Ραφήνα, τα Καλύ-

βια, το Λαγονήσι, το Μαρκόπουλο και τον Κρόνο Γέρακα.

Τα αποτελέσματα ανά ηλικία:

Σάββατο 24 Απριλίου: 1995-1996 κορίτσια: 

1η Θέση Λαγονήσι

2η Θέση Σπάτα

3η Θέση Αγ.Νικόλαος Κάντζας

1995-1996 αγόρια:   

1η Θέση Νέα Γενιά Ζηρίδη

2η Θέση  Ραφήνα 

3η Θέση Σπάτα

Κυριακή 25 Απριλίου 2010: 1997-98-99 κορίτσια: 

1η Θέση Κρόνος Γέρακα 

2η Θέση Σπάτα

3η Θέση Καλύβια 

1997-98-99 αγόρια:  

1η Θέση Σπάτα 

2η Θέση Μαρκόπουλο 

3η Θέση Αγ. Νικόλαος Κάντζας

Απονομές στους  νικητές έκανε,  ο Πρόεδρος του Αθλητι-

κού Οργανισμού Γ. Παπαχρήστου, ο Αντιδήμαρχος και

Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Α. Παυλίδης και

ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Α.Ο.Κ. Σπάτων

Ν. Παπαχρήστου. Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης

είχε η Επιστημονική Σύμβουλος του Αθλητικού Οργανι-

σμού Σπάτων Ειρ. Παπαδομανωλάκη και την υλοποίηση

του προγράμματος ο Τεχνικός Υπεύθυνος της Καλαθο-

σφαίρισης Σάκης Σωτηριάδης.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α.Ο.Κ.: 

“ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ” - Α.Ο “ΚΟΡΩΠΙ” 

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/05/2010 17:00 

ΓΗΠΕΔΟ “ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΗ” 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ: 

ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΜΑΪΟΥ 2010 (17.00) ΓΗΠΕΔO: Α. ΠΡΙ-

ΦΤΗΣ 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ - ΑΝΔΡΩΝ 

Χ.Α.Ν.Θ  -  Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/05/2010 16:30:00 - Γήπεδο Χ.Α.Ν.Θ. 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ- 

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ -  ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/05/2010 17:00:00 

Γήπεδο ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ) 

ΜΠΑΣΚΕΤ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ: 

ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ -  ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

Δευτέρα, 03 Μάιος 1ο ΓΥΜ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΩΡΑ 21:15

«η ιστιοπλοΐα ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης»

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ναυτικού Ομίλου Λούτσας με

θέμα «η ιστιοπλοΐα ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης» την περασμένη Κυριακή 25/4. Ο

στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης που παρέ-

χονται μέσα από το άθλημα, όπως:

• Νέες δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης που παρέχει ο αθλητισμός ως εργαλείο

ανάπτυξης των σύγχρονων Δήμων  

• Να αναδείξει την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου μοντέλου αθλητικής ανάπτυξης με

συνεργίες άλλων φορέων και συλλόγων 

• Να συμβάλει εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο σε θέματα αθλητισμού και άσκη-

σης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στόχους που πέτυχε με την εκδήλωση.  

Ο Δήμος Αναβύσσου διοργανώνει για τρίτη

χρονιά τον Αθλητικό Μάιο με την ονομα-

σία: “ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ 2010”. Το πρόγραμμα

των Αγώνων είναι το ακόλουθο:

Κυριακή  9 Μαΐου    ώρα 10:00 π.μ. 

Αγώνας Δρόμου 1.500 μ. – 5.000 μ. –

10.000 μ. Κεντρική Παραλία Αναβύσσου

(δεύτερο πέτρινο)

Σάββατο 15 Μαΐου – Κυριακή 16 Μαΐου

Τουρνουά Ποδοσφαίρου – Τουρνουά Τένις

– Τουρνουά Beach Volley Αθλητικός χώ-

ρος  Anima Club – Πυρρίχου – Λάκκα

Κυριακή 23 Μαΐου   ώρα 10:00 π.μ. Κε-

ντρική Παραλία Αναβύσσου (δεύτερο πέ-

τρινο) Ποδηλατικός γύρος 5.000 μ. –

10.000 μ.

