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“Λόχος” 

οι βουλευτές
Δραματική η συζήτηση στη Βουλή της 6ης Μάη, με-

τά τη μεγαλειώδη διαδήλωση αντίδρασης του Λα-

ού στα υπαγορευμένα από το Δ.Ν.Τ., έκτακτα μέ-

τρα της κυβέρνησης και την υπαγωγή μας σε ξένη

εποπτεία και επιτήρηση.

Παρενθετικά αναφέρω την εγκληματική ενέργεια που

είχε σαν τραγική συνέπεια το θάνατο τριών ανθρώπων

και ενός εμβρύου. Το αναφέρω παρενθετικά γιατί δεν

θέλω να εισφέρω στην προβοκατόρικη εγκληματική

πράξη που πέτυχε, εν μέρει, το σκοπό της: τον αποπρο-

σανατολισμό της κοινής γνώμης από την ένταση και τον

όγκο της λαϊκής αντίδρασης στα έκτακτα μέτρα και

στον ενδοτισμό της Κυβέρνησης να τεθούμε υπό κηδε-

μονία. Το πέτυχαν με τη συνδρομή κυρίως των ηλεκτρο-

νικών μέσων επηρεασμού της κοινής γνώμης.  Σ’ ένα

megaλο μάλιστα κανάλι το έδαφος ήταν ιδιαίτερα εύ-

φορο, ώστε να υποβαθμιστεί η σημασία και τα μηνύμα-

τα της μεγαλειοδέστερης από τη μεταπολίτευση διαδή-

λωσης.

Κλείνω την παρένθεση και επανέρχομαι στη Βου-

λή. Δεν θα κρίνω στο παρόν τις θέσεις των κομμά-

των και την ψήφο που έδωσαν οι βουλευτές, ώστε

να καθίστανται υπεύθυνοι απέναντι στον τόπο, το

Λαό και την ιστορία.

Μπράβο στον Οικονόμου, 

στο Δημαρά και στη Σακοράφα

Θα μείνω στο «παρών» του Βασίλη Οικονόμου, του

Γιάννη Δημαρά και στο «παρούσα» της Σοφίας Σακο-

ράφα.

Η άρνηση υπερψήφισης της κυβερνητικής καθ’ υπα-

γόρευσιν – όπως ομολόγησε ο Πρωθυπουργός –

πρότασης κηδεμονίας της χώρας, επέφερε την άμε-

ση διαγραφή τους από την Κοινοβουλευτική ομάδα
Συνέχεια στη σελ. 2

Το νέο μας e-mail

press@ebdomi.com

Για να μη γίνουμε

Αργεντινή Σελ. 11

Δηλώσεις Σελ. 24

Βασίλης 

Οικονόμου

Δήλωση

Έχοντας πλήρη τη συναίσθηση της ευ-

θύνης που μου αναλογεί ως εκπρόσω-

πος των πολιτών της Αττικής στο Ελ-

ληνικό Κοινοβούλιο, κατανοώντας την

δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η

χώρα, έχοντας γνώση του δύσκολου

αγώνα που δίνει καθημερινά ο Πρόε-

δρος και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εκ-

φράζω με την ψήφο μου την αγανά-

κτησή μου για το γεγονός ότι τα επερ-

χόμενα μέτρα που επιβλήθηκαν από

Συνέχεια στη σελ. 24

Διαβάζοντας τους παρακάτω στίχους,

θα πιστέψετε ότι γράφτηκαν μόλις

χθες. Κι όμως, είναι έναν αιώνα πίσω.

Του Γεωργίου Σουρή, που άφησε τον

μάταιο κόσμο το 1919

Ποιός είδε κράτος λιγοστό 
σ' όλη τη γη μοναδικό, 
εκατό να εξοδεύει 
και πενήντα να μαζεύει; 
Να τρέφει όλους τους αργούς, 
νά'χει επτά Πρωθυπουργούς, 
ταμείο δίχως χρήματα 
και δόξης τόσα μνήματα; 
Νά'χει κλητήρες για φρουρά 
και να σε κλέβουν φανερά, 
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε 
τον κλέφτη να γυρεύουνε; 

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμα-
ξες και άτια, 
κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη και κλέ-
φτες με παλάτια, 
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για
ψωμί 
ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη
και τιμή. 

Γ. Σουρής

Επιτυχίες

των 

αθλητών

του Ομίλου 

Αντισφαίρισης

Βουλιαγμένης

Σελίδα 22

Η παλλαϊκή διαδήλωση έδειξε την οργή του κόσμου, στην υπο-
τέλεια που μας οδηγούν τα μέτρα και στην αποστέρηση κι αυτού
ακόμη του βιοπορισμού μας.
Αυξάνουν τα όρια ηλικίας, μειώνονται οι συντάξεις, αυξάνουν το
ΦΠΑ και άλλο και άλλο...
Δεν πειράζουν τα “κεκτημένα τους” σε μισθούς, επιδόματα, αυ-
τοκίνητα και και... Εγώ δεν θα πω για τις ...κουρτίνες.
Κι ύστερα, ήρθε και η απάντηση από στόματος Παπανδρέου, που
μας καθήλωσε: εμείς τα υπογράψαμε, δεν τα γράψαμε.
Τότε, ας πάνε σπίτι τους, να ελαφρύνουμε κατά 300 μισθούς,
αφού μόνο υπογράφουν!
Ας λειτουργήσουμε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αφού οι
300 έγιναν διακοσμητικοί.
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Μια ιστορία παλιά
γ. κορναράκης Σελ. 8

Πωλείται Πατρίς για 300δις 
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Κάτω τα κόμματα - πάνω 

η Ελλάδα  Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

ΟΧΙ στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ από

την ΚΕΔΚΕ Σελ. 10

Εγκαίνια στο Κορωπί Σελ. 12, 13

Στηρίζουμε τώρα την κυβέρ-

νηση, λογαριαζόμαστε στις

εκλογές Ν. Δημητρίου Σελ. 14

Επιτυχίες στον Ομιλο Αντισφαί-
ρισης Βουλιαγμένης Σελ. 22

Αντισύλληψη και ερωτική
ζωή Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ“Λόχος” οι βουλευτές
Συνέχεια από τη σελ. 1

(Κ.Ο.) του ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου

μάλιστα, τους κάλεσε να παραιτη-

θούν και από το βουλευτικό τους

αξίωμα!

Ο ένας εξ’ αυτών είναι βουλευτής της

Περιφέρειάς μας. Ο Βασίλης Οικονό-

μου. Του οφείλουμε δημόσιο έπαινο,

γιατί τίμησε το αξίωμα του βουλευτή,

κατά τις επιταγές του Συντάγματος.

Εύγε, Βασίλη!

Το Σύνταγμα της Ελλάδας, που ακό-

μα ισχύει, λέει στο άρθρο 60 παρ.1:

«Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο δι-
καίωμα της γνώμης και ψήφου κατά
συνείδηση».
Στην δε δεύτερη παράγραφο λέει ρη-

τά: «Η παραίτηση από το βουλευτικό
αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευ-
τή…».
Συμπληρώνει, μάλιστα, το Σύνταγμα

στο άρθρο 61 παρ.1: «Ο βουλευτής
δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με
οποιονδήποτε τρόπο, για γνώμη ή
ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση
των βουλευτικών του καθηκόντων».
Κατά ποία έννοια λοιπόν και λογική ο

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ως αρχηγός,

επιδιώκοντας να επιδείξει πυγμή και

να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους

βουλευτές του, κατεδίωξε και εξε-

δίωξε από την Κ.Ο. τους βουλευτές,

που άσκησαν το Συνταγματικό τους

δικαίωμα;

Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

και άλλοι βουλευτές προφανώς δια-

φωνούσαν, αλλά πειθαναγκάστηκαν,

προβλέποντας ως πιθανή μια τέτοια

εκδοχή, να υπερψηφίσουν τα μέτρα,

που υπό άλλες συνθήκες θα καταψή-

φιζαν.

Παραβιάστηκε όμως έτσι, η ουσία του

Συντάγματος και η βασική αρχή της

δημοκρατίας περί ελευθέρας βουλή-

σεως. Δεδομένου μάλιστα ότι ο Πρω-

θυπουργός, κατά τη συζήτηση στη

Βουλή επικαλέστηκε επανειλημμένα

το σεβασμό το Σύνταγμα. Αυτή τη δη-

μοκρατία θέλουν; Αυτό το πολίτευμα;

Την αρχή του ενός ανδρός, έστω

εναλλασσόμενου; Αυτά τα «δημοκρα-

τικά» κόμματα, τα αρχηγικά; Γι’ αυτό

και επιλέγουν και προωθούν πρόσω-

πα ήσσονος αξίας ή και ανάξια και

ιδιοτελή, με μόνο εφόδιο την τυφλή

υπακοή στον «αρχηγό». Ατομα χωρίς

προσωπικότητα, ανάξια του αξιώμα-

τος του εκπροσώπου του Λαού.

Τόσο ανάξια, ώστε αδυνατούν να δια-

βλέψουν ότι το σύστημα καταρρέει

μαζί με την οικονομία, με καθαρή δι-

κή τους ευθύνη. Αυτοί στήριξαν και

στηρίζουν, για ίδιον όφελος, κυβερ-

νήσεις και πολιτικές που μας οδήγη-

σαν «στο χείλος του γκρεμού». Με

την ψήφο τους ψηφίστηκαν και ψηφί-

ζονται νόμοι που ευνοούν τη δυσκαμ-

ψία του δημοσίου και οδηγούν στη

συναλλαγή των υπηκόων με τους

σφραγιδοκράτορες του δημοσίου.

Αυτοί ψήφισαν και ψηφίζουν νόμους

χαριστικούς με φωτογραφικές διατά-

ξεις. Αυτοί ψήφισαν «στρατευμένοι»

στο κόμμα, και επικύρωσαν τις συν-

θήκες που καθιστούν τη χώρα δέσμια

των «αγορών», των πολυεθνικών και

του μεγάλου γενικά κεφαλαίου. Αυ-

τοί, η ήσσονος αξίας πολιτική ηγεσία

ανέπτυξε, υπέθαλψε ή ανέχθηκε τη

διαπλοκή, τη διαφθορά και το πελα-

τειακό σύστημα, για ίδιον όφελος,

έμμεσο ή άμεσο. Αυτοί ανέχθηκαν να

μετατραπούν σε «λόχο».

Το ειρηνικό ξεσήκωμα του Λαού είναι

το προανάκρουσμα. Οι πενιχρές, αλ-

λά άξιες διαφοροποιήσεις ευσυνείδη-

των εκπροσώπων είναι η αρχή, αλλά

και το αποτέλεσμα της λαϊκής αγανά-

κτησης, που οι βουλευτές εισπράτ-

τουν αμεσότερα, απ’ ότι οι Υπουργοί

και ο Πρωθυπουργός.

Το πολιτικό σύστημα, αλλάζει. Τα

πρόσωπα θ’ ανανεωθούν. Αντιληφθεί-

τε το!

Κανείς δεν κέρδισε ποτέ, βάζοντάς

τα με το Λαό!

Και η Μπακογιάννη

διαγράφηκε

Αναφέρθηκα στους τρεις του ΠΑΣΟΚ,

γιατί αυτοί σηματοδοτούν την προσε-

κτική και ήπια αντίδραση ευαίσθητων

δεκτών της λαϊκής αγανάκτησης.

Η «απειθαρχία» της Ντόρας Μπακο-

γιάννη στον αντίποδα, που συμφώνη-

σε με τα «μέτρα» και τα υπερψήφισε,

αγνοώντας τον «αρχηγό» της Ν.Δ.,

είναι άλλη περίπτωση. Επιδιώκει να

δημιουργήσει δικό της «βιλαέτι». Δεν

παύει βέβαια μ’ αυτό να ισχύει το Συ-

νταγματικό της δικαίωμα, της κατά

συνείδηση ψήφου. Επ’ αυτού και ο

Σαμαράς διέπραξε το ίδιο, περίπου,

λάθος.

Νόμισε ότι ήταν η κατάλληλη ευκαι-

ρία ν’ απαλλαγεί από τη Ντόρα, που

ευθύς εξ’ αρχής δεν έδειξε διάθεση

να συνεργαστεί, αποδεχόμενη την

ήττα της. Οφείλουμε όμως ν’αναγνω-

ρίσουμε ότι ο Πρόεδρος, ή «αρχη-

γός» αν προτιμάτε, της Ν.Δ. είχε θέ-

σει θέμα κομματικής πειθαρχίας, κα-

κώς βεβαίως.

Πράγμα που δεν είχε προνοήσει να

κάνει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ-

ντας ίσως δεδομένη την υπακοή!

Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε, μιας

και «ουδέν κακόν αμιγές καλού», ότι

θα ‘χουμε πολιτικές εξελίξεις. Με τα

ίδια πρόσωπα όμως, εκτός ολίγων

εξαιρέσεων, δεν τρέφω πολλές ελπί-

δες ριζικών αλλαγών. Πρέπει ν’ ανα-

δειχθούν μέσα από το λαϊκό κίνημα

νέες ηγεσίες, άξιες και αντάξιες των

περιστάσεων.

Ευελπιστώ στην αναγκαία αφύπνιση

του Λαού.

Μια τελευταία παρατήρηση: Μη διε-

ρωτηθείτε τι μπορούσαμε να κάνουμε

υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Σε 10 ημέρες πρέπει να καταβάλ-

λουμε 10 δις ευρώ». «Τον Ιούνιο δεν

θα πληρωθούν οι συντάξεις». «Η χώ-

ρα θα χρεοκοπήσει». «Κάποιοι Γερμα-

νοί ορέγονται τα νησιά μας», και τέ-

τοια!

Αυτά είναι επικοινωνιακή τρομοκρα-

τία για ν’ αποδεχθούμε αδιαμαρτύρη-

τα τα μέτρα που επιθυμούν οι «αγο-

ρές» - τα κοράκια του τοκογλυφικού

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου – για

να μας χρεώσουν κι άλλο, και να ει-

σπράξουν τα λεφτά τους και τους το-

κογλυφικούς τόκους τους.

Το μόνο πραγματικό είναι το δημόσιο

χρέος.

Στο «τι να κάνουμε», υπάρχουν απα-

ντήσεις,  μερικές των οποίων εδόθη-

σαν και στη Βουλή, από την Παπαρή-

γα και τον Καρατζαφέρη (που τα ‘κα-

νε θάλασσα στις τελευταίες συνε-

δριάσεις).

Υπάρχουν παραδείγματα χωρών που

μπορούν να γίνουν «οδηγοί» και να

αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες

και συμπεράσματα. Θ’ αποτολμήσου-

με στο προσεχές φύλλο, να δώσουμε

κάποιες απαντήσεις, τις οποίες είχα-

με προετοιμάσει, αλλά κρίναμε ότι

έπρεπε να προηγηθούν εμβόλιμα τα

γεγονότα που μας πρόλαβαν.

Εικόνες που μένουν. Στην μεγάλη διαδήλωση,
απόλυτη συμμετοχή και ο σκύλος. Κι ας λένε
σκυλίσια ζωή!
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Ιδιαίτερο παλμό είχε φέτος ο εορτασμός της Πρω-

τομαγιάς στις Εργατικές Κατοικίες Ι της Παλλήνης.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Πνευματικού

και Πολιτιστικού Κέντρου  Κ. Γκόνου-Πετράκη, ενώ

το μήνυμα του Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά, ο

οποίος απουσίαζε γιατί συνόδευε το ΚΑΠΗ  σε πο-

λυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, αναγνώστηκε από

την Αντιδήμαρχο Αγνή Παύλου. 

Το μήνυμα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Γιορτάζουμε

την φετινή Πρωτομαγιά με φόντο ένα κρίσιμο οικο-

νομικό σκηνικό για την πατρίδα μας, σε ένα κλίμα

αβεβαιότητας για όλους μας. Στις άμεσες προτεραι-

ότητες πρέπει να είναι όχι μόνο θέματα κοινωνικής

και οικονομικής πολιτικής και οικονομικές διεκδική-

σεις. 

Οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε θε-

σμούς και ρυθμίσεις που προστατεύουν τους εργα-

ζόμενους και γενικά τους αδύνατους. Οφείλουμε να

διεκδικήσουμε συγκεκριμένα θεσμικά και νομοθετικά

μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων κάθε εργαζο-

μένου, γιατί τώρα πλέον τα πράγματα γίνονται πιο

δύσκολα για όλους μας». 

Τα μηνύματα που εκφράζει ο εορτασμός της πρωτο-

μαγιάς ανάφερε στην δική του ομιλία ο Πρόεδρος

του Συλλόγου των Εργατικών Κατοικιών  Νίκος Αμα-

νατίδης. Ενδιαφέρουσα ήταν η έκθεση των μαθητών

του 4ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα την Πρωτομα-

γιά.

Κατάθεση στεφάνου έγινε από τον Πρόεδρο του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Γιάννη Σαμέλη και τον πρόεδρο

του Συλλόγου στο μνημείο της πλατείας του οικι-

σμού.

Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής υπέρ των θυμά-

των της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ξεκίνησε παρου-

σίαση παραδοσιακών χορών από τα τμήματα του

ΠΠΚΔΠ κάτω από την καθοδήγηση της δασκάλας

του Πνευματικού Κέντρου  Έρης Κοντάρα- Νικητο-

πούλου. 

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παραδοσιακά από την

Νάσια Κονιτοπούλου και το συγκρότημά της και την

παρουσίαση  του Γιάννη Μπουρνέλη. 

Εργατική Πρωτομαγιά στην Παλλήνη

Τη μουσικοχορευτική Πρωτομαγιά, γιόρτασε η Βούλα, μέ-

σω του Εξωραϊστικού της Συλλόγου “Πανόραμα”, που έχει

καθιερώσει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο, με μεγάλη επι-

τυχία.

Ενα ολόκληρο μελλίσι δουλεύει ημέρες ολόκληρες πριν,

εθελοντικά, για να ετοιμαστούν τα φαγητά, ο χώρος και

ό,τι άλλο χρειάζεται.

Πολύ μουσική και μεγάλο κέφι· πολύς ο κόσμος.

Ο Πρόεδρος του  Συλλόγου Ανδρεάς Αγγελιδάκης, που με

την επανεκλογή του επιβεβαιώνεται η αποτελεσματική

του θητεία και η αποδοχή του από τους Πανοραμίτες, πρω-

τοστατούσε· από την ορχήστρα, στον πάγκο με τα φαγητά

αλλά και σε χρέη ...σερβιτόρου.

Ο Παπά-Γιώργης πάντα παρών με τα καλά του λόγια, και

πολλοί άλλοι, γνώριμα πρόσωπα, που είναι δύσκολο να τα

κατονομάσω όλα.

Ακόμη παραβρέθηκαν όλοι οι υποψήφιοι της Βούλας με τις

παρέες τους και χαιρέτισαν και την εκδήλωση.

Μουσική Πρωτομαγιά στη Βούλα

Ποιος σατανάς τον έβαλε να φορέσει καπέλο του Παναθηναϊκού.
Και οι τρεις φανατικοί Ολυμπιακοί, αλλά κάποιος φόρεσε στον
πρόεδρο καπέλο με τριφύλι!

Φιλίες ή συμμαχίες; Ο υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος με τη σύζυγό του και τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη
Κουρεμέτη του έτερου υποψηφίου Αγγελου Αποστολάτου.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Αγγελιδάκης με τη διευθύντρια της “7ης”
Αννα Βενετσάνου.

Η δημοτική σύμβουλος Νανά Καραγιάν πρώτη στο χορό
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56η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πολίτες για την Αφρική

Δηλώσετε συμμετοχή στην δράση που θα πραγματοποιήσει η οργάνωση “Πολίτες για την

Αφρική”, που θα γίνει στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

Το περίπτερο της οργάνωσης θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα (01 - 02/05, 08 - 09/05 & 15

- 16/05) από τις 10.00 π.μ έως τις 9.00 μ.μ. Εκεί όλη η ομάδα των Πολιτών για την Αφρική θα

διανείμει ενημερωτικό υλικό και θα συλλέγει υπογραφές για την Διακήρυξη κατά της φτώχει-

ας στην Αφρική.

Πάρε μέρος σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Βοήθησε στην οργά-

νωση αποστολής υλικού, στην υποστήριξη του γραφείου και στις εκδηλώσεις.

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

«Το Νέο Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για την προστασία

του Υμηττού»

Δημόσια Διαδημοτική Διαβούλευση των Δήμων  Κορω-

πίου, Παιανίας, Γλυκών Νερών και Βάρης έχει προγραμ-

ματιστεί για την Κυριακή 9 Μαϊου - ώρα 11 το πρωί στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47) με θέ-

μα:

«Το Νέο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προ-
στασία του Υμηττού». 

«Η Εγκληματικότητα 
στην πόλη μας σήμερα» 

Ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από το Το-

πικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου

Κορωπίου με θέμα:

«Η Εγκληματικότητα στην πόλη μας σήμερα»  και κε-

ντρικό ομιλητή τον Αστυνομικό Διευθυντή  Β’ Υποδιεύ-

θυνσης Νοτιοανατολικής Αττικής  Ιωάννη Μπόμπο. Η

εκδήλωση θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου

(Βασ. Κων/νου 47).

Σωματείο Φίλων του

Αρχαιολογικού 

Μουσείο Μαραθώνα

Ξενάγηση 
στο Μουσείο
Ακρόπολης
με ξεναγό

Το Σωματείο Φίλων του

Αρχαιολογικού Μουσείο

Μαραθώνα, προγραμμα-

τίζει ξενάγηση στο Μου-

σείο της Ακρόπολης,

την Πέμπτη 20 Μαΐου,

στις 4.30μ.μ. που θα γί-

νει από τον αναπληρωτή

καθηγητή αρχαιολογίας

του Παν/μίου Πάτρας

Μάρτιν Κρεμπ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να τηλεφωνούν

στο 6976864596 (Λαμπι-

νη Σουγια) και

6977617040,

6972717114 (Νίκη Μου-

γνάϊ). Ο μέγιστος αριθ-

μός συμμετεχόντων βά-

σει των κανονισμών του

Μουσείου της Ακρόπο-

λης είναι 35 άτομα.

Αφίδναι, Βαρνάβας, Καπανδρίτι, 

Πολυδένδρι, Δήμος Καλάμου ζητούν

να γίνουν ένας Καλλικράτειος Δήμος

Οι Κοινότητες Αφιδνών, Βαρνάβα, Καπανδριτίου, Πο-

λυδενδρίου και ο Δήμος Καλάμου οργανώνουν συ-

γκέντρωση των κατοίκων την Κυριακή 9 Μαΐου στις

6μ.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Καπανδριτίου, για

ενίσχυση του αγώνα κατά της συνένωσης στο νέο

Δήμο Ωρωπού και να στηρίξουν την πρόταση για δη-

μιουργία ενός ανεξάρτητου Δήμου αποτελούμενου

μόνο από τους πέντε παραπάνω ΟΤΑ.

«1.000.000 Ευρωπαίοι 
Πολίτες Μπορούν!»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκφραση»,

με τη συμμετοχή της ΜΚΟ «Βήμα για Δημοκρατία Πο-

λιτών», προγραμματίζει εκδήλωση με θέμα:  «1.000.000
Ευρωπαίοι Πολίτες Μπορούν!»
Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών - Οδοδείκτης για Ευ-

ρωπαϊκή (Άμεση) Δημοκρατία την Δευτέρα 10 Μαΐου

και ώρα 17.00-19.00 στην Αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, (Λεωφ. Αμαλίας 8, Σύνταγμα)

Συντονισμός: Ελιζαμπέττα Καζαλόττι, Δημοσιογράφος

εφημ. Ελευθεροτυπία
Ομιλητές:

Νίκος Γιαννής, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πρόεδρος

«Ευρωπαϊκή Έκφραση»

Γιώργος Κόκκας, Δικηγόρος, Συντονιστής ΜΚΟ «Βήμα για Δη-

μοκρατία Πολιτών» & Σύμπραξης «(Άμεση) Δημοκρατία στη

Πράξη»

Χαρίλαος Χάρακας, Δικηγόρος Δ.Ν., Αντιπρόεδρος «Ευρωπαϊ-

κή Έκφραση»

Ο Δήμος Παλλήνης και το Πνευματικό κέντρο του Δήμου, διορ-

γανώνουν το 2ο Ανοιξιάτικο Παιδικό - Νεανικό Φεστιβάλ Τέχνης

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8

Μαΐου, στο κλειστό Γυμναστήριο Κά-

ντζας στις 19:30.

Συμμετέχουν 6 παιδικές χορωδιές από την Αττι-

κή, ανάμεσά τους και η παιδική χορωδία Παλλή-

νης.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ, θα παρουσιάσουν μου-

σικό πρόγραμμα η Συμφωνική Ορχήστρα - Χορω-

δία και η Συμφωνική Μπάντα του Πειραματικού -

Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, καθώς και τα τμήματα

των Χάλκινων, Μαντολινάτας και Σύγχρονων Χορών του

Πνευματικού και Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου.

2ο Ανοιξιάτικο Παιδικό - Νεανικό 

Φεστιβάλ τέχνης

Η ιαπωνική παράδοση είναι γεμάτη

από ιστορίες με παράξενα και τρο-

μακτικά πνεύματα ή άλλα όντα, τα

οποία είναι πολύ δημοφιλή στην ια-

πωνική ζωγραφική, στη λογοτεχνία

και το θέατρο. Μερικά από αυτά συ-

ναντούμε τόσο στις ιστορίες του

Λευκάδιου Χερν (του γεννημένου

στη Λευκάδα δημοσιογράφου, συγ-

γραφέα και καθηγητή, που έζησε

πολλά χρόνια και πέθανε στην Ια-

πωνία), όσο και του σημαντικού Ιά-

πωνα λογοτέχνη και πατέρα του

γιαπωνέζικου φανταστικού διηγή-

ματος Ριανοσούκε Ακουταγκάβα.

Αυτή η ιαπωνική κουλτούρα, τα

πνεύματα, ο τρόμος, το μυστήριο

και το ήθος τους κέντρισαν το εν-

διαφέρον της ομάδας Buzz Pro-

ductions Theater, που προετοίμασε

μετά από ένα σεμινάριο με θέμα

"την αφήγηση στο θέατρο με αφορ-

μή ιστορίες τρόμου και μυστηρίου",

μία παράσταση χρησιμοποιώντας

τα διηγήματα: Ριονοσούκε Ακουτα-

γκάβα: Ρασομόν, Σ’ ένα σύδεντρο,

Η ιστορία της Κέσα και του Μορίτο,

Η πίστη του Ουέι - Σενγκ  (Ρασομόν

και άλλα διηγήματα) και Λευκάδιου

Χέρν:  Πεθαμένης Μυστικό και

Μουζίνα, Ροκούρο Κούμπι (Καϊ-

νταν, Ιαπωνικές ιστορίες για παρά-

δοξα πράγματα).

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του

νέου Κύπριου σκηνοθέτη Φίλιππου

Φιλίππου, θα παρουσιάζεται έως 30

Mαΐου στο ίδρυμα Μ. Κακογιάννης,

Αίθουσα Black Box, από Πέμπτη

έως Κυριακή στις 21:00, ενώ θα

έχει ήδη προηγηθεί ανοικτό σεμι-

νάριο αφήγησης με το ίδιο θέμα,

όπως εκείνο που οδήγησε στη δη-

μιουργία της.

Για την παράσταση και τους στό-

χους της ομάδας λέει ο σκηνοθέ-

της Φίλιππος Φιλίππου: "Όλους

τους ρόλους, στο σύνολό τους δε-

κατέσσερις, ερμηνεύουν τρεις ηθο-

ποιοί δια μέσου μάσκας, κάτι που

χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο Ια-

πωνικό θέατρο. Επίσης, δεν μείνα-

με μόνο στον τρόμο και το μυστή-

ριο, που διαχέονται σε όλα τα κεί-

μενα, αλλά φροντίσαμε να φτάσου-

με σε δύο άκρα. Το γέλιο και τον

τρόμο. Σκοπός  μας  είναι η ανά-

πτυξη της αφηγηματικής τεχνοτρο-

πίας στο θέατρο. Με συνεχή δου-

λειά  ερευνούμε, κάτι που δεν το

συναντάμε ευκολα στον ελλαδικό

χώρο, προσπαθώντας να μπούμε

σε χώρους ανεξερεύνητους και δύ-

σκολους. Θέλουμε να πειραματι-

στούμε και να βρούμε καινούργι-

ους τρόπους και δρόμους,  που θα

οδηγήσουν το θέατρο σε μια άλλη

φόρμα με γερές βάσεις και πάνω

απ’ όλα μέθοδο". 

Εισιτήρια προπωλούνται στα τα-

μεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206,

Ταύρος)

Δευ-Παρ 11:00 - 13:00 και τα απο-

γεύματα μία ώρα πριν την παρά-

σταση

Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210

3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 13:00 και

στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

www.mcf.gr 

"Ιστορίες Τρόμου και Μυστηρίου" 
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

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

"YΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ...."
Τα Σάββατα 8,15, 29 Μαΐου & 5 Ιουνίου, θα τραγουδήσει η ΜΑ-

ΡΙΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Παναγιώτης Μπούσαλης, κιθάρα, τραγούδι

Νεοκλής Νεοφυτίδης, πιάνο, τραγούδι

Σταύρος Κεκές, μπουζούκι

ΤΡΙΤΗ 11  ΜΑΙΟΥ  MINOR KEYS - ένα μουσικό ταξίδι στις χώρες

Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βραζιλία & Αργεντινή"

τραγούδι: Κ. Πουτκάρη, πιάνο:Α. Ναθαναήλ, κιθάρα Π. Ζαχαριάς, ακορ-

ντεόν:Σ. Νίκας, κρουστά:Α. Κουσάκης, κοντραμπάσο:Γ. Πλαγιανάκος. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣH  ΒΙΒΛΙOY
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14 MAIOY 2010   8μ.μ

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ομαδικής Εικαστικής Εκθεσης 

“Υπό την Σκέπιν της Ρομαντικής Ανωνυμίας”,  της πρώτης Εκ-

δήκλωσης των Stuckists στην Ελλάδα, ο ζωγράφος και συγ-

γραφέας Οδυσσέας Γιακουμάκης θα παρουσιάσει στο art

gallery cafe (2108958866), την Παρασκευή 14.5.2010 ώρα

20:00, το βιβλίο του "ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ" 

Την Εκδήλωση προλογίζει ο ποιητής Σταύρος Καμπάδαης 

Το παρουσιαζόμενο βιβλίο (μια νέα εκδοτική προσπάθεια των

εκδόσεων Ash In Art) είναι ένα εικαστικό μανιφέστο το οποίο

τo Ash In Art υιοθετεί. 

Συγκροτείται από εκτενή άρθρα του συγγραφέα

που περιγράφουν  το σύγχρονο καλλιτεχνικό το-

πίο “...στην νεο-ελλάδα  '...και τόσους άλλους τό-

πους ...'”, θέτοντας ταυτόχρονα και τις θεωρητικές

βάσεις του Ρομαντικού Stuckism  και της Επαν-

αναγέννησης, της ελληνικής δηλαδή εκδοχής του

προοδευτικού διεθνούς καλλιτεχνικού κινήματος

των Stuckists και των Επαναμοντερνιστών.

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

ART GALLERY 

“Μάνα είναι μόνο μία”

Αύριο, εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας για τη

μάνα. Θυμηθείτε την μικροί - μεγάλοι.

Ενα λουλούδι αρκεί...

Η Πνευματική Εστία Βούλας διοργανώνει με σε-

βασμό και αγάπη μια εκδήλωση για το μοναδικό

και γλυκύτερο πλάσμα 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 Νικο-

λάου και συμμετέχει η Εθνική

Συμφωνική Ορχήστρα της

Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας.

Θα το παρουσιάσουν οι Θω-

μάς Ταμβάκος μουσικογρά-

φος, Άλκης Παναγιωτόπου-

λος μουσουργός/μαέστρος,

Ευάγγελος Κοκκόρης μου-

σουργός και ο Στάθης Μαυ-

ρομμάτης σολίστ σοξοφώνου.

Ο Στάθης Μαυρομμάτης

σπουδαίος Έλληνας σαξοφω-

νίστας, φίλος και συνεργάτης

του Δημήτρη Νικολάου ως

εκτελεστής του έργου καθώς

και οι δύο συνθέτες έχουν

αφιερώσει το CD στον Δημή-

τρη Νικολάου. Έτσι δεν υπήρ-

χε ιδανικότερος χώρος να πα-

ρουσιαστεί από το Δημοτικό

Ωδείο Κερατέας που φέρει κι

αυτό το όνομά του.

Είσοδος ελεύθερη.

“Ανοιχτές πόρτες”

στο Κτήμα “Βασιλείου” &

“Κτήμα Νέμειον”

όλα τα Οινοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους 
και ξεναγούν τους φίλους του κρασιού

Το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Μαΐου, από τις 10

το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, οι φιλοι του οίνου,

μπορούν να επισκεφθούν τα οινοποιεία: “Κτήμα

Βασιλείου” (1οχλμ. Λεωφ. Κορωπίου- Μαρκοπού-

λου στο Κορωπί, τηλ. 210 6626.870) και “Κτήμα

Νέμειον” (θέση Καρφοξυλιά, Νεμέ, τηλ.

27460.30700) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ανοι-

χτές Πόρτες”.

Οι “Ανοιχτές Πόρτες” αποτελούν μια πρωτοβουλία

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων του Κρασιού με

στόχο η κάθε πόλη που συμμετέχει στο δίκτυο να

δημιουργήσει ένα γεγονός γύρω από το κρασί που

θα φέρει τον καταναλωτή κοντά στη χώρο παρα-

γωγής του. Για δύο ημέρες, σε όλη την Ευρώπη,

όλα τα Οινοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους και

ξεναγούν τους φίλους του κρασιού.

EKΔΡΟΜΕΣ με το ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 15/6 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 25 έως 28/6 ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕ-

ΡΑ ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΤΜΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ με το Κ.Α.Π.Η.  ΒΟΥΛΑΣ 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

•  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-4 Ιουνίου 2010

• ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/10 ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ (ΔΩΡΕΑΝ)

• ΚΥΡΙΑΚΗ  20/6/10 ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ (ΔΩΡΕΑΝ)

Στα πλαίσια των καθιερωμένων εβδομαδιαίων
πνευματικών συναντήσεών του ο Αττικός Πνευμα-
τικός Ομιλος Γλυφάδας έχει προγραμματίσει μια
σειρά εκδηλώσεων, που γίνονται στο Ξενοδοχείο
Congo Palace (Βασ. Γεωργίου Α’75 & Δούσμανη,
Γλυφάδα). Ετσι:
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 ποί-
ηση από την πρόεδρο. Ακολουθεί μουσικό πρό-
γραμμα. 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
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Διαδημοτική Συνεργασία Πολιτών 

Μαραθώνα, Ν. Μάκρης, Ραφήνας

συζητούν για τα μεγάλα προβλήματα

της περιοχής
Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο -  Ανάπλαση Παραλιακού 

Μετώπου - ΧΥΤΑ Γραμματικού - Μπρέξιζα

H Διαδημοτική Συνεργασία Πολιτών Μαραθώνα, Ν. Μάκρης, Ραφήνας καλεί

σε  ανοιχτή  ενημέρωση - συζήτηση το Σάββατο  15 Μαΐου στις 18.15 στο Δη-

μαρχείο Ν. Μάκρης

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

―  Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο. Η εταιρία επιμένει ενώ η ΡΑΕ λέει ότι η πρότα-

ση ισχύει. Τι αναφέρει το νέο νομοσχέδιο για  Eπιτάχυνση Aνάπτυξης των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

―  Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου. Ενημέρωση για τις επεμβάσεις που σχε-

διάζονται. Τα κυριότερα σημεία που πρέπει να προσέξουμε.