Σάββατο 29 Μαΐου – Κυριακή 30 Μαΐου 

Κεντρική Παραλία Αναβύσσου (KOUROS surf

club) Wind Surfing – Ιστιοπλοΐα Optimist

Όροι συμμετοχής

Στον αγώνα Δρόμου και στον Ποδηλατικό γύρο δι-

καίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώ-

σει το 12 έτος της ηλικίας τους. (Δικαίωμα συμμε-

τοχής επίσης έχουν και μικρότερες ηλικίες εφ

όσον όμως συνοδεύονται από κηδεμόνα και ακο-

λουθήσουν στο τέλος της διαδρομής και  μόνο

στα 1.500 μ δρόμου και 5.000 μ. ποδηλασίας)

Στο ποδοσφαιρικό τουρνουά δικαίωμα συμμετοχής

έχουν ομάδες 5 x 5 ή  9 x 9 που θα συγκροτούνται

με ευθύνη των συμμετεχόντων, σε δυο κατηγορίες

ηλικιών Α. από 5 έως 13 ετών Β. άνω των 14 ετών

Στο Beach Volley δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομά-

δες 2 x 2  και 3 x 3  που θα συγκροτούνται με ευ-

θύνη των συμμετεχόντων, σε δυο κατηγορίες ηλι-

κιών Α. από 12 έως 35 ετών Β. άνω των 35 ετών

Στο Τένις δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές

που  θα κατατάσσονται σε τρεις η περισσότερες

κατηγορίες ηλικιών Α. από 6 έως 10 ετών Β. από

11 έως 18 Γ. άνω των 18 ετών

Στην Ιστιοπλοΐα  δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι

γεννηθέντες από την 01/01/1995

Στο Wind surfing δικαίωμα συμμετοχής από 8

ετών και άνω

―  Για την συμμέτοχη πρέπει να συμπληρωθεί

η αντίστοιχη για κάθε αγώνισμα αίτηση.  Η συ-

μπλήρωση της αίτησης συνεπάγεται ότι οι συμ-

μετέχοντες δέχονται την γενική αλλά και τις ει-

δικές προκηρύξεις των αγωνισμάτων.

―  Η Αίτηση μπορεί  να κατατεθεί, στο Δήμο
Αναβύσσου (Μαριάννα Μαντζουράτου τηλ.

22910 41220-22 εσωτ 113)

με Fax στο 2291041219 (υπόψη Μαριάννας Μα-

ντζουράτου) με e-mail anaflustia@gmail.com

Τελευταία ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων

Για τον αγώνα Δρόμου η Δευτέρα 3 Μαΐου
Ποδοσφαιρικό τουρνουά η Δευτέρα 10 Μαΐου

Beach Volley η Δευτέρα 10 Μαΐου
Τένις η Δευτέρα 10 Μαΐου
Ποδηλατικός γύρος Δευτέρα 17 Μαΐου
Ιστιοπλοΐα Δευτέρα 24 Μαΐου
Windsurfing Παρασκευή 28 Μαΐου
Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν είναι δυνα-

τόν να γίνουν δεκτές για κανέναν λόγο

Η Οργανωτική Επιτροπή 
ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΤΤΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙ-

ΝΑ ΠΑΤΣΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ, ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΣ  ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΦΟΥΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΑΪΟΣ “ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ 2010”

στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ

ΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ & ΦΟΥΝΤΑ

Οικογενειακή υπόθεση ήταν ο 4ος προτελευταίος αγώνας Πρωταθλήματος

Υπερπήδησης Εμποδίων, που ολοκληρώθηκε στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας στη

Θεσσαλονίκη. Μεγάλες πρωταγωνίστριες ήταν η μητέρα και κόρη, Hannah και η

Ιόλη Μυτιληναίου, που κέρδισαν τις κατηγορίες τους, αντίστοιχα, την Ενηλίκων και

την Παίδων. 

Στην Κατηγορία Ενηλίκων η αμαζόνα του ΙΑΟΦ κατέλαβε τις δύο πρώτες θέσεις με

τα δύο άλογα της, Natacha και Last Chanse και έτσι πέρασε στην 1η θέση της βαθ-

μολογίας της κατηγορίας με το 2ο άλογό της με 89 βαθμούς. Στην 3η θέση ήταν ο

Αλέξανδρος Φουρλής με την Riandra με την Riandra, που είναι στη 2η θέση της

βαθμολογίας με μόλις ένα βαθμό πίσω από την Μυτιληναίου. Στην Κατηγορία Παί-

δων πέντε παιδιά έκαναν διπλή άπταιστη διαδρομή και μπήκαν στον αγώνα δια-

βάθμισης, όπου η Ιόλη Μυτιληναίου με τον Cameron είχε τη γρηγορότερη άπταιστη

διαδρομή. 

Η νεαρή αμαζόνα προηγείται επίσης στη βαθμολογία της Παίδων με 94 βαθμούς.

Στην 2η και 3η θέση ήταν δύο ιππείς του ΕΙΟ, η Μαρίνα Θεοφανοπούλου με τον

Jerk du Bigot και ο Ιωάννης Μαρινάκης με τον Sympa de la Cour, που είναι στην 2η

θέση της βαθμολογίας με 90 βαθμούς. 

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων τη 2η συνεχόμενη νίκη του πέτυχε ο Κωνσταντίνος

Ασημάκης με τον Liberto de Safray, που επίσης προηγείται στη βαθμολογία με 50

βαθμούς. Τέλος στην Κατηγορία Εφήβων η Ζέτα Φούντα και ο Andy επέστρεψαν

στην 1η θέση της βαθμολογίας, μετά τη νίκη τους στη Θεσσαλονίκη έχοντας τη μο-

ναδική άπταιστη διαδρομή στο μπαράζ. Δεύτερη ήταν η Αλεξάνδρα Παράσχη με

την Puma Girl και 3η ήταν η Χριστίνα Δημητρακοπούλου με τον Paco Rabbane. 

Επόμενος αγώνας είναι ο Τελικός Πρωταθλήματος, που θα αναδείξει τους φετι-

νούς πρωταθλητές και θα γίνει στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,

σε δύο εβδομάδες, από 6 έως και 9 Μαΐου. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Πινγκ - Πονγκ

Με την τέλεση και των

αγώνων play offs ολοκλη-

ρώθηκε το ομαδικό πρω-

τάθλημα Βετεράνων –

Ανεξαρτήτων της Γ’ κατη-

γορίας που διοργανώνει

κάθε χρόνο ο Πανελλή-

νιος Όμιλος Φίλων Επι-

τραπέζιας Αντισφαίρισης

(Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.).

Στο φετινό πρωτά-

θλημα της κατηγορίας αυ-

τής έλαβαν μέρος 16 ομά-

δες με βασικό στόχο την

άνοδο στην Β’ κατηγορία. 

Τελικά, 6 ομάδες τα κατά-

φεραν και από την επόμενη

αθλητική περίοδο θ’ αγωνί-

ζονται στην Β’ κατηγορία.

Οι ομάδες αυτές είναι:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Α.Ο.  

ΤΑΤΑΥΛΑ, 

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ, 

ΤΙΤΑΝΕΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΤΑΥΡΟΣ.

Στο στάδιο των Play offs βρί-

σκονται και τα πρωταθλήμα-

τα της Β’ & Α’  κατηγορία τα

οποία αναμένεται να ολοκλη-

ρωθούν αρχές Μαΐου. 

ΣΚΑΚΙ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛ.

ΣΥΛΛ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΣΑΣΚ)

Συνεχίζεται την Κυριακή 2

Μαΐου το Κύπελλο Αττι-

κής, με τη φάση των 16

ομάδων.

Ο ΣΑΣ Κορωπίου, κυπελ-

λούχος Αττικής για το

2009, παίζει εκτός έδρας

με την ομάδα της Α' Εθνι-

κής κατηγορίας του ΕΕΣ

Κορυδαλλού.

Ο αγώνας είναι νοκ άουτ.

Ο νικητής θα προκριθεί για

τη φάση των 8.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
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Κυριακή πρωί 25/4, ηλιόλουστη ημέρα

και οι Ναυτοπρόσκοποι της Βούλας, με

τις στολές τους βρίσκονται μπροστά

στο χώρο που δημιούργησαν δουλεύο-

ντας σκληρά μήνες ολόκληρους για να

στεγαστούν και να επαναδραστηριο-

ποιηθούν μετά από μία μεγάλη απου-

σία, αφού δεν υπήρχε στέκι.

Είναι η ώρα των εγκαινίων!

Ο χώρος βρίσκεται κάτω από τις κερκί-

δες του μπάκσετ στο πάρκο της οδού

Νηρέως.

Εντυπωσιαστήκαμε, όταν βρεθήκαμε

μέσα στο χώρο, από την εξαιρετική

δουλειά που έχει γίνει σε επένδυση·

με φαντασία και γούστο και πάρα μα

πάρα πολύ προσωπική δουλειά.

Η βάρκα σχεδιασμένη στο δάπεδο, τα

ντουλάπια, τα παράθυρα, και το πυρο-

σβεστικό σύστημα που δοκιμάστηκε

μόλις άναψε ο παπάς το λιβάνι...

Ο Δημοσθένης Δόγκας, γόνος του δι-

κηγόρου Δόγκα, από μικρός Ναυτο-

πρόσκοπος πρωτοστάτησε και στην

επαναλειτουργία και στη διαμόρφωση

του χώρου, αλλά και στην εκδήλωση

των εγκαινίων.

Ολοι οι βαθμοφόροι εκπρόσωποι αλλά

και οι θεσμικοί χαιρέτισαν την επανα-

λειτουργία των ναυτοπροσκόπων.