―  ΧΥΤΑ Γραμματικού.  Η εξέλιξη του έργου. Σχεδιασμός της παρέμβασής

μας. Γιατί είναι ανώφελη η κατασκευή του.

―  Μπρέξιζα. Τα σχέδια του δήμου Ν. Μάκρης και της Κτηματ. Εταιρείας Δη-

μοσίου (Κ.Ε.Δ.) για το κτήμα της πρώην Αμερ. Βάσης - η άποψη των πολιτών

για την αποκατάσταση της περιοχής, που είναι προστατευόμενος αρχαιολογι-

κός χώρος και υγρότοπος.

Η Διαδημοτική Συνεργασία Πολιτών συγκροτήθηκε τον Μάιο του 2009 και

αποτελείται από 33 Τοπικούς Συλλόγους κατά της χωροθέτησης του Αιολι-

κού Πάρκου στο θαλάσσιο μέτωπο από  Μαραθώνα μέχρι Ραφήνα.

Γεννήθηκε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν συντονισμένα κι όχι αποσπα-

σματικά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στους δήμους τους, με συλλογι-

κές δράσεις και σε διαδημοτικό πλέον επίπεδο. Γι’αυτό και τα ζητήματα του

θαλάσσιου Αιολ. Πάρκου, της Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου και του

Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού τους απασχόλησαν από την αρχή. Για τον καλύτερο συ-

ντονισμό της δράσης αποφάσισαν να λειτουργεί  9μελής γραμματεία.

Οπως σημειώνουν στο δελτίο τύπου, οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν, εκτιμούν

και προστατεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών τους, ενώ η

πολύχρονη ενασχόλησή τους με τα θέματα των περιοχών, με γνώμονα το κοι-
νό καλό, αποτελεί εγγύηση για την χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες δραστηριό-

τητά τους. Με αλληλοενημέρωση και συζήτηση διαμορφώνουν τις τελικές θέ-

σεις τους και με συνεργασία δρουν. Άλλωστε, η δυναμικότητα που πηγάζει

από την συλλογική προσπάθεια έχει αποδειχθεί ως το αποτελεσματικότερο

μέσο πίεσης για τις τοπικές αρχές αλλά και την κεντρική διοίκηση.

Γράφουν δε μεταξύ άλλων: “Σκοπός μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της πε-

ριοχής μας. Αυτό σημαίνει ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνε-

ται με σεβασμό στα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς και του φυσικού πε-

ριβάλλοντος, ώστε η ποιότητα ζωής που απολαμβάνουμε, να διατηρηθεί και

για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς, η ιστορία, ο πολιτισμός, η καθαρή θάλασ-

σα, η παραλία, τα βουνά, οι τελευταίες ζώνες πρασίνου και σημαντικών βιο-

τόπων της Αττικής, ενώ αποτελούν δημόσια αγαθά και τα μεγαλύτερα «κεφά-

λαια» της περιοχής μας,  χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε την προστασία της το-

πικής κοινωνίας, όλων μας, δηλαδή. Ο ήπιος ρυθμός ανάπτυξης, οι μικρής κλί-

μακας δραστηριότητες, η διατήρηση παραδοσιακών ενασχολήσεων κ.τ.λ. μπο-

ρούν να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα των κοινωνιών μας.

Την προστασία των παραπάνω δεν την αντιλαμβανόμαστε απλά ως δικαίωμα,

αλλά ως υποχρέωση. Όσο καλύτερα πληροφορημένοι και δραστηριοποιημένοι

πολίτες γινόμαστε, τόσο τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κι η δημόσια δι-

οίκηση δεν θα μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα.  

Σας καλούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 15-5-2010 στις 18.15 στο δημαρχείο της Ν. Μά-

κρης να δυναμώσουμε την κοινή μας προσπάθεια, για να διατηρηθεί και να

βελτιωθεί η ποιότητα της περιοχής μας».

Επικοινωνία: sofsid@otenet.gr, 6976754182, 6977212808, 6973391236,
6977455172

Κινήσεις πολιτών εν όψει του “Καλλικράτη”

Πρωτοβουλία Πολιτών Αναβύσσου -

Παλαιάς Φώκαιας - Σαρωνίδας

Θέλουν συνένωση με τη Λαυρεωτική

με 8 Δήμους και όχι με τα Καλύβια!

Είναι αλήθεια ότι μας προβλημάτισε. Συνήθως ακούς για Δήμους που δεν θέ-

λουν συνένωση βάσει του σχεδίου “Καλλικράτης” και έχουν κάνει αγώνα γι’

αυτό, πολλές φορές ανεπιτυχώς.

Στην “Πρωτοβουλία Πολιτών Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας - Σαρωνίδας”, που

όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, συνυπογράφουν 43 προσωπικότητες της

περιοχής, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουν τη συνένωση αλλά όχι με τα

Καλύβια, παρά με το Λαύριο.

Στην απορία μας, απάντησαν ότι είναι λόγοι αναπτυξιακοί. Πιστεύουν ότι έτσι

θα “πάρουν κάτι από το ψητό” της ανάπτυξης του Λαυρίου, ενώ με τα Καλύβια

θα υποβαθμιστούν.

Βέβαια καλό θα ήταν οι Δήμαρχοι των προαναφερομένων Δήμων να έκαναν

ανοιχτές διαβουλεύσεις και να ρωτούσαν τους πολίτες τί επιθυμούν. Γιατί σε

τέτοια ζητήματα, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει ο δημότης, που θα πρέπει να

διανύει χιλιόμετρα για να βρεθεί στην πρωτεύουσα του Δήμου του!

Η κίνηση μετά τη συνάντηση που είχε στις 2 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο

του Μαύρου Λιθαριού, με θέμα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών,

για το χωροταξικό της Λαυρεωτικής, εξέδωσε ψήφισμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δήμαρχος Αναβύσσου  Σάββας Γκέραλης και ο

Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας  Μανώλης Τσαλικίδης. 

Ψήφισμα Πρωτοβουλίας Πολιτών Αναβύσσου 

– Παλαιάς Φώκαιας – Σαρωνίδας

Στην συζήτηση που ακολούθησε, επισημάνθηκε ότι η πρόταση χωροθέτησης

των διοικητικών ορίων που παρουσίασε το ΥΠ.Ε.Σ. και αφορά την Λαυρεωτική

είναι σχέδιο διχοτόμησης, αντιαναπτυξιακό και υποβάθμισης για τους Δήμους

και τις Κοινότητες που συνενώνονται στον ψευδεπίγραφο  «Δήμο Θορικού».

Αυτό το σχήμα δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη, αλλά αναπόφευκτα θα

επιφέρει υποβάθμιση.

Θεωρεί ότι η πρόταση της Πρωτοβουλίας για τον Δήμο των «οκτώ» της Λαυ-

ρεωτικής, την οποία έχουν υιοθετήσει πολλοί περισσότεροι πολίτες αλλά και

αιρετοί τώρα, απ΄ ότι όταν ξεκίνησε την δράση της, μετά την ανακοίνωση του

χωροταξικού, είναι τόσο επίκαιρη όσο και αναγκαία.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας - Σαρωνίδας, καλεί

τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο της Λαυ-

ρεωτικής, να πάρουν άμεσα αποφάσεις από τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμ-

βούλια, για την συνένωση και την δημιουργία του μεγάλου δήμου των «οκτώ»

της Λαυρεωτικής.

Εάν δεν γίνει αποδεκτή απ΄ όλους τους Ο.Τ.Α της Λαυρεωτικής, η συνένωση

στον Δήμο των «οκτώ», μετά την εκφρασμένη άποψη του Δημάρχου κ. Γκέ-

ραλη και του Κοινοτάρχη κ. Τσαλικίδη, για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της

Λαυρεωτικής, καλούμε τους όμορους Δήμους και τις Κοινότητες Αναβύσσου,

Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, να πάρουν άμεσα αποφάσεις συνένωσης με

το Λαύριο, την Κερατέα και τον Άγιο Κωνσταντίνο και να την υποβάλλουν στο

ΥΠ.Ε.Σ. 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών θα στηρίξει τις αποφάσεις αυτές, των Ο.Τ.Α. και κα-

λεί τον Υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να σεβαστεί

την θέληση των Πολιτών και τις αποφάσεις των αιρετών. 

Ανάβυσσος 2/5/2010

Εκ μέρους των 43 Προσωπικοτήτων που συμμετέχουν στην 

Πρωτοβουλία Πολιτών Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαιας – Σαρωνίδας

Αγγελος Φραγκόπουλος
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Εξοπλισμός 5 Βρεφονηπιακών σταθμών από τη Νομαρχία
Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιo, η συμπλήρωση πέντε Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τους Δήμους Άνοιξης, Κα-

λυβίων, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Παιανίας και με την Κοινότητα Συκάμινου προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την προ-

μήθεια του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των 5 νέων βρεφονηπιακών σταθμών που έχουν πρόσφατα ανεγερθεί

στις περιοχές αυτές της Ανατολικής Αττικής με συγχρηματοδότηση της Νομαρχίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του εξοπλισμού τους ανέρχεται στα 290.000 € από τα οποία η Νομαρχία θα καλύψει από ιδίους πόρους τα 184.000

€ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους ΟΤΑ.

Η ολοκλήρωση των 5 νέων πλήρως εξοπλισμένων βρεφονηπιακών σταθμών έρχεται να προστεθεί στους ήδη 7 βρεφονηπιακούς σταθμούς που

πρόσφατα εγκαινιάστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος της Νομαρχίας για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών στην Ανατολική Αττική.

Συνάντηση Συλλόγων

με Αγγελο Αποστολάτο

λύνει τις παρεξηγήσεις

Συνάντηση με τους εξωραϊστικούς συλλόγους της

Βούλας πραγματοποίησε ο Άγγελος Αποστολά-

τος, με αφορμή Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε

στην ΕΒΔΟΜΗ (αρ.φ. 630 σ.16) και αλλού, με την

υπογραφή κάποιων εξωραϊστικών Συλλόγων. Η

ανακοίνωση αναφερόταν αφενός στις θέσεις των

Συλλόγων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

(Γ.Π.Σ.), αφετέρου δε σε κατηγορητήριο ότι η αλ-

λαγή των χρήσεων γης υποκινείται από συγκεκρι-

μένα συμφέροντα.

Θιγόμενος ο Αγγ. Αποστολάτος, δήλωσε ότι τους

κάλεσε για να ξεκαθαρίσει ότι ζητάει μεν συνερ-

γασία, αλλά δεν επιτρέπει την συκοφαντία, χωρίς

έστω και μια απόδειξη. 

“Δεν ξέραμε τίποτα”

Ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανορά-

ματος, Ανδρέας Αγγελιδάκης δήλωσε ότι δεν ήξε-
ρε τίποτα για την επιστολή που δημοσιεύθηκε και
ουδέποτε υπέγραψε κάτι τέτοιο.
Απ’ τους συλλόγους δεν παραβρέθηκε ο της «Πο-

λιτείας» και των «Πηγαδακίων».

Τέλος, ο Αγγ. Αποστολάτος τους θύμισε ότι επί

Δημαρχίας του, ο ίδιος έδινε ιδιαίτερη σημασία

στην γνώμη των Συλλόγων και αυτό θα συνεχίσει

να κάνει.

Και οι σύλλογοι απ’ τη μεριά τους έδειξαν θετικό

πνεύμα συνεργασίας χωρίς παραταξιακές εξαρτή-

σεις. 

Αθώος της κατηγορίας που του απεδί-

δετο κρίθηκε  ο Νομάρχης Ανατολικής

Αττικής, Λεωνίδας Κουρής από το Τρι-

μελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθη-

νών κατά την δικάσιμο της 3ης Μαίου

2010. 

Ειδικότερα, το σωματείο ΚΡΑΤΑ, το

οποίο και παρέστη τελικά ως πολιτική

αγωγή στο ακροατήριο της 3ης Μαιόυ,

άσκησε μήνυση κατά του Νομάρχη για

παράβαση καθήκοντος όπως αυτό προ-

βλέπεται από το άρθρο 259 του ΠΚ.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Νομάρχης

εφέρετο  ότι παραβίασε προσωρινή δια-

ταγή του ΣτΕ περί διακοπής της λει-

τουργίας του λατομείου Μαρκοπούλου

που ευρίσκετο στη θέση «Χόνι Ντά-

γκλα».

Κατά την ακροαματική διαδικασία από

τις καταθέσεις απάντων των μαρτύρων

ουδέν αποδείχτηκε περί της βασιμότη-

τας της αποδιδόμενης κατηγορίας. Συ-

γκεκριμένα, ο μάρτυρας του κατηγορη-

τηρίου και Πρόεδρος του Σωματείου

Λατόμων «Αραγονίτης» στην Ελευσί-

να, κατέθεσε ότι έπειτα από έρευνα

που διενήργησαν διαπιστώθηκαν παρα-

νομίες στο συγκεκριμένο λατομείο στο

Μαρκόπουλο οι οποίες όμως, αποκατα-

στάθηκαν.

Σύμφωνα δε με τους ισχυρισμούς της

υπεράσπισης, δεν υπήρξε καμία παρα-

βίαση της ως άνω προσωρινής διαταγής

του ΣτΕ καθώς οι φερόμενες ως παρά-

νομες Πράξεις του Νομάρχη αφορού-

σαν το σπαστηροτριβείο, ήτοι μία αυτό-

νομη, ξεχωριστή μονάδα που ευρίσκετο

εκτός του λατομικού χώρου και διέπε-

ται από διαφορετικό νομικό καθεστώς

και η οποία συνεπώς, δεν ενέπιπτε στο

πεδίο ισχύος της απόφασης του ΣτΕ

ώστε να υφίσταται παραβίαση της ως

άνω απόφασης.

Την θέση αυτή υποστήριξαν και οι μάρ-

τυρες υπεράσπισης. Ειδικότερα, ο Μι-

χαήλ Αγελαδέλης, Προιστάμενος της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχίας,

κατέθεσε ότι υπεβλήθη αίτημα να λει-

τουργήσει το σπαστηροτριβείο με υλικά

προερχόμενα  από κατεδαφίσεις(!)  και

όχι από λατόμευση. Κατόπιν τούτου η

αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε να επι-

τραπεί η λειτουργία του σπαστηροτρι-

βείου κατά αυτόν τον τρόπο για τα επό-

μενα 15 έτη ότε και θα έπρεπε να απο-

μακρυνθεί. Πλην όμως, ο Νομάρχης δια-

φοροποιήθηκε και εξέδωσε Πράξη με

την οποία χορηγούσε προθεσμία 8 μη-

νών για την μεταφορά της μονάδας σε

άλλη θέση. Τελικώς, διεκόπησαν οριστι-

κά οι εργασίες του σπαστηροτριβείου με

μεταγενέστερη Πράξη του Νομάρχη.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Φώτιος

Μαγουλάς, επιβεβαίωσε ότι πλέον έχει

διακοπεί η λειτουργία του σπαστηρο-

τριβείου. Επιπλέον, κατέθεσε ότι επίδι-

κες Πράξεις του Νομάρχη αφορούσαν

τη ανακύκλωση και επεξεργασία αδρα-

νών υλικών προερχόμενων εκτός του

λατομικού χώρου, μη αποτελούντων

προϊόντα λατόμευσης.

Τέλος, ο Χαράλαμπος Κυπρέλλης, Κα-

θηγητής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυ-

τεχνείο, εξήγησε τη διάκριση μεταξύ

λατομικής δραστηριότητας και επεξερ-

γασίας προϊόντων και τόνισε ότι αυτές

είναι δύο ανεξάρτητες εργασίες που

δεν προϋποθέτουν η μία την άλλη. Εν

προκειμένω, λειτουργούσε το σπαστη-

ροτριβείο που είχε αντικείμενο την επε-

ξεργασία αδρανών υλικών και όχι την

εξόρυξη. Κατέθεσε δε ότι ο Νομάρχης

θα μπορούσε να χορηγήσει άδεια στο

σπαστηροτριβείο να συνεχίσει τη λει-

τουργία του κατά αυτόν τον τρόπο, γε-

γονός που όμως δεν έπραξε. 

Ο Νομάρχης στην απολογία του τόνισε

ότι οι υπηρεσίες της Νομαρχίας συμ-

μορφώθηκαν άμεσα με την κείμενη νο-

μοθεσία, εφόσον έλαβαν όλα τα προ-

βλεπόμενα μέτρα για την διακοπή των

εργασιών των λατομείων  και  εξέφρα-

σε την πικρία του διότι θεωρήθηκε ότι

ευνόησε την επιχείρηση, ενώ ο ίδιος εί-

χε την αντίθετη πρόθεση και κινήθηκε

αναλόγως προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή τη θέση της

υπεράσπισης και έπειτα από σύμφωνη

πρόταση του Εισαγγελέα έκρινε αθώο

τον κατηγορούμενο.

―――――――――
* Η Ε. Ατσίδη είναι δικηγόρος και έκτακτος συ-

νεργάτης της «7ης».

Αθώος ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής 

για παράβαση καθήκοντος!