Εκκίνηση ναυτοπροσκόπων στη Βούλα

Ο Δημοσθένης δεξιά χαιρετίζει τους καλεσμέ-
νους. Μαζί του η Ράνια Μαυροφέρη και ο Δημ.
Αβραμόπουλος, πρωταγωνιστές  στο έργο.

Ολοι οι υποψήφιοι εκεί· ο Αγγελος Αποστολά-
τος συζητά σε πολύ φιλικό κλίμα με τον Γρ.
Κωνσταντέλλο, τον υποψήφιο της “ΔΑΔΑ με
όραμα” Θ. Κοσσίδα και τη δημοτική σύμβουλο
Τζούλια Γερακιού.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο πρόεδρος
του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης.

Ο ένας καμαρώνει τον άλλον. Μάνα και γυιος·
τι καλύτερη στιγμή για μια μάνα!

Ποιοτική εκδήλωση 

με σημαντική παρουσία

του Ι. Σκουμπούρη

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στην

Πνευματική Εστία της Βούλας μίλη-

σε, όπως είχε προαναγγείλει ο δημο-

τικός σύμβουλος Βούλας Γιάννης

Σκουμπούρης με θέμα την «Κλιματι-
κή αλλαγή – πράσινη πολιτική και
σύγχρονη πόλη».
Εντυπωσιακή η παρουσία, γιατί την

ίδια ημέρα υπήρχαν παράλληλες εκ-

δηλώσεις, λες και έγινε επί τούτου…

Προφανώς το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί, καθώς και εκπρόσωποι

του Κοινοβουλίου, όπως ο βουλευτής Παντελής Ασπρα-

δάκης, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκα-

λος, η υφυπουργός παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου και

ο βουλευτής  Β. Οικονόμου απέστειλαν μηνύματα.

Εκτενώς για το θέμα που ανέλυσε θα μιλήσουμε στο

επόμενο φύλλο.

Σε κλείσιμο της Λ. Βουλιαγμένης προέβη η τοπική κοινωνία της

Βούλας ξεκινώντας έτσι τις πιεστικές κινήσεις  προς την κυβέρ-

νηση για την κατασκευή του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει στις 22 Φεβρουαρίου, ο

Δήμος είχε πάρει διαβεβαιώσεις από τον Υφυπουργό Υποδο-

μών, Μεταφορών και δικτύων Γ. Μαγκριώτη, για την κατάθεση

των χρημάτων που έχουν προϋπολογιστεί για την κατασκευή

των σχολείων, μέσα από ερωτήσεις Βουλευτών, όπως είχαμε

γράψει και στο φύλλο της 27ης/2. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα

δεν έχει γίνει και πλέον άλλος χρόνος αναμονής δεν υπάρχει. 

Σύσσωμοι η εκπαιδευτική κοινότητα (ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας), οι

Δημοτικοί άρχοντες και όλα τα σχολεία της περιοχής έκλεισαν

την κυκλοφορία στην Λ. Βουλιαγμένης την Πέμπτη 29/4 στις

12:00 το μεσημέρι και με πρωταγωνιστές τα παιδιά φώναξαν

για το αυτονόητο. 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
Τέλος χρόνου είχαν γράψει στα πανό τους οι μικροί διαδηλω-

τές καθώς εκπνέει η τρίτη και τελευταία προθεσμία νομικής

διαδικασίας απαλλοτρίωσης στις 18 Αυγούστου.

Αποθήκες, βιβλιοθήκες και κάθε είδους στεγασμένος χώρος

του σχολείου έχει μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας και τα

παιδιά κάθε διδακτική ώρα που περνάει αναγκάζονται να αλ-

λάζουν «αίθουσα» προκειμένου να κάνουν μάθημα, όπως μας

δήλωσε χαρακτηριστικά μαθήτρια του 2ου Γυμνασίου.

Σε δήλωση που έκανε ο καθηγητής Κωσταράκος στα κανάλια

που βρέθηκαν εκεί για την κάλυψη του γεγονότος, έκανε σα-

φές ότι: «εάν ο κ. Μαγκριώτης τις επόμενες μέρες δεν κατα-

θέσει τα λεφτά, θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση του αγώνα, και

την ευθύνη την έχει αποκλειστικά εκείνος. Εάν δεν καταβλη-

θούν τώρα τα χρήματα, το μοναδικό οικόπεδο θα χαθεί και τα

παιδιά της Βούλας θα στοιβάζονται σε υπόγειες, εντελώς ακα-

τάλληλες αίθουσες». 
Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Θέλουμε σχολείο τώρα!”