Δικαστικό ρεπορτάζ

Ευτυχία Ατσίδη*

ΣΧΟΛΙΟ ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (1859/08)  παρά

την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα Ισ. Ντογιάκου που είχε αποφανθεί ότι δεν

πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος του Λεων. Κουρή, το Συμβούλο Εφετών Αθη-

νών απεφάνθη ότι υπάρχουν “αποχρώσες ενδείξεις” για την τέλεση της παραβά-

σεως καθήκοντος από τον, αθωωθέντα ήδη, κατηγορούμενο Λ. Κουρή.

Επί του διαχωρισμού των λειτουργιών Λατομείου - Σπαστηροτριβείου, οφείλουμε  να

σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη γνώμη τεχνικών, κατά την κοινή πρακτική λειτουργίας

των λατομείων, οι δύο αυτές λειτουργίες είναι επάλληλες και όχι ανεξάρτητες.

Επί του ισχυρισμού ότι το σπαστηροτριβείο επεξεργαζόταν «υλικά κατεδαφίσε-

ων», καταθέτουμε ότι καθ’ όλα αξιόπιστα στελέχη της «7ης» συμπεριλαμβανομέ-

νου εμού παρέστημεν αυτήκοοι μάρτυρες εκρήξεων, προερχομένων από το εν λό-

γω λατομείο, νυκτερινές ώρες, παρουσία και του Δημάρχου Φώτη Μαγουλά, ο

οποίος μάλιστα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Μ’ όλα ταύτα, παρά την αθωωτική απόφαση, καλό δίδαγμα, για τις πολιτικές ηγε-

σίες και ιδιαίτερα για τους υπηεσιακούς παράγοντες, θα ήταν να είναι ιδιαίτερα

προσεκτικοί στην ρήρηση της νομιμότητας χωρίς προσωποληψίες και επιλεκτική

επιλογή νομικών διατάξεων και εννοιολογικών ακροβατισμών.
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«Άδικα θα ‘ρθούν, /οι επόμενες μέρες/

Τις έχω ζήσει” 

ποιητής, Χάρης Μελιτάς   

Όταν ο Ρωμύλος ίδρυσε τη Ρώμη και η Ρώμη

ανδρώθηκε, άρχισε να αποτελεί πόλο έλξης

και να προσελκύει κόσμο από τις γύρω πε-

ριοχές.

Άνθρωποι διωγμένοι από τα γένη τους και

αποκομμένοι  από τις φυλές τους, άρχισαν να

συρρέουν  για μια καλύτερη επιβίωση.

Από την άλλη μεριά  η Ρώμη, που υπέφερε

από δημογραφικό πρόβλημα, αυτό το ήθελε

και το επεδίωκε. Άρχισε λοιπόν, για να δελε-

άσει και συγκρατήσει τους απόκληρους και

ξεριζωμένους που συνέρρεαν, να προσφέρει

γη και  την υπόσχεση πως οι απόγονοί τους

θα αποκτούσαν το δικαίωμα να αποκαλούνται

“αυτόχθονες”.   

Τη Ρώμη εκείνη την εποχή την κατοικούσαν

τρείς φυλές: Οι Ραμνήτες, οι Τιτιήνσεις και οι

Λουκέροι. Οι Ραμνήτες και Τιτιήνσεις συμμε-

τείχαν στη συγκρότηση της γερουσίας, ενώ

οι Λουκέροι  καθώς υστερούσαν αριθμητικά,

εθεωρούντο  σαν οι πιο παρακατιανοί και δεν

είχαν τέτοιο δικαίωμα. Σ’ αυτή λοιπόν την τρί-

τη φυλή, τη φυλή των “παρακατιανών”, ενσω-

ματώνονταν  οι “αλλοδαποί” μόλις έφταναν.

Με αυτή την τακτική όμως, η φυλή των Λου-

κέρων γρήγορα μεγάλωσε, πέρασε το όριο

των εκατό γενών, που ήταν και το αριθμητικό

όριο καταξίωσης και τότε η Ρώμη έπαψε να

δέχεται άλλους. ΄Οποιος από εδώ και πέρα

μετανάστευε στην πόλη, δεν εντασσόταν

στα ρωμαϊκά γένη· δηλαδή των αυτοχθόνων,

και αναγκαζόταν να μένει χωρίς γη και  να ζει

απαξιωμένος από την κοινωνία του γένους.

Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε μια καινούρια τά-

ξη, η τάξη των “πληβείων”. Οι πληβείοι ήταν

κάτοικοι της Ρώμης, που είχαν μεν κάποια

πολιτικά δικαιώματα, αλλά δεν ανήκαν σε κα-

νένα γένος και κοινωνικά η τάξη τους ήταν

αυτή των χαμηλών στρωμάτων. Ακόμη δεν

ανήκαν σε καμμιά “κουρία”, δηλαδή αδελφό-

τητα υποδιαίρεσης φυλής·  γι ’αυτό δεν μπο-

ρούσαν να συμμετέχουν σε ψηφίσματα λαϊ-

κών συνελεύσεων. Ήταν όμως υποχρεωμένοι

να υπηρετούν στο στρατό, χωρίς πάλι  να

μπορούν να προσβλέπουν σε στρατιωτικά

αξιώματα, ούτε σε μια ένταξη στο δημοσιο-

υπαλληλικό μηχανισμό του κράτους· που δι-

καίωμα  γι’ αυτές τις θέσεις είχαν μόνο τα μέ-

λη, γενών, φυλών και κουριών. Ο σκοπός της

όλης αυτής αποξένωσης, ήταν να αποτραπεί

κάποια στιγμή  το μεταναστευτικό κύμα και

να διαχωρισθεί η θέση των “ξένων”, να κρα-

τηθούν αυτοί σε μια απόσταση,  γιατί το μέλ-

λον ήταν απρόβλεπτο. Το 367 π.Χ. ο δήμαρ-

χος Γάϊος Λικίνιος, με γενναία απόφαση ανέ-

τρεψε το σκηνικό, και έδωσε σε όλους ανε-

ξαιρέτως τους Ρωμαίους νόμιμους πολίτες,

ίσα δικαιώματα και δυνατότητα ίσότιμης προ-

σέγγισης και κατάκτησης  των κρατικών

αξιωμάτων, παραμερίζοντας τους περιορι-

σμούς του γένους. 

Ο χρόνος έδειξε ότι η ωφέλεια από αυτή την

απόφαση, δεν ήταν η αναμενόμενη. Δημιουρ-

γήθηκαν νέες κοινωνικές δομές, βασισμένες

αρχικά σε νομικές τάξεις και αργότερα σεει-

σοδηματικές κατηγορίες. Παλιότερα στην

Αθήνα   ο Θησέας,  είχε και αυτός προβεί σε

ταξικό διαχωρισμό των πολιτών χωρίς επιτυ-

χία.

Με τον καιρό ο έκτος στη σειρά Ρωμαίος βα-

σιλιάς Σέρβιος Τούλιος (576-573 π.Χ.), προέ-

βη σε νέο κοινωνικό διαχωρισμό πέντε τάξε-

ων,  με βάση   το εισόδημα των πολιτών εκά-

στης. Έτσι  με την απόφαση αυτή, οποιοσδή-

ποτε και από οποιαδήποτε γενιά αίματος να

προερχόταν, μπορούσε να καταλάβει οποια-

δήποτε θέση, αν βέβαια διέθετε την ανάλογη

περιουσία. Συμπερασματικά, στην επελθούσα

ανατροπή των πραγμάτων,  την εξουσιαστική

δύναμη της αριστοκρατίας, τώρα την πήρε η

εξουσία του χρήματος. Ο Σέρβιος Τούλιος

ακόμα,  περιτείχισε  την επτάλοφη ρωμαϊκή

πρωτεύουσα, την ώρισε σε τετράγωνα συνοι-

κιών,  (Roma Quadrata). Στην κάθε συνοικία

κατοικούσαν πολίτες που είχαν ίδια, αλλά

διαφορετικά η μια από την άλλη εισοδήματα,

με δυό λόγια οι πλούσιοι χωριστά και οι φτω-

χοί χωριστά. Η μετακίνηση κατοίκησης των

πολιτών από συνοικία σε συνοικία, απαγο-

ρευόταν. Η φορολόγηση γινόταν ανάλογα με

τη συνοικία. Το αν πλήρωναν οι φτωχοί πε-

ρισσότερο, όπως συμβαίνει σ’ εμάς και οι

φτωχοί έτρεφαν τους ευπόρους, όπως πάλι

συμβαίνει σ’ εμάς, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέ-

ρω πάντως είναι, πως οι πλούσιοι είχαν πε-

ρισσότερους ψήφους από τους φτωχούς και

όχι σαν και εμάς τους σοσιαλιστές “δημοκρά-

τες”. Ο Κικέρων μάλιστα καμάρωνε και υπε-

ρήφανα διαλαλούσε πως «το δικαίωμα ψή-

φου δεν πρέπει ποτέ να είναι στα χέρια της

μάζας, δηλαδή του αστικού όχλου  και των

πληβείων·  παρά μόνο στα χέρια των εχό-

ντων». Το καθεστώς αυτό κληρονομήθηκε

στα μετέπειτα χρόνια και αυτό αποτελούσε

τον ακρογωνιαίο λίθο της ρωμαϊκής δημο-

κρατίας. Ο ανθρωπολόγος Μorgan στο βιβλίο

του “Αρχαία Κοινωνία”, 1877   σχολιάζει πως

«το σύνταγμα αυτό ήταν σαν “κουρελού”:

Μια πανουργία των ευπόρων τάξεων, που

ήθελαν να οικειοποιηθούν την εξουσία,  με το

πρόσχημα ότι υπερασπίζονταν ισότιμα  το

κοινό συμφέρον».

Από εκείνη τη στιγμή, η ιστορία της Ρώμης

έγινε η ιστορία μιας συνεχιζόμενης ταξικής

πάλης ανάμεσα στους πατρικίους και πληβεί-

ους. Ένός ταξικού αγώνα που κορυφώθηκε

με τις εμφύλιες συγκρούσεις του 5ου και 4ου

π.Χ. αιώνα,  που κράτησαν εκατό χρόνια

(133-30 π.Χ.), όταν στρατηγοί επίδοξοι της

εξουσίας, επιχείρησαν κατά καιρούς να ανα-

λάβουν τα ηνία μιας δημοκρατίας, που είχε

ήδη παρακμάσει από τα σκάνδαλα και τη δια-

φθορά. Το έχομε ζήσει και εμείς  (Μελιτάς).

Τελικά με τη νίκη του Οκταβιανού στο ΄Ακτιο

το 31π.Χ. και την στρατιωτική εξόντωση του

Αντωνίου, η αμαρτωλή δημοκρατία καταλύ-

θηκε. Ο Οκταβιανός το 27 π.Χ. κήρυξε μο-

ναρχία, ονομάστηκε ο πρώτος “Αύγουστος”

δηλαδή “σεβαστός” (από τότε το “Αύγου-

στος” αποτέλεσε προσφώνηση όλων των Ρω-

μαίων αυτοκρατόρων), αλλά  και έγινε ο γε-

νάρχης της δυναστείας των Αυγούστων.

Έφτιαξε αυτοκρατορικό Συμβούλιο, Γραμμα-

τεία αυτοκρατορική, Ταμείο αυτοκρατορικό,

Σώμα στρατιωτικό των Πραιτωριανών, που

αργότερα ανεβοκατέβαζαν αυτοκράτορες και

μια Σύγκλητο που με νομιμοφανή τρόπο υπη-

ρετούσε τα κέφια του. Ακόμη αργότερα, απο-

φασίστηκε να ορίζουν οι ίδιοι οι αυτοκράτο-

ρες τον διάδοχό τους. Κάτι σαν οικογενειο-

κρατία μοναρχικής μορφής. Να πούμε όμως

ότι ο Οκταβιανός διέπρεψε σαν αυτοκράτο-

ρας καλός. Εβαλε τις βάσεις για  μια  ειρήνη

και ευημερία της Ρώμης που κράτησε δύο αι-

ώνες (Pax Romana). Η  μακρόχρονη ειρήνη

έφερε την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο

στη γεωργία, την  ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το

μεγάλωμα του εμπορίου. Τώρα η παραγωγική

εργασία φορτώθηκε σ’  εκείνους που δεν εί-

χαν δικαιώματα, στους δούλους. Νέα τάξη,

που δεν υπήρχε ούτε στην παλιά γενοταγή

κοινωνία, ούτε στους ελεύθερους αγρότες

των πρώτων χρόνων. Ο δούλος εδώ, δεν

ήταν κύριος, ούτε του σώματός του, ούτε της

εργατικής του δύναμης.    

Η παραγωγική δηλαδή εργασία φορτώθηκε

σε αυτούς  που ήταν πιο κάτω και από τους

πληβείους. 

Γιατί κάποτε πρέπει να συνειδητοποιήσομε,

πως κάτω από τους πληβείους υπάρχουν και

οι δούλοι όπως και πέραν της εκφυλισμένης

δημοκρατίας, καραδοκεί η απόλυτη ποικίλης

μορφής  μοναρχία, η οποία ποιος ξέρει και

εκ των πραγμάτων,  μπορεί να γίνει απόλυτα

αποδεκτή ή και ευμενώς αναμενόμενη.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

―――――――――
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Μια ιστορία παλιά 

Μπράβο στους βουλευτές

Δεν μπορώ να μη συγχαρώ από τη στήλη τους βου-

λευτές που ψήφισαν κατά συνείδηση, όπως το Σύ-

νταγμα επιτάσσει και όχι βάσει της κομματικής

γραμμής.

Οσο για τις διαγραφές από τους αρχηγούς των κομ-

μάτων, αυτοαναιρούνται, αφού σήμερα Πέμπτη 6

Μαΐου από του βήματος της Βουλής, έσκιζαν τα ιμά-

τιά τους για τη Δημοκρατία μας και πώς πρέπει να τη

διασφαλίζουμε. Για ποια Δημοκρατία, λοιπόν, όταν ο

βουλευτής δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει κατά

συνείδηση και είναι έρμαιο στα χέρια του κάθε αρ-

χηγού!

Και ποιο Σύνταγμα, εν τέλει, σέβονται;

Γιατί πολλά έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες.

Ούτε η χούντα...

Αλγεινή εντύπωση μου προξένησε, εικόνα κατά τη

διάρκεια της μεγάλης παλαϊκής διαδήλωσης (Τετάρ-

τη 5/5), όταν διαδηλωτής μπήκε σε είσοδο πολυκα-

τοικίας για να μη συλληφθεί, και μπούκαραν μέσα οι

“ματατζήδες” και τον έβγαλαν σηκωτό.

Το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί όταν μας κυνη-

γούσε η Αστυνομία τις ημέρες του Πολυτεχνειου,

κρυβόμαστε στις εισόδους των πολυκατοικιών και

δεν τόλμησαν να μπουν μέσα Αστυνομικοί, ακόμη

και όταν κάποιο “φασιστοειδές”, τους φώναξε: “εδώ
είναι ελάτε να τους πιάσετε!”

Eμπόριο ρύπων!

Μέσα στην παγκοσμιοποίηση των αγορών και του κέρ-

δους, έχει ανοίξει μία μεγάλη «βιομηχανία» ονομαζόμε-

νη εμπόριο ρύπων!

Το ακούμε αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακρι-

βώς είναι το εμπόριο ρύπων. Θα το πούμε με δύο λόγια,

γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά τι συμβαίνει με το

εμπόριό τους και πώς μας «αποκοιμίζουν» ότι ενδιαφέρο-

νται για το περιβάλλον και για τον πλανήτη!

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση κάθε βιομηχανία έχει δυνατό-

τητα να ρυπαίνει ως ένα ποσοστό. Αν αυτό το ποσοστό

δεν το καλύπτει γιατί έχει φροντίσει (π.χ.) να έχει καλύ-

τερη προστασία, είτε γιατί δεν έχει αρκετή παραγωγή,

έχει τη δυνατότητα να  το πουλάει σε μια άλλη βιομη-

χανία που ξεπερνάει το ποσοστό της σε ρύπους!

Μάλιστα, υπάρχει ένα ολόκληρο Σύστημα Εμπορίας Ρύ-

πων (ΣΕΡ), το οποίο παρακολουθεί τη διακίνησή τους

και κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση. Επίκειται η νέα έκθε-

ση τον 6/10.

Υπάρχουν δε βιομηχανίες που λόγω του ότι βρίσκονται

σε χώρες με ύφεση αυξηθηκε το ποσοστό τους σε δι-

καιώματα ρύπων, με αποτέλεσμα να γίνονται ανταγωνι-

στικές με ομοειδείς βιομηχανίες σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες.

Δηλαδή, εκείνο που εγώ καταλαβαίνω, δεν έχουμε κα-

μία πρεμούρα για μη ρύπανση και καθαρότερο περι-

βάλλον, αλλά για την κονόμα, αφού όλο αυτό το αλι-

σβερίσι, μετράει σε εκατομμύρια ευρώ.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη
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«Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη, με χιλιάδες αναμνή-

σεις φορτωμένη. Πωλείται και τη δίνουν όσο-όσο...», πα-

ραφράζω το παλιό τραγουδάκι. Για το καλό μας ότι γίνε-

ται, πάντα για το καλό μας. Αλλιώς, φοβερίζουν οι κυβερ-

νώντες, υπάρχουν και χειρότερα. Προτιμήστε, λοιπόν,

μιάν Ελλάδα υποτελή από μιάν Ελλάδα πτωχευμένη. Προ-

τιμήστε τα δύο τρίτα των αποδοχών σας από το τίποτε.

Χρειάστηκαν 36 χρόνια ανιδιοτελών αγώνων από τα δύο

κόμματα εξουσίας για να φτάσουμε σ’ αυτό το επίτευγμα.

Να πεινάσουμε για να μην πτωχεύσουμε. «Να πεινάσετε»,

εννοούν βεβαίως. Σαν ένα γραφικό καραβανά στο έπος

του ’40 που είχε τη φαεινή να εμψυχώσει τους στρατιώτες

του πριν τη μάχη, με τα εμπνευσμένα τούτα λόγια: «Εσείς

θα πολεμήσετε, εσείς θα σκοτωθείτε, εσείς θα νικήσετε

...εμείς θα δοξαστούμε». Ο συγκεκριμμένος, ωστόσο, έπε-

σε μαχόμενος οδηγώντας ακάλυπτος τους άνδρες του

στην έφοδο. Ενώ οι σημερινοί «πολέμαρχοι» κρύβονται πί-

σω από εμάς. Πίσω από το απελπισμένο βλέμμα του οικο-

γενειάρχη, το πονεμένο βλέμμα του απόμαχου, που τον

καθησυχάζει η κυβέρνηση ότι η σύνταξή του δεν κινδυ-

νεύει αν είναι κάτω από 400 ευρώ, πίσω από το άδειο

βλέμμα του Έλληνα νέου, κρύβονται τα μεγάλα ανθρωπά-

κια που τους βαρούσαμε παλαμάκια 36 χρόνια.

Πωλείται η Ελλάδα για να μην πτωχεύσει! Καλό ε; Δυνα-

τό. Κάπως έτσι τα είπαν και οι Αργεντινοί σωτήρες στον

αργεντίνικο λαό πριν λίγα χρόνια: «Το Δ.Ν.Τ. απαιτεί αι-

ματηρές θυσίες, αλλά θα μας σώσει από την πτώχευση».

Κι αφού οι βδέλες του Δ.Ν.Τ. στράγγιξαν και την τελευ-

ταία σταγόνα αίματος και αξιοπρέπειας των Αργεντινών,

αφού τους εξαθλίωσαν και παρέδωσαν στ’ αφεντικά τους

των ...«αγορών» τον πλούτο της χώρας, έφυγαν κι άφη-

σαν την Αργεντινή ...να πτωχεύσει. Μιλώντας για φευγιό,

δεν θα ήταν άσχημη ιδέα αυτοί οι «πονεμένοι» εθνοπατέ-

ρες μας να φροντίσουν -όσοι δεν έχουν ήδη προνοήσει-

για κανα φτωχοκαλυβάκι στο εξωτερικό, λίγα λεφτουδά-

κια σε ξένη τράπεζα, ασφαλές μέσο και οδό διαφυγής και

οπωσδήποτε μιά καλή μεταμφίεση. Μην την πατήσουν σαν

κάτι Βιετναμέζους συνεργάτες των Αμερικανών που ικέ-

τευαν γοερά τους αποχωρούντες «προστάτες» τους στην

Σαϊγκόν του 1973 ...«πάρτε με κι εμένα, σας υπηρέτησα

πιστά, μη μ’ αφήνετε, θα με φάνε».

Σας φαίνεται ακραίο το σενάριο; Εντάξει, δεν προβλέπεται

στα προσεχή δυό-τρία χρόνια. Κάθε φορά όμως που στον

έλεγχο τριμήνου δεν θα παίρνουμε καλό βαθμό στην αύ-

ξηση των κρατικών εσόδων και στη μείωση των δαπανών,

οι γύπες θα πετούν όλο και πιο χαμηλά και θα κρώζουν

«πάρτε κι άλλα μέτρα, πουλήστε κι άλλα ακίνητα του Δη-

μοσίου κι άλλες κρατικές επιχειρήσεις ...». Η Μέρκελ,

εξάλλου, το δήλωσε απερίφραστα ότι για να εγκρίνει την

εκταμίευση της γερμανικής βοήθειας, πρέπει η ελληνική

κυβέρνηση να συναινέσει σε υποθήκευση ακινήτων του

ελληνικού Δημοσίου και μετοχών κερδοφόρων κρατικών

επιχειρήσεων. Έτσι, κάθε φορά που δεν θα είμαστε συνε-

πείς στις ημερομηνίες εξυπηρέτησης των δανειακών μας

υποχρεώσεων, κάποια κομμάτια Ελλάδας θα γίνονται γερ-

μανικά. Κι άλλα, κατά την γνωστή συνταγή του Δ.Ν.Τ., θα

εκποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε επιλεγμέ-

νους Αμερικανούς, Γερμανούς, Γάλλους, Άγγλους και λοι-

πούς ευεργέτες. Μέχρι να ξημερωθούμε μιάν αποφράδα

ημέρα και να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα δεν θα

έχει απομείνει τίποτε υπό ελληνική κυριαρχία.

Κάπου εκεί τα θλιμμένα και πικραμένα μάτια των Ελλήνων

θα γυαλίσουν επικίνδυνα. Κάπου εκεί ανάμεσα σε κάποια

μελλοντική εξαγγελία νέων μέτρων από την τηλεόραση,

με μιά στοίβα απλήρωτους λογαριασμούς μπροστά και πα-

ρέκει τα παιδικά μάτια να κοιτάζουν τον γονιό μ’ εκείνο το

βλέμμα που σφάζει, οι Ρωμιοί θα πάρουν αναπόφευκτα

ανάποδες, όπως πήραν κι οι Αργεντινοί που ξεχύθηκαν

στους δρόμους χωρίς καμμιά καθοδήγηση από καμμιά

υποτελή και συμβιβασμένη, συνδικαλιστική ή άλλη ηγεσία.

Χιλιάδες πάνοπλων Αργεντινών αστυνομικών που χρησι-

μοποίησαν μέχρι και πλαστικές σφαίρες κατά των εξα-

γριωμένων –κάθε ηλικίας- πολιτών, δεν στάθηκαν ικανοί

να σταματήσουν το ορμητικό ποτάμι της λαϊκής οργής που

ξεχύθηκε στους δρόμους με τη βοή «θέλουμε πίσω την

πατρίδα μας». Αλλά η πατρίδα τους ήταν τριπλοκλειδωμέ-

νη σε κάποια θησαυροφυλάκια στο εξωτερικό. Δεν όριζαν

ούτε το χώμα που πατούσαν, ούτε το νερό που έπιναν. Ας

μην ξεχνάμε ότι ο υδάτινος πλούτος της Ελλάδας βρίσκε-

ται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος των αγοραστών

μας.

Έχουμε ακόμα την ευκαιρία να μην κατρακυλήσουμε ως το

πιο κάτω σκαλί στου κακού τη σκάλα, όπως λέει ο Παλα-

μάς. Έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τώρα στην κυβέρ-

νηση και στους εντολείς της, τη δύναμή μας τη μαγική, την

άμετρη, όπως λέει ο Βαλαωρίτης. Τώρα που σαν το βα-

τραχάκι στο διήγημα ξένου συγγραφέα, ζεσταινόμαστε

στη χύτρα όλο και πιο πολύ. Όταν αρχίσουμε να βράζου-

με –δηλαδή να μας βράζουν- θα είναι αργά.

Πριν φτάσουμε να βγούμε στους δρόμους τη μέρα που θα

μας ανήκουν μόνο τα ρούχα μας, ας το κάνουμε τώρα.

Ενωμένοι κάτω από το λάβαρο και το αγωνιστικό κάλε-

σμα οποιουδήποτε δεν βολεύεται με λιγότερο ήλιο κι ου-

ρανό. Ας μη συμφωνούμε σε κάθε τι μ’ εκείνον που θα

φωνάξει το «εμπρός σηκωθείτε». Αρκεί να συμφωνήσου-

με ότι αυτή η πατρίδα δεν πουλιέται.

Πωλείται πατρίς για 300 δις
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Tελικά έγινε αυτό που δεν θα έπρεπε να συμ-

βεί ποτέ! Σε ενιαίο ευρωπαικό έδαφος, με κοι-

νά σύνορα και κοινό νόμισμα, έκαναν απόβα-

ση οι αμερικανοί, χωρίς να προβληθεί η παρα-

μικρή αντίστασις είτε από τους εργαζομέ-

νους, είτε από τα συνδικάτα, είτε από την συ-

νολική  αντιπολίτευση και φυσικά ούτε από

την Ενωμένη Ευρώπη, που συνηγόρησε για το

αποτέλεσμα αυτό!

Είμαστε πλέον ανυπεράσπιστοι εμπρός στην

παμφάγο διάθεση του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου, το οποίον άπλωσε ήδη τα πλοκάμια

του επάνω στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτι-

κά δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και

τις εργασιακές κατακτήσεις των Ελλήνων.

Εξαπατηθήκαμε οικτρά  από την πιο ακραία

φιλελεύθερη, κάθε άλλο παρά σοσιαλιστική,

αυτή Κυβέρνηση των δημοκρατικών ολιγαρ-

χών και  ολετήρων της Εθνικής μας υπόστα-

σης και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Και τα

χειρότερα δεν τα έχουμε δεί ακόμα!

Το ΔΝΤ όπου πάει, ενεργεί ως δύναμη κατο-

χής που υποκαθιστά την εκλεγμένη κυβέρνη-

ση. Αλλωστε η απάντηση του πρωθυπουργού

προς τον γενικό γραμματέα της ΑΔΕΔΥ κ.

Ηλιόπουλο, που ζήτησε να τον δεχθεί για τα

αιτήματά του και αυτός τον παρέπεμψε στην

αμερικανική τρόικα, δεν αφήνει περιθώρια για

το αντίθετο των ισχυρισμών μου. 

Όπου έχουν πατήσει το πόδι τους οι οικονο-

μικοί αυτοί εκτελεστές, δεν  αφήνουν πίσω

τους τίποτε όρθιο και αυτό αποδεικνύεται και

από τις 68 χώρες, που έχουν επισκεφθεί μέ-

χρι σήμερα. Σύμφωνα  δε, με τον κ. John

Perkins, στέλεχος της CIA, ο οποίος έχει γρά-

ψει το βιβλίο «Καταθέσεις ενός οικονομικού

εκτελεστή», ο πιό κοινός τρόπος να δράσει η

παγκόσμια τράπεζα ή οι αδελφοί της οργανι-

σμοί,όπως εν προκειμένω το ΔΝΤ, είναι να

επιλέξει μια χώρα που έχει ορυκτό πλούτο ή

πετρέλαιο, να την υπερδανείσει, να μην μπο-

ρεί αυτή να εξοφλήσει τα χρέη της και να την

έχουν μια ζωή στο χέρι, εκμεταλλευόμενοι

τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Kαι ας μην

γελιόμαστε, η Ελλάδα έχει και πετρέλαιο και

χρυσό και ουράνιο και όσμιο και βωξίτη, παρά

τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, κατά το

παρελθόν από επίσημα χείλη. Όμως πέραν

και εκτός από αυτά υπάρχουν ανυπολόγιστης

αξίας, εθνικές διεκδικήσεις για τις οποίες έχει

κατ’επανάληψιν ματώσει αυτός ο τόπος και οι

οποίες θα θυσιαστούν και αυτές στον βωμό

του δανεισμένου χρήματος. Διότι όταν έχεις

να κάνεις με τέτοιους ανάλγητους τοκογλύ-

φους δεν μπορείς να πείς όχι! Είναι η προσω-

ποποίησις της  πλήρους απαξίωσης της Ελευ-

θερίας, την οποίαν παρεχωρήσαμεν ευλογίαις

της σοσιαλιστικής μας (ή δήθεν σοσιαλιστικής

μας κυβέρνησης) στον Αρμαγεδώνα της συμ-

φοράς και της ατελείωτης φτώχειας!

Το διεθνές νομισματικό ταμείο, κυβερνά με τα

πιο ακραία δόγματα του φιλελευθερισμού,

εφαρμόζοντας σκληρή δημοσιονομική πει-

θαρχία,για την πάση θυσία μείωση του ελλεί-

ματος, αδιαφόρως εάν ο λαός  που την υφί-

σταται, δεν αντέχει την πείνα και πεθαίνει!

Δεν πρόκειται να μειωθούν τα ελλείμματα, τα

νούμερα είναι δυσβάσταχτα! Το μόνο που θα

επιτευχθεί από το όλον εγχείρημα είναι να

πάρουν οι πιστωτές μας όλα τα δανεικά τους

πίσω, γρήγορα και στο ακέραιον, ενώ η οικο-

νομία μας θα βυθίζεται στο ναδίρ της ύφεσης,

χωρίς αναπτυξιακή πολιτική και αναδιάρθρω-

ση. Συνέχεια θα δανειζόμασθε και συνέχεια

θα βυθιζόμαστε, παρά τις παραπλανητικές δη-

λώσεις των κυβερνώντων περί σχεδίου δήθεν

διάσωσης της Ελλάδος!

Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες; Να

αντισταθούμε όπως αντιστάθηκε ο λαός της

Αργεντινής. Να πετάξουμε κάτω όλα τα κομ-

ματικά λάβαρα και τις σημαίες και ενωμένοι

ως Έλληνες, να βγούμε στους δρόμους, κρα-

τώντας μόνον σημαίες ελληνικές!

Μακρυά από κόμματα και συνδικαλιστές, σε

απεργίες διαρκείας και όχι περιπάτους μιάς

ημέρας, που θυμίζουν μονοήμερες  μαθητικές

εκδρομές στην πρωτεύουσα του Νομού. Μό-

νον τότε θα αρχίσουν να υπολογίζουν την δύ-

ναμή μας. Και επιτέλους, ας σταματήσουμε

να ψωνίζουμε ξενόφερτα προιόντα από τα

σούπερ-μάρκετς. Άς γυρίσουμε πίσω στις ρί-

ζες μας και ας αγοράζουμε προιόντα της ελ-

ληνικής γής, όσα και όπου παράγονται και μό-

νον, ει δυνατόν από τους ίδιους τους παρα-

γωγούς τους! 

Δεν χρειαζόμαστε πια τίποτε άλλο από τους

εταίρους μας! Η λαική αντίσταση είτε με

απεργίες διαρκείας, είτε με αποχή από την

αγορά εισαγομένων ειδών είναι το μοναδικό,

αλλά όμως και το πιό ισχυρό μας όπλο! Και,

ήδη, έχει ευτυχώς, αρχίσει! 

Η γραμματεία της ΠΑΣΚ των εργαζομένων

στα υπουργεία Οικονομίας, Ενέργειας, Κλιμα-

τικής Αλλαγής, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτι-

λίας και Παιδείας (που είναι ακραιφνές κομ-

ματικό όργανο του ΠΑΣΟΚ), εξέδωσε τρισέλι-

δη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στα

τεράστια κέρδη των τραπεζών, των εισηγμέ-

νων στο χρηματιστήριο εταιριών, των υπερά-

κτιων εταιριών και των εφοπλιστών, που ζούν

μεσ’ την χλιδή και απολαμβάνουν μονίμως

της εύνοιας των κυβερνητών, καλούν δε τους

εργαζομένους να τους σταματήσουν!! 

Και σίγουρα θα ακολουθήσουν κι άλλοι, μέχρι

το λαικό κίνημα να γιγαντωθεί! Ευτυχώς πέ-

φτουν οι παρωπίδες, γιατί η φτώχεια και η

πείνα δεν μπορούν να έχουν χρώμα. 

Και ίσως έτσι ξημερώσει μια άλλη καλύτερη

μέρα για όλους μας!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

EΠΑΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ !
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΟΧΙ σ’ αυτόν τον «Καλλικράτη»

λένε οι Αυτοδιοικητικοί !
«Άλλο ο διάλογος και άλλο η συναίνεση»

Σε έντονο κλίμα διεξήχθη το Έκτακτο Συ-

νέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 3 Μαΐου. Διαμαρ-

τυρία με πανό εξελισσόταν έξω από των

χώρο του Συνεδρίου από τους δήμους

Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας και Φιγαλείας,

του Νομού Ηλείας. Το ωφελιμότερο και

για τους τρεις, σύμφωνα με αποφάσεις

των δημοτικών τους συμβουλίων και σύμ-

φωνα με τους πληθυσμούς τους, είναι η

συνένωσή τους, για την δημιουργία ενός

ορεινού Δήμου, με το όνομα “Επικούρειος

Απόλλων”, δεδομένου ότι και οι τρεις εμ-

φανίζουν μοναδική ομοιγένεια ως προς τα

χαρακτηριστικά τους στοιχεία και τις ανά-

γκες τους. Προς το παρόν αυτό που προ-

βλέπεται είναι η συνένωση του δήμου Αλι-

φείρας με αυτόν της Ζαχάρως.

Τα προβλήματα του νομοσχεδίου Καλλι-

κράτης έχουν γίνει εμφανή αμέσως μετά

την ανακοίνωσή του από την Κυβέρνηση.

Η διοικητική μεταρρύθμιση στην πράξη,

όπως υπαγορεύεται, διαφέρει από την ου-

σία της αποκέντρωσης και τις μεταβιβά-

σεις σημαντικών αρμοδιοτήτων στους

Α’βάθμιους Ο.Τ.Α. Στα θεσμικά, στα οικο-

νομικά, αλλά και στο θέμα των συνενώσε-

ων, υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Ο πρόε-

δρος του Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ, Νικήτας Κα-

κλαμάνης, έντονα δυσαρεστημένος, μίλη-

σε για το θάρρος των αυτοδιοικητικών, να

προτείνουν την αυτοκατάργησή τους σε

ποσοστό 2/3, πράγμα που θα ήθελε να δει

και από την Βουλή - οι 300 να γίνουν 200

– όπως επιγραματικά είπε. (Η πρόταση εί-

χε γίνει από την “7η” με εξάστηλο άρθρο

του Κ. Βενετάνου στο φ. 615/9.1.10).

Στη συνέχεια ο Νικ. Κακλαμάνης μίλησε

για ένα σπάταλο κράτος, για τα τεράστια

ψευδή ποσά εξοικονόμησης που δήλωνε η

κυβέρνηση και ο υπουργός Εσωτερικών,

ότι θα επέλθουν με το σχέδιο «Καλλικρά-

της»,  αφού εξοικονομούνται λεφτά, αλλά

όχι τα υπέρογκα ποσά που εσκεμμένα

έλεγαν, για το βαρύ σύστημα διακυβέρνη-

σης που ανατίθεται στους Δήμους και για

την έλλειψη ικανού και εξειδικευμένου

προσωπικού. 

Προβληματίστηκε για το εκλογικό σύστη-

μα, που θα προκαλέσει σύγχυση με

100ντάδες υποψηφίους, για ένα πολύπλο-

κο και πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνη-

σης με τα Συμβούλια των Δημοτικών, Κοι-

νοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων και τις

τρεις πρόσθετες υποχρεωτικές Δημοτικές

Επιτροπές,  για τις αυθαίρετες συνενώ-

σεις Δήμων μεταξύ τους, χωρίς κανένα

κριτήριο και για τη διαχείρηση των ΠΕΠ,

ακόμα και διαδημοτικών, θεμάτων από την

περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θέματα που

είχε εξαγγελθεί ότι θα ανατεθούν στους

Δήμους. 

Διαφώνησε έντονα με τη μετατροπή των

Δημοτικών Διαμερισμάτων των μεγάλων

Δήμων σε εκλογικές Περιφέρειες, εφό-

σον δημιουργούν τον κίνδυνο το Δημοτι-

κό Συμβούλιο να λειτουργεί ομοσπονδια-

κά ως άθροισμα Διαμερισματικών Συμβου-

λίων και τόνισε πως πρέπει να βρεθεί το

μέτρο ώστε να έχουμε δημοκρατία και

αποτελεσματικότητα μαζί. 

Τέλος, ανακοίνωσε την πρόταση του Δ.Σ

της ΚΕΔΚΕ, με την οποία ζητούνται 15

ημέρες διαβούλευσης προκειμένου να λη-

φθούν υπόψιν οι προτάσεις τους, να εξου-

σιοδοτηθεί το Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ και μετά

από την διαβούλευση, όπου θα έχουν

ακουστεί οι απόψεις  και οι διαφωνίες των

συνέδρων, ή να συμφωνήσουν  με τη νέα

διοικητική μεταρρύθμιση, ή να διαχωρι-

στεί η θέση της ΚΕΔΚΕ και η κυβέρνηση

να προχωρήσει μόνη της.

Ιδιαίτερα αρνητικός προς το νομοσχέδιο,

φάνηκε και ο Βασ. Παπαγεωργόπουλος,

δήμαρχος Θεσσαλονίκης και αντιπρόε-

δρος της ΚΕΔΚΕ, ο οποίος μίλησε για κο-

ροϊδία της κυβέρνησης προς την Αυτοδι-

οίκηση, ενώ εύστοχα ήταν τα όσα ανέφε-

ρε ο Θ. Γκοτσόπουλος, σχετικά με τα προ-

βλήματα των πόρων, των αρμοδιοτήτων,

του εξειδικευμένου προσωπικού και των

αναιρούμενων προϋποθέσεων της διοικη-

τικής μεταρρύθμισης που η Αυτοδιοίκηση

εξ’ αρχής έχει θέσει.

Με τη λήξη του έκτακτου συνεδρίου, απο-

φασίστηκε κατά πλειοψηφία: 

α) η εξουσιοδότηση του Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ

για τη διαβούλευση με την κυβέρνηση τις

επόμενες 15 ημέρες, 

β) η συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επι-

τροπής αποτελούμενης από μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, η

οποία αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις

προτάσεις των Τοπικών Ενώσεων της

χώρας που κατατέθηκαν στο έκτακτο Συ-

νέδριο ή θα αποσταλούν μέχρι το τέλος

της εβδομάδας και αφορούν στο Χωροτα-

ξικό, προκειμένου να τις θέσει υπόψη της

ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, για

να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές και βελ-

τιώσεις,  

γ) να δοθεί από την Κυβέρνηση περιθώ-

ριο διαβούλευσης τουλάχιστον δέκα πέ-

ντε ημερών, πριν το σχέδιο Νόμου έρθει

προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων

και 

δ) να συνέλθει εκ νέου το έκτακτο Συνέ-

δριο της ΚΕΔΚΕ, με το πέρας των δέκα

πέντε ημερών,  προκειμένου να διατυπω-

θεί η τελική θέση της Αυτοδιοίκησης για

το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Το συμπέρασμα είναι πως το νομοσχέδιο

αντιμετωπίζει προβλήματα και αντιδρά-

σεις ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις του

στα χαρτιά, χωρίς να έχει μπει σε εφαρ-

μογή. Και το πόρισμα που εξάγεται, είναι

πως αν εφαρμοστεί ως έχει, «οι Δήμοι ή

θα πτωχεύσουν ή δεν θα ασκήσουν τις

αρμοδιότητες τους», όπως είπε και ο Νικ.

Κακλαμάνης.

Ρεπορτάζ: Ζαφείρα Ατσίδη

Η σελίδα της Ηλέκτρας Βενετσάνου, “αργεί”, γιατί η ίδια βρίσκεται σε φεστιβάλ χορού στην Ολλανδία.

Αλφείρα, Ανδρίτσαινα και Φιγαλεία διαμαρτύρονται για τη συνένωση. Ζητούν να γίνουν Δήμος Επι-
κούριου Απόλλωνα, μια που εκεί βρίσκεται και ο ομώνυμος ναός με την πολύ σπουδαία, παγκόσμια,
ακτινοβολία του. Θα γράψουμε προσεχώς, γιατί τον επισκεφθήκαμε τις ημέρες του Πάσχα.
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― Στην Ελλάδα κύριε καθηγητά, δε γνωρίζουμε πολλά για το τι έγι-

νε στην Αργεντινή με το ΔΝΤ.

― Νεαρέ μου, όταν δεις μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από

το κρέας της για να φάει το παιδί της, ίσως καταλάβεις αυτό που πά-

νε να σας κάνουν. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου γιατί ήμουν ένα

κομμάτι αυτών των αδίστακτων ανθρώπων. Να μην πέσετε στα νύ-

χια τους. http://www.thetraveltart.com 

Είναι τα λόγια ενός τεχνοκράτη, που έζησε την καταστροφή μίας

περήφανης χώρας. Ενός περήφανου λαού με μία προδοτική κυβέρ-

νηση που προετοίμασε καλά το κλίμα για να εκχωρήσει την Εθνική

της κυριαρχία στη μεγαλύτερη μάστιγα του πλανήτη.

― Έφτιαξαν πόλεις, μέσα στις πόλεις. Τις ονόμασαν villas miserias,

πόλεις της μιζέριας. Εκεί πότιζαν τον κόσμο κοκαΐνη και άλλα ναρ-

κωτικά, που παρουσιάστηκαν εν αφθονία άξαφνα όταν ο εφιάλτης

είχε αρχίσει. Ήταν περήφανος λαός οι Αργεντίνοι. Δεν είδα μάνες

να πουλάνε τα παιδιά τους όπως γίνεται στο LA. Είδα όμως ανθρώ-

πους να χάνουν τα πάντα και στο τέλος τη ζωή τους όταν δεν υπήρ-

χε τίποτα να δώσουν. Όσα δεν πήραν οι τράπεζες, τα πήραν οι

έμποροι. Ο κόσμος έπρεπε να αποχαυνωθεί, να μην αντιστέκεται.

Να πεθαίνει με τη μιζέρια του. Γι' αυτό έβγαλαν έτσι αυτές τις ψευ-

τοπόλεις. Έπνιγαν εκεί την οργή και την δυστυχία τους.

― Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλα τα ΜΜΕ διατυμπά-

νιζαν την ανάγκη της "βοήθειας". Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κρά-

τος θα πτώχευε και ο κόσμος έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει για

επιτυχία την είσοδο του ΔΝΤ. Δεν φανταζόντουσαν τί θα ακολου-

θήσει. Τι ειρωνεία και αυτή. Τους έπεισαν με τον φόβο της πτώχευ-

σης και εν τέλει η σωτηρία ήρθε μόνο με την πτώχευση!

http://farm4.static.flickr.com/3087/2866455346_7d3b3c4ea8.jpg?v=0

― Back Home, είχαν όλοι την εντύπωση ότι σώσαμε τη χώρα που

ήταν ανίκανη και με διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι

μετέδιδαν οι ανταποκριτές όταν εμείς βλέπαμε την αλήθεια με τα

μάτια μας σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά.

Είχαν την εντύπωση ότι οι Αργεντίνοι μας θεωρούν σωτήρες. Πο-

τέ δεν προέβαλλαν τίποτα από την πραγματικότητα. Μόνο κάτι ρε-

πορτάζ γραμμένα στις αρχές με κόσμο να κάνει δηλώσεις κατά των

προηγούμενων κυβερνήσεων ότι τους οδήγησαν στην πείνα ευχα-

ριστώντας τις ΗΠΑ που θα τους έσωνε.

Ακόμα και τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες τις προέβαλλαν

σαν προερχόμενες από κομμουνιστές ή αριστερά κομμουνιστικά

κόμματα που αντιδρούσαν. Εγώ έβλεπα στο Μπουένος Άιρες την

λεωφόρο γεμάτη από εξαγριωμένους να ουρλιάζουν "θέλουμε τη

χώρα μας πίσω! Θέλουμε τα δολάρια μας πίσω!”

Οι τηλεοράσεις όπως μου έλεγαν, έδειχναν μερικές δεκάδες κομ-

μουνιστές με κόκκινες σημαίες που διαμαρτύρονταν. Στην πραγμα-

τικότητα ο κόσμος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες· ίσως εκατομμύρια.

Τους έβλεπα· έβγαιναν από τα σπίτια τους και ενώνονταν με τις πο-

ρείες· δεν υπήρχε συντονισμός. Ό,τι Αμερικάνικη επιχείρηση έκλει-

νε, και τη φύλαγαν πάνοπλοι αστυνομικοί.

Δεν κυκλοφορούσαμε βέβαια τότε. Μετά από κάποιες συγκε-

ντρώσεις θυμάμαι έβγαινα από το ξενοδοχείο και έβλεπα τόσες πέ-

τρες κάτω, που νόμιζα ότι γκρεμίστηκε κάποιο κτίριο· μεγάλη οργή.

Έβλεπες ανθρώπους αποφασισμένους για όλα. Άνθρωποι που δεν

έμοιαζαν looters (πλιατσικολόγοι)· ακόμα και μεσήλικες. Σίγουρα

πολλοί είχαν οικογένειες· μου έκανε εντύπωση. Έβγαιναν και συ-

γκρούονταν με ό,τι έβρισκαν· ξύλα, πέτρες. Από την άλλη, η αστυ-

νομία ήταν πάνοπλη, με αντλίες, πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα.

Ήταν αδύνατον να τους συγκρατήσουν. Είχες να κάνεις με ανθρώ-

πους που τους πήρες το σπίτι τους και το χαμόγελο τους.

― Όχι, ούτε μια στιγμή δεν τους χαρακτήρισα "τρομοκράτες"· θα

ήταν άδικο. Φαντάσου να υπηρετείς το Law and Order (Νόμος και

τάξη) και να μη μπορείς να κρύψεις την συμπάθεια σου γι’ αυτούς

που ίσως από τις τηλεοράσεις θα τους χαρακτήριζες αλλιώς. Ήθε-

λαν τη χώρα τους πίσω. Έβγαιναν με Αργεντίνικες σημαίες και

απαιτούσαν να φύγουμε.

Αυτές οι γυναίκες όμως· ποτέ δεν θα ξεχάσω. Αυτό θα με στοι-

χειώνει πάντα. Οι γυναίκες με τα παιδιά στα χέρια.

Ο ρόλος που έπαιξαν όμως αυτές οι γυναίκες. Ποιός να το περί-

μενε. Προστάτεψαν τα παιδιά τους και τη χώρα τους. Αν μπορούμε

να πούμε ότι έγινε επανάσταση στην Αργεντινή, τότε ήταν η μόνη

γυναικεία επανάσταση στους αιώνες.

http://olympia.gr/2010/02/19/imf-greece/

Το ξέσπασμα της κρίσης και η λύση

που ήλθε από τον ίδιο τον λαό

Στο πρώτο μέρος είδαμε το ξέσπασμα. Τα μέτρα της κυβέρνησης με

τις περιβόητες ενέργειες για μείωση του ελλείματος. Αυτή η μείωση

του ελλείματος που πάλι είχε καλλιεργηθεί ως αυτοσκοπός και βασι-

κή προϋπόθεση για την βοήθεια του ΔΝΤ. Βλέπετε, το "swap" του

ΔΝΤ είναι οι κρυφοί όροι που επιβάλλονται στην εκάστοτε Εθνική κυ-

βέρνηση, προκειμένου να ανοίξουν τις κάνουλες. Αυτοί οι όροι είναι

σαφέστατοι και με απλά λόγια επικεντρώνονται στο ότι "Δεν θα γίνε-

ται καμία ενέργεια, καμία δαπάνη, δεν θα λαμβάνεται καμία απόφαση

από την Εθνική κυβέρνηση που αφορά την Εθνική οικονομία εάν δεν

υπάρχει η έγκριση του ΔΝΤ”.

Δηλαδή, ο βασικός όρος "συνεργασίας" με την εκάστοτε κυβέρνη-

ση είναι η Εκχώρηση μέρους της Εθνικής Κυριαρχίας. Για όσους ακό-

μη δεν το έχουν καταλάβει.

Το άλλο σημείο που καλλιεργείται έντεχνα ως αυτοσκοπός, είναι η

εξυπηρέτηση μόνο των υποχρεώσεων προς τρίτες χώρες και όχι των

εσωτερικών υποχρεώσεων του κράτους. Προηγούνται δηλαδή οι διε-

θνείς δανειστές, που έχουν δανείσει με επαχθείς όρους έναντι των

ντόπιων πιστωτών, ήτοι των πολιτών που καλούνται όχι μόνο να απε-

μπολήσουν τις απαιτήσεις τους αλλά να σηκώσουν και το βάρος της

αποπληρωμής των διεθνών τοκογλύφων.

Στην Ελλάδα για παράδειγμα, ό περιβόητος εξωτερικός δανεισμός

(300 δις ευρώ) που αναμασούν συνεχώς οι διάφοροι "αναλυτές", είναι

μόλις ένα μικρό μέρος επί του συνόλου των τριών τρις που οφείλει συ-

νολικά το κράτος, με κύριους πιστωτές βέβαια, τους Έλληνες πολίτες.

Πολίτες μάλιστα που τροφοδοτούν το σύστημα επί δεκαετίες με ελά-

χιστο κόστος. Αναλογιστείτε ότι το κράτος (και επαγωγικά οι τράπε-

ζες) δανείστηκαν με επιτόκια που φτάνουν το 7%. Εσείς τι επιτόκιο

παίρνετε για τις καταθέσεις σας;  

Ας επιστρέψουμε λοιπόν στην Αργεντινή. Μετά την πρώτη ομοβρο-
ντία μέτρων, οι μορφές αντίδρασης εξακολουθούσαν να περνούν από
τα κανάλια κομματικών μηχανισμών και ιδεολογικών μονοπωλίων. Οι
εκδηλώσεις ήταν απόλυτα ελέγξιμες με περιορισμένη χρήση βίας,
αφού η πλειοψηφία των πολιτών δεν ήθελε να ταχθεί κάτω από καμια
κομματική σημαία ή συνδικάτο (θυμηθείτε την σημερινή απεργία 2 εκ
απεργοί, μόνο 20.000 διαδηλωτές σε διασπασμένες εκδηλώσεις με
τους παρακρατικούς μηχανισμούς των προβοκατόρων σε δράση. Τα
ΜΜΕ βεβαίως απεργούσαν!).

Τότε άρχισε ο πραγματικός εφιάλτης. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2001
η κυβέρνηση υπό την πίεση των διεθνών συμβούλων παίρνει την από-
φαση να παγώσει τις καταθέσεις των πολιτών σε όλες τις τράπεζες.
70 δις Δολάρια αλλά και υπερδιπλάσιας αξίας κρατικά ομόλογα πε-
ριέρχονται στα χέρια της "ικανότατης και λαοπρόβλητης" κυβέρνησης.
Είχε προηγηθεί βεβαίως κολοσσιαία εξαγωγή καταθέσεων από κάποι-
ους που ως συνήθως γνώριζαν. Τα ΜΜΕ απέκρυπταν ή δικαιολογού-
σαν αυτή την τεράστια εκροή προβάλλοντας την "πιθανότητα υψηλής
φορολόγησης των καταθέσεων".

Συντάξεις χάθηκαν. Τα κρατικά ομόλογα δεν είχαν πλέον κανένα
αντίκρυσμα (για τους ντόπιους βέβαια). Ακόμα και ιδιωτικά συνταξιο-
δοτικά προγράμματα που είχαν μετατραπεί εξαναγκαστικά σε ομόλο-
γα, εξανεμίστηκαν.

Είχαν προηγηθεί κάποιες αποσπασματικές παύσεις λειτουργίας του
τραπεζικού συστήματος είτε με "υποχρεωτικές αργίες" είτε με μακρο-
χρόνιες απεργίες.

Οι παρακρατικοί Κόνδορες και η μεγάλη σφαγή. Η εξουσία είχε υπο-
τιμήσει την αγωνιστική διάθεση του λαού της Αργεντινής. Πίστευε
ότι με όλες τις πιέσεις, την προπαγάνδα, τις ελεγχόμενες συγκε-
ντρώσεις ότι θα μπορούσε να ελέγξει και αυτό το κύμα διαμαρτυρίας
μπροστά στην "ληστεία του αιώνα", όπως χαρακτηρίστηκε από ανε-
ξάρτητους διεθνείς αναλυτές.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο λαός άρχισε να βγαίνει μαζικά στους
δρόμους. Σε κάθε γειτονιά, κάθε πόλη ή χωριό ανέμιζαν οι Αργεντί-
νικες σημαίες ενώ οι κομματικές εξαφανίζονταν. Κάθε μέρα, για πολ-
λές ώρες, ο λαός ήταν στους δρόμους απαιτώντας την πτώση της κυ-
βέρνησης και τον διωγμό των ξένων επιτηρητών του ΔΝΤ.

Η αστυνομία πλέον ήταν αδύνατον να ελέγξει τις αντιδράσεις. Οι
ανταποκρίσεις των διεθνών ΜΜΕ διακόπηκαν, αφού πλέον δεν υπήρ-
χαν κομματικά σημαιάκια για να δείξουν, ενώ κάθε επιχείρηση Αμερι-
κανικών συμφερόντων έμπαινε στο στόχαστρο των διαδηλωτών. Εκεί
μπήκαν στο παιχνίδι οι παρακρατικοί "Κόνδορες". Οι Κόνδορες ήταν το
δίκτυο της CIA σε όλη την Λατινική Αμερική που είχε στηθεί με το πρό-
σχημα του "Κομμουνιστικού κινδύνου" στον ψυχρό πόλεμο. Παραγου-
ανοί κυρίως παρακρατικοί συντάχθηκαν με τον μηχανισμό της ΚΥΠ
ώστε να αρχίσουν τα χειρουργικά χτυπήματα για να κάμψουν το φρό-
νημα των διαδηλωτών.

Ακολούθησαν χτυπήματα σε ανοιχτές συγκεντρώσεις ώστε να τρο-

μοκρατήσουν τον λαό για να μην ενισχύει τις κινητοποιήσεις. Δεκάδες
οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. (για να γίνει το παράδειγμα πιο
κατανοητό, σκεφθείτε την υποθετική περίπτωση να γίνονταν αυτά τα
πράγματα στην Ελλάδα και η φιλοαμερικανική κυβέρνηση να επιστρά-
τευε Ουτσεκάδες, που είναι εκπαιδευμένοι από την CIA, για να χτυ-
πούν ανοιχτές συγκεντρώσεις με χειροβομβίδες και Καλάσνικοφ, ενώ
την ίδια στιγμή η κρατική αστυνομία να συλλαμβάνει Έλληνες διαδη-
λωτές).

Τα χτυπήματα αυτά αντί να κάμψουν, ενίσχυσαν το φρόνημα των
εξεγερμένων πατριωτών, αφού μπορεί ο αγώνας για "θεσμικά και οι-
κονομικά αιτήματα" με ιδεοληπτικούς μανδύες να μην αξίζει ανθρώπι-
νες θυσίες, όμως η κινητοποίηση ήδη είχε λάβει διαστάσεις Εθνε-
γερσίας. Ο λαός πλέον κατέβαινε στους δρόμους για Εθνικοαπελευ-
θερωτικό πόλεμο.

Η Γυναίκα που έσωσε την Αργεντινή - οι λύσεις

Η Γυναίκα της Αργεντινής στάθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης και
αντίστασης. Από τις μαχητικές πορείες, την επιβίωση των παιδιών, τη
στήριξη των συζύγων. Πραγματικές ηρωΐδες που όμως έμελλε να κατα-
λύσουν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις δημιουργώντας συνθήκες διαβίω-
σης με αυτοοργανωμένα συστήματα, μακρυά από την τραπεζική - χρη-
ματοπιστωτική υποτέλεια. Ενα από τα χιλιάδες καταστήματα ανταλλα-
γής προϊόντων που οργάνωσαν οι γυναίκες της Αργεντινής

Η δράση των γυναικών ξεκίνησε από την περιφέρεια. Οι γυναίκες της
υπαίθρου ένιωσαν πρώτες την κρίση όταν είδαν την παραγωγή τους να
οδηγείται σε απαξίωση και τους άντρες τους να παραχωρούν τα πολύ-
τιμα αγαθά για ευτελές αντίτιμο.

Οι γυναίκες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Με ένα αρχέγονο
ένστικτο, επέβαλλαν παύση πώλησης της παραγωγής στους μεσάζο-
ντες και άρχισαν να ιδρύουν καταστήματα αντιπραγμάτευσης. Μικρά κέ-
ντρα δηλαδή ανταλλαγής προϊόντων με μία υποδειγματική δομή αποτί-
μησης βάσει της προσφοράς και ζήτησης των αγαθών. Οι Γυναίκες της
Αργεντινής δηλαδή, ανεξαρτητοποιήθηκαν από το χρήμα, πριν την με-
γάλη ληστεία που γονάτισε κάθε δραστηριότητα.

Στην περίοδο της μεγάλης ληστείας, η μορφή αυτή επιβίωσης πήρε
ραγδαίες διαστάσεις και αποτέλεσε την αιτία της επιτυχίας των κινητο-
ποιήσεων. Πίσω από τις στάχτες των "μαχών", οι γυναίκες κατάφεραν
να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες της οικογενειακής διαβίωσης χω-
ρίς την ανάγκη του χρήματος ή της επαιτείας των κουπονιών. Η "τρο-
φοδοσία" των μαχητών είχε εξασφαλιστεί. Το ίδιο και το φρόνημα. Αντί
για επαίτες, οι Αργεντίνοι έγιναν ελευθερωτές και οι ντόπιοι και ξένοι
εκμεταλλευτές πήραν ένα γερό μάθημα, όταν αναγκαζόντουσαν να
εγκαταλείψουν τη χώρα με Αμερικανικά ελικόπτερα (σε επόμενο άρ-
θρο).

Οι γυναίκες της Αργεντινής επέδειξαν οξυδέρκεια, αλληλεγγύη και
ικανότητα αποτελεσματικής αυτοοργάνωσης. Έδειξαν τον δρόμο της
επιβίωσης, προστάτευσαν τα παιδιά τους και απορρόφησαν μεγάλο μέ-
ρος από τους απελπισμένους των "πόλεων της μιζέριας" που είχαν δη-
μιουργηθεί όπως είδαμε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος. Αναλυτές
υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη της Αργεντινής έγινε με τους όρους που
έθεσαν αυτές οι πρωτεργάτριες του αγώνα σε τέτοιο σημείο, ώστε η
εξέγερση της Αργεντινής να χαρακτηριστεί η πρώτη γυναικεία εξέγερ-
ση στη σύγχρονη ιστορία. 
Οι ενέργειες της νέας κυβέρνησης συνοπτικά:

Επιμύθιο Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι οι εξελίξεις ήταν αδύνατον να
ανατραπούν ακόμα και με έξωθεν στρατιωτική επέμβαση. Ο λαός είχε
εκκαθαρίσει τους επίορκους από όλα τα δημόσια αξιώματα και η νέα κυ-
βέρνηση μπορούσε να θέσει η ίδια τους όρους της. Ας τους διαβάσου-
με γιατί αποτελούν ένα σημαντικό μάθημα για κάποιους ντόπιους που
φλερτάρουν με ...γουδιά.
1. Η χώρα κήρυξε πτώχευση, σταματώντας κάθε πληρωμή σε διεθνή

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
2.   Η ισοτιμία Πέσο - Δολαρίου "ξεκλειδώθηκε" και ακολούθησε υποτί-
μηση κατά 75%
3.   Η Αργεντινή είχε μάθει πλέον να είναι αυτάρκης. Η κοινωνία βάσισε
την επιβίωση της στην ντόπια παραγωγή, το εκτεταμένο μποϋκοτάζ ξέ-
νων προϊόντων ήταν πλέον κρατική "εντολή", το εμπορικό ισοζύγιο ανα-
τράπηκε άρδην.
4.   Λόγω της υποτίμησης αλλά και της σκληρής δουλειάς του λαού, η
παραγωγή της Αργεντινής έγινε ανταγωνιστικότερη φέροντας έναν
ρυθμό ανάπτυξης στα πρότυπα της Ρωσίας του 2000.
5.   Τον ρόλο του Πούτιν στην Αργεντινή, ανέλαβε ο ίδιος ο λαός
που αποκήρυξε μετά βδελυγμίας τις νουθεσίες του state department
για συνέχιση της συνεργασίας με το ΔΝΤ έστω και με ειδικά προ-
νόμια. Δοκιμασμένες λύσεις, η νεκρανάσταση μίας χώρας από έναν
λαό που δεν υπόκυψε στον τρόμο και τις απειλές. Μπορούμε;

Από το ιστολόγιο πρώην αξιωματούχου του ΔΝΤ

Για τη μετάφραση Γιώργος Παπανικολάου

Για να ΜΗ πάθουμε αυτά που έπαθαν οι απλοί άνθρωποι στην Αργεντινή 
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Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Μητρο-

πολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικόλαος είπε στο χαιρετισμό του

μεταξύ άλλων:

«Καθώς κάναμε τον αγιασμό σκεφτό-
μουνα ότι μέσα στις δύσκολες μέρες,
που μας χτυπάνε το σπόρο της ελπί-
δας στη καρδιά μας έρχονται κάτι τέ-
τοιες ευκαιρίες για να μας δώσουν ελ-
πίδα και χαρά. 

Τις προάλ-
λες εγκαι-
νιάσαμε
ένα νέο εκ-
παιδευτή-
ριο στην
Αγία Μαρί-
να. Γέμισε η
καρδιά μας
από παρη-
γοριά και
χαρά ότι τε-
λικά  γίνο-
νται έργα
στον τόπο.
Δεν είναι

όλα αρνητικά. Και θα συνεχίσουν να
γίνονται και θα προσπαθήσουμε όλοι
μαζί να τα κάνουμε. Έτσι και τώρα σε
μια πολύ δύσκολη μέρα που μας ήρ-
θαν μηνύματα δυσάρεστα, μας έρχε-
ται μια τόσο  όμορφη γιορτή. Διότι πε-
ρί γιορτής πρόκειται αφού αυτό που
αρχίσαμε το τελειώσαμε.  Και αυτός ο
όμορφος τόπος μπορεί να φιλοξενή-
σει μαζί με τα αιτήματά μας και τις λύ-
σεις των προβλημάτων μας. Καμαρώ-
νουμε...».

“Πράξη έμπρακτης στήριξης

της ισχυρής πολιτιστικής

ταυτότητας του Κορωπίου”

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος στην

ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

«Το έργο που σήμερα εγκαινιάζουμε
είναι μια ανακατασκευή εκ θεμελίων

του Δημαρχιακού κτιρίου και της αί-
θουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων που
υπέστη μεγάλες ζημιές από το σεισμό
της Πάρνηθας το 1999.  Το τελικό κό-
στος έφτασε τα 2.5εκ€, και  το 55%
καλύφθηκε από πόρους του Γ ΄ΚΠΣ
και 45% από ιδίους πόρους του Δήμου
χωρίς να χρειαστεί η σύναψη δανείου. 

Εδωσε απάντηση στις αιτιάσεις της

μειοψηφίας για την καταψήφιση της

δαπάνης των εγκαινίων τονίζοντας

ότι: «Τα εγκαίνια  δεν είναι φιέστα
προεκλογικού χαρακτήρα για εμάς. Εί-
ναι μια συλλογική διαδικασία ενότη-
τας της πόλης μας  και παρακίνησης
για νέα δημοτικά έργα. Τα σημερινά
εγκαίνια είναι και μια πράξη έμπρα-
κτης στήριξης της ισχυρής πολιτιστι-
κής ταυτότητας του Κορωπίου. Το νέο
θέατρο, η νέα αίθουσα εκδηλώσεων
αποτελεί το νέο λίκνο της καλλιτεχνι-
κής ζωής της πόλης. Είναι η απαρχή
της δημιουργίας των χώρων εκείνων
που κάθε πόλη-έδρα ενός Δήμου έπρε-
πε να έχει…”
Εξήγησε ότι τα “εγκαίνια του Δημαρ-
χιακού κτιρίου είναι η συνέχιση της

προσπάθειάς μας για καλύτερες υπη-
ρεσίες σε  καλύτερες κτιριακές υποδο-
μές. Προστίθεται σε μια σειρά δημοτι-
κών κτιρίων με ιδιαίτερη αισθητική που
κοσμούν την πόλη μας». 
Αναφέρθηκε ακόμη σε μια σειρά κινή-

σεις για δημιουργία χώρων σε  δημοτι-

κά κτίρια. Για το νέο Πνευματικό Κέ-

ντρο  είναι προγραμματισμένο να γίνει

στον ιδιόκτητο χώρο με πρόταση συγ-

χρηματοδότησης με τη Νομαρχία

Ανατ. Αττικής. Για τη δημιουργία των

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) σε

ιδιόκτητο χώρο του Δήμου και κάλεσε

τον Περιφερειάρχη Ηλ. Λιακόπουλο να

αξιολογήσει με θετικό τρόπο την πρό-

ταση χρηματοδότησης που έχει κατα-

θέσει ο Δήμος στο ΕΣΠΑ. 

Εδωσε εύσημα στους εργαζόμενους

του Δήμου και τις υπηρεσίες - με ιδιαί-
τερη αναφορά την Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, τονίζοντας ότι: Σε αυ-
τό το κτίριο και στα άλλα δημοτικά κτί-
ρια απεικονίζεται και η μεγάλη προ-
σπάθεια των εργαζομένων του Δήμου
Κρωπίας. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, το
κτίριο δεν θα γινόταν».

“Το Κορωπί βάλλεται”

Αναφερόμενος στις  δραματικές εξελί-

ξεις  στην Οικονομία και στο σχέδιο

“Καλλικράτης”, που αφήνει απέξω το

Κορωπί, αφού δεν το συνενώνει με άλ-

λον Δήμο τόνισε: “Τώρα είναι η ώρα
για μια μεγάλη επιστράτευση όλων
μας! Τώρα,  που κάποιοι πιστεύουν ότι
ο Δήμος μας  με την διατήρηση και τη
μετεξέλιξή του σε Καλλικράτειο, φαι-
νομενικά ενισχύεται…Τώρα όλοι εμείς
οφείλουμε να πούμε την αλήθεια για
να συμβάλουμε στην πραγματική πρό-
οδο των περιοχών μας. Η ισχύς του
Δήμου παρά τη φαινομενική αναβάθ-
μισή του σε Καλλικράτειο Δήμο,  δυ-
στυχώς βάλλεται. Επεσήμανε το γε-

γονός ότι 3 Δήμοι του Υπόλοιπου Αττι-

κής, οι οποίοι παρουσιάζουν κοινά χα-

ρακτηριστικά (Βιομηχανίες, μεγάλες
αδόμητες εκτάσεις, ανενεργά λατο-
μεία κα.) έμειναν μόνοι τους: Ασπρό-
πυργος, Κορωπί, Μαρκόπουλο. Κάλε-

σε σε επαγρύπνηση και επιστράτευ-

ση:… «να έχουμε όλοι το νου μας»…. 

Η ενωτική στρατηγική είναι το μεγάλο
στοίχημα για όλες τις δημοκρατικές
δημοτικές δυνάμεις, που πιστεύουν
στη δύναμη των κοινωνιών, στη δύνα-
μη της ιστορικής θεμελίωσης των

Εγκαίνια Δημαρχείου Κορωπίου

Ο Δήμαρχος κατά την ομιλία του την ημέρα των εγκαινίων στο νέο αμφιθέατρο.

Μέσα σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του

Δημαρχιακού Μεγάρου του Κορωπίου, με σημαντικές παρουσίες επισή-

μων, αλλά και υψηλού επιπέδου μουσικής εκδήλωσης, την Κυριακή 2

Μαΐου.

Ακόμη εγκαινιάστηκε και το νέο Θέατρο στον ίδιο χώρο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος, ο Μη-

τροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάος και ο  Περιφερειάρ-

χης Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος, ο οποίος προανήγγειλε τη δημοπράτη-

ση της αποχέτευσης! 

“Γέμισε η καρδιά μας από παρηγοριά και χαρά. 
Καμαρώνουμε”
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προτάσεών τους και στην πραγματική οικονομική
αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης». 

Για την προστασία του Υμηττού 

«Όσοι ακόμα ονειρεύονται τον διαμελισμό του Κο-
ρωπίου για να περάσουν δρόμους μέσα από τον
προστατευόμενο… Υμηττό,  τις υφιστάμενες ζώνες
προστασίας του και τις δημοτικές και ιδιωτικές περι-
ουσίες των Κορωπιωτών, ας το ξανασκεφτούν.

Ο κόσμος δεν μπορεί να ανέχεται νέες υποσχέσεις
και νέα ψεύτικα οράματα που οδηγούν σε αδιέξοδα.
Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις σε δημοκρατική
κατεύθυνση», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκέντρωση Κυριακή 9 Μαΐου, 11πμ. 

στο Δημαρχείο Κορωπίου, 

των Δήμων Βάρης, Κορωπίου, 

Παιανίας, Γλυκών Νερών

Κάλεσε τέλος τους δημότες την Κυριακή 9 Μαΐου

στην ανοιχτή διαδημοτική συγκέντρωση-συζήτηση

στο Κορωπί των Δήμων Βάρης-Κορωπίου-Παιανίας-

Γλυκών Νερών για τον Υμηττό στις 11 το πρωί στο

Δημαρχείο Κορωπίου.

Κάλεσε σε επιστράτευση

“Σας καλώ γι΄αυτό πάλι αλλά σε μια μεγάλη επιστράτευ-
ση! Κάθε υπεύθυνη παράταξη και κάθε υγιή σκεπτόμενο
πολίτη τον καλώ να ασχοληθεί με τα κοινά. Αυτό είναι το
χρέος μου απέναντί  σας, απέναντι στις νέες γενιές που
καλούνται να πληρώσουν τα λάθη του πολιτικού-κομματι-
κού συστήματος της μεταπολίτευσης. Έχω κουραστεί να
ακούω συμπολίτες μου να κάθονται στους καναπέδες και
να λένε να φύγουν οι κλέφτες… Είσαι έντιμος ασχολή-
σου με την πολιτική. Έχει ανάγκη ο τόπος από ανθρώπους

έντιμους που δεν θα απλώσουν ποτέ πια  το χέρι τους…
Αυτή η πρόσκληση επιστράτευσης είναι πατριωτική κίνηση
για τον τόπο που μεγάλωσα». 

Στη συνέχεια έδωσε το βήμα στον Περιφερειάρχη Ηλ. Λια-

κόπουλο, αφού εξήρε τη συμβολή της  προσωπικότητας

και της ιστορικής καταγωγής του. 

Έχουμε τα λεφτά και τη βούληση να
δημοπρατήσουμε την αποχέτευση!

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος αφού χαι-

ρέτισε την εκδήλωση, ανακοίνωσε τη μεγάλη είδηση για

το Κορωπί και τους όμορους Δήμους της Ανατολικής Αττι-

κής, ότι θα δημοπρατήσει  την αποχέτευση της Αν. Αττι-

κής  εντός του 2010:  “Θα δημοπρατήσουμε την αποχέ-
τευση Ανατ. Αττικής. Το 2000 έπρεπε να είχε ήδη δημο-
πρατηθεί. Από το 2000 έως σήμερα θα κληθούμε να πλη-
ρώσουμε πρόστιμα. Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι ότι

ζούμε στις πιο όμορφες και τουριστικές περιοχές της χώ-
ρας και είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αποχέτευση και
βιολογικός καθαρισμός. Έχουμε τώρα τα λεφτά έχουμε
και τη βούληση! Να είστε βέβαιοι ότι το στοίχημα θα το
κερδίσουμε».

Γοήτευσε η Συναυλία Κλασσικού

Τραγουδιού  και Όπερας

Τέλος ακολούθησε η Συναυλία Κλασσικού Τραγουδιού και

Όπερας από τους:  Γιώργο Ματθαιακάκη (βαρύτονο), Σο-

φία Μιχαηλίδου (σοπράνο),  Πόπη Εμμανουήλ και Δημήτρη

Σταματελάτο ( πιάνο) με 19 εκτελέσεις σημαντικών κλασ-

σικών τραγουδιών και όπερας. Οι μουσικές εκδηλώσεις

εορτασμού της νέας αίθουσας θεάτρου θα ολοκληρωθούν

το Σάββατο 8 Μαΐου.

Θα ήταν λάθος να αναφέρω έναν έναν τους επισήμους

που παραβρέθηκαν, γιατί εύκολα θα μπορούσε να ξεχαστεί

με αισιόδοξα μηνύματα έργων πνοής 

Στιγμιότυπο από τη μουσική συναυλία.



Διάχυτη είναι η αμηχανία και ο φόβος του κόσμου μπροστά στην

κατάρρευση της οικονομίας, καθώς βλέπει τα δύο κόμματα εξου-

σίας, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την οικονομική κατάσταση,

να προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη για την ανάγκη ακό-

μη σκληρότερων μέτρων. Από το άλλο μέρος τα μικρά κόμματα

και οι συνδικαλιστές κάνουν ό,τι μπορούν για να κατεβάσουν το

λαό σε διαδηλώσεις και απεργίες ενάντια στα μέτρα. Τη σύγχυση

επιτείνουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς ένα μέ-

ρος από αυτά δίνει προτεραιότητα σε ειδήσεις τρομοκρατίας και

όχι οικονομίας, ενώ άλλα προβάλλουν ανησυχητικές φήμες για

την οικονομία σαν βεβαιότητες, που όμως διαψεύδονται στη συ-

νέχεια. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ θεριεύει η οργή των πολι-

τών ενάντια στους πολιτικούς, που επί δεκαετίες είτε κυβέρνησαν

την Ελλάδα απομυζώντας τους πόρους της, είτε είχαν καταπιεί τη

γλώσσα τους μπροστά στην επερχόμενη οικονομική συμφορά φο-

βούμενοι το πολιτικό κόστος.

Τα κόμματα εξουσίας αναγκάζονται τώρα να ομολογήσουν την

εγκληματική ανικανότητά τους να κυβερνήσουν με σωφροσύνη

τα τελευταία τριάντα χρόνια και παραδέχονται πλέον ότι τα τα-

μεία είναι άδεια, άρα για να συνεχίσουν να δίνονται μισθοί και συ-

ντάξεις, πρέπει να γίνουν δεκτά τα μέτρα του Διεθνούς Νομισμα-

τικού Ταμείου, που είναι αντίθετα με τις ψευτιές, που σέρβιραν

προεκλογικά. Τα μικρά κόμματα επιδιώκουν τη χρεωκοπία της Ελ-

λάδας, δηλαδή θέλουν να σταματήσει να πληρώνεται ο μισθωτός

και ο συνταξιούχος, γιατί τότε οι ψηφοφόροι θα απομακρυνθούν

από τα κόμματα εξουσίας και θα δοκιμάσουν τα μικρά κόμματα

στη διακυβέρνηση της χώρας: είναι χαρακτηριστικό ότι σε τηλεο-

πτικές τους συνεντεύξεις οι αρχηγοί των μικρών κομμάτων απέ-

φυγαν να απαντήσουν πού θα βρεθούν λεφτά, αν δεν γίνουν απο-

δεκτά τα μέτρα και περιορίστηκαν να εξηγούν ποιος φταίει για

την κατάσταση. Την ευθύνη όμως για το επικοινωνιακό χάος και

την παραπληροφόρηση έχουν και τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς

τα φιλοκυβερνητικά προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή

του κόσμου από την οικονομία προβάλλοντας κατά προτεραιότη-

τα θέματα άσχετα, όπως η τρομοκρατία, ενώ τα αντιπολιτευόμε-

να διακινούν ανυπόστατες φήμες ότι έχουμε ήδη χρεωκοπήσει ή

ότι επίκειται ανακοίνωση χρεωκοπίας, που διαψεύδονται καθημε-

ρινά. Αυτά γίνονται γιατί οι ανάξιοι πολιτικοί μας, οι μεγαλοεκδό-

τες και καναλάρχες, που τους υποστηρίζουν και οι κομματικοί

συνδικαλιστές νομίζουν ότι η κοινωνία εξακολουθεί να πιστεύει

σε εθνικούς ηγέτες, που αποδείχτηκαν πολιτικά ψοφίμια.

Τη στιγμή που κανείς δεν προτείνει άλλο τρόπο εξεύρεσης χρημά-

των για να αποφευχθεί  η χρεωκοπία και να συνεχιστεί η καταβολή

μισθών και συντάξεων, αναγκαστικά πρέπει να δεχθούμε τα μέτρα

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να στηρίξουμε την κυβέρ-

νηση στην πορεία αυτή: αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε συγχωρο-

χάρτι σε όσους κυβέρνησαν και έφεραν την οικονομία στη σημερι-

νή απελπιστική κατάσταση, ούτε σε όσους ήξεραν πού βαδίζει η οι-

κονομία και σιωπούσαν. Θα λογαριαστούμε μαζί τους στις επόμε-

νες εκλογές, όταν θα στείλουμε στα σπίτια τους όσους αντιδρούν

στη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε διακόσιους, όσους δεν

θέλουν περιορισμό των βουλευτικών αποδοχών σε ποσοστό μεγα-

λύτερο του μέσου πολίτη, όσους διαφωνούν με την περικοπή του

προσωπικού της Βουλής, όσους αντιτίθενται στη φυλάκιση και από-

ταξη δωροδοκούμενων εφοριακών και όσους εμποδίζουν τη γενί-

κευση του πόθεν έσχες σε όλους. Τα μικρά κόμματα, που στοιχη-

μάτισαν στη χρεωκοπία  της Ελλάδας θα πάρουν τη θέση που τους

αξίζει έξω από τη Βουλή. Η κοινωνία των πολιτών γνωρίζει καλά

πια το ποιόν των ασύδοτων κομματαρχών και ξέρει τον τρόπο να

τους εμποδίσει να βάλουν στις βουλευτικές λίστες κομματικούς

τους φίλους, που δεν είναι άξιοι ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών

των ψηφοφόρων τους να δέσουν.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Στηρίζουμε τώρα 

την κυβέρνηση,
λογαριαζόμαστε στις εκλογές

με τους πολιτικούς
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ΚΕΔΔΥ: Παιδιά ενός κατώτερου θεού
Από τον Αννα στον Καϊάφα

Από τον Νομαρχιακό Σύμβουλο και Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής Δημο-

σθένη Μπαρούτα, λάβαμε επιστολή στην οποία καυτηριάζει την αντιμετώ-

πιση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), όσον αφορά τα λειτουργικά του έξο-

δα και τις βασικές του ανάγκες στέγασης, για τα οποία δεν αναλαμβάνει κανείς και

μεταθέτει το πρόβλημα από τον Αννα στον Καϊάφα, δυσκολεύοντας έτσι το έργο

των εκπαιδευτικών, των γονιών και βέβαια, αυξάνοντας την ανασφάλεια των ευαί-

σθητων αυτών παιδιών.

Μας κάνει εντύπωση δε, η Νομαρχία, η οποία έχει ξοδέψει ένα μεγάλο κονδύλι για

βρεφονηπιακούς σταθμούς, να μην αποφασίζει να διαθέσει ένα αντίστοιχο ποσό γι’

αυτά τα παδιά!! Δημοσιεύουμε την επιστολή του Δημοσθένη Μπαρούτα, που πάντα

είναι ευαίσθητος στα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΚΕΔΔΥ: Παιδιά

ενός κατώτερου θεού

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Τα όσα τον τελευταίο καιρό

συμβαίνουν συμπυκνώνουν

ένα νέο επεισόδιο άκρατου

θεσμικού και λειτουργικού πα-

ραλογισμού και ασυνεννοη-

σίας, γύρω από το ποιος δη-

μόσιος φορέας έχει την υπο-

χρέωση λειτουργικής υποστή-

ριξης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρο

Διαφοροδιάγνωσης Διάγνω-

σης και Υποστήριξης ατόμων

με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες) Αν. Αττικής. Οι διαφορε-

τικές «απόψεις», σε αυτό το

πλαίσιο, υποδεικνύουν ανά-

λογα με τις περιστάσεις και

τις απόψεις των ιθυνόντων

άλλοτε την Νομαρχία, άλλοτε

το υπουργείο Παιδείας και άλ-

λοτε την Περιφερειακή Διεύ-

θυνση Εκπαίδευσης. Φυσική

συνέπεια, η δυσπραγία, κωλυ-

σιεργία και παρεμπόδιση της

αναφερόμενης νευραλγικής

και σημαντικής υπηρεσίας του

εκπαιδευτικού χώρου.

...Η δυσλειτουργία της συγκε-

κριμένης υπηρεσίας αφήνει

ένα δυσαναπλήρωτο κενό

που επιδρά με τη μορφή ντό-

μινο σε γονείς, μαθητές, εκ-

παιδευτικούς και σχολικές μο-

νάδες. Έτσι, εκατοντάδες μα-

θητές της περιοχής που

έχουν υποβάλλει αίτηση αξιο-

λόγησης, περιμένουν στην

«ουρά».

...Πρόσφατα, σαν να μην

έφταναν όλα τα παραπάνω, οι

σωρευμένοι απλήρωτοι λογα-

ριασμοί του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, μάλλον, θα οδηγήσουν

στην διακοπή του από την

Δ.Ε.Η. 

...Κι’ όμως η λύση είναι αυτο-

νόητη, δεν χρειάζεται να επα-

νεφευρεθεί ο τροχός για να

δοθεί. Την ορίζουν τα ίδια τα

δεδομένα του ζητήματος.

Εχουν ως εξής: Σε όλη την

λοιπή Ελλάδα την ευθύνη

στήριξης της λειτουργίας των

ΚΕΔΔΥ έχουν οι Νομαρχίες.

Το ενοίκιο του ΚΕΔΔΥ Ανατ.

Αττικής ήδη πληρώνεται από

τη νομαρχία Ανατ. Αττικής. Το

συνολικό ποσό που απαιτείται

για τις λειτουργικές δαπάνες

είναι πολύ μικρό.

... Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα

από το ποιός φορέας με την

στενή ερμηνεία του γράμμα-

τος του νόμου έχει ή δεν έχει

την τυπική ευθύνη, οφείλει η

Νομαρχία να πάψει να δηλώ-

νει αναρμόδια...

Δημοσθένης Μπαρούτας

Δάσκαλος ειδικής αγωγής και

Νομαρχιακός Σύμβουλος
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«Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση»
συμμετέχουν και οι Φίλοι 

του Αρχαιολογικού Μουσείο Μαραθώνα

Οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πράσινη

Δράση, Καθαρά Δάση» στο δάσος του

Εθνικού Πάρκου Σχινιά του Μαραθώνα,

ιστορικού τόπου παγκόσμιας αναγνώρισης

και αναφοράς.

Ετσι εκφράζουν έμπρακτα την αγωνία

τους για την ανάγκη προστασίας και φροντίδας όλων των

οικοσυστημάτων που αποτελούν το Εθνικό Πάρκο:

― του μοναδικού πευκοδάσους

― του σημαντικότατου υγρότοπου (μεγάλο έλος)

― την χερσόνησο της Κυνοσούρας,

― της παράκτιας ζώνης και της θάλασσας

Ωστόσο ανησυχούν για την κατάστασή του και ζητάνε από

την Πολιτεία να εφαρμόσει τα απαραίτητα για την ουσια-

στική προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου, απο-

μακρύνοντας κάθε κίνδυνο υποβάθμισής του:

• Να αποκατασταθεί άμεσα το αυτόματο σύστημα πυρό-

σβεσης του πευκοδάσους

• Να ολοκληρωθούν τα έργα (υδραυλικά, οδικά κλπ) και να

εφαρμοστούν οι σχετικοί νόμοι και αποφάσεις που μπο-

ρούν να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητά του

• Η σχεδιαζόμενη Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μα-

ραθώνα-Ν. Μάκρης – Ραφήνας να σεβαστεί το χαρακτήρα

του Εθνικού Πάρκου. 

• Να μη χωροθετήσει το ΥΠΕΚΑ το θαλάσσιο αιολικό πάρ-

κο με τις 90 ανεμογεννήτριες ύψους 156 μέτρων στα 2 χι-

λιόμετρα από το Εθνικό Πάρκο, που θα πλήξει το Σχινιά

και όλο τον ιστορικό όρμο του Μαραθώνα εξυπηρετώντας

μόνο οικονομικά συμφέροντα.

Πληροφορίες: Τ.Θ.  2486, 19007, Μαραθώνας

22940 92875, 6976754182, 6977212808

filoimoumarathon@yahoo.gr,  

delagram@hol.gr, sofsid@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 06/05/10

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. Πρ. 5172

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειου Διαγωνισμού

για την “Προμήθεια υλικών για την συντήρηση 

και επισκευή παιδικών χαρών”

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για

την “Προμήθεια  υλικών για την συντήρηση και επισκευή παιδικών χα-

ρών” αξίας ευρώ 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η Μαΐου

2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευ-

θερίας 1ος όρ.), την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά

(ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του

Δήμου μέχρι και την 17/05/2010 ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5%

επί του προϋπολογισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέ-

χονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το γραφείο τεχνικής

υπηρεσίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Πασχαλινός).

Ο Δήμαρχος

Σ. Κωνσταντάς

Το σχέδιο «Καλλικράτης για την ορθολογική ανα-

διοργάνωση της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας αυτήν

την κρίσιμη περίοδο είναι σε θέση να έχει θετική

συμβολή. Χρειαζόμαστε λιγότερους, καλύτερους και

πιο οικονομικούς Δήμους και αιρετή περιφερειακή

αυτοδιοίκηση και όχι απλώς αποκέντρωση, κάτι που

υποστηρίζω εδώ και 20 χρόνια, στο πλαίσιο του ευ-

ρωπαϊκού εκσυγχρονισμού. 

Αρκεί τα κόμματα να δείξουν τον πλέον ποιοτικό και

πατριωτικό τους εαυτό όσον αφορά, τόσο το περιε-

χόμενο της μεταρρύθμισης (καθ’ ύλη και χωρικά),

όσο και τις επιλογές σχετικώς με τα πρόσωπα που

θα κληθούν να υπηρετήσουν τους νέους θεσμούς,

αφού η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Οι πόροι, οι

αρμοδιότητες και οι μη κομματικά και μη τοπικιστικά

παρακινούμενες συνενώσεις θα κρίνουν τη στάση

μας απέναντι στο νέο νομοθέτημα. 

Οι πολίτες και η κοινωνία πολιτών

ειδικότερα δεν θα είμαστε άμοιροι

ευθυνών στην προσπάθεια αυτή,

αντιθέτως οι τοπικές κοινωνίες με

βλέμμα ευρυγώνιο και στραμμένο

στο μέλλον οφείλουν να κάνουν

σωστές, γενναίες, ποιοτικές επιλογές. Όχι στα κρι-

τήρια με τα οποία μέχρι τώρα επιλέγαμε πρόσωπα,

όχι στην πελατειακή λογική, τις προσδοκίες προσω-

πικής ανταπόδοσης. Η πενταετής θητεία που προ-

βλέπεται καθιστά επιτακτική τη θεσμοθέτηση δύο

συνεχόμενων θητειών, 10 έτη κατ’ ανώτατο όριο για

τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες κι επίσης τη

θέσπιση ασυμβιβάστου στην πρώτη μετά το πέρας

της θητείας τους εκλογική αναμέτρηση για άλλη αι-

ρετή θέση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπε-

δο. Οι αιρετές θέσεις συνιστούν προσφορά και όχι

επαγγελματική καριέρα και χώρο εκτόνωσης των

προσωπικών αδιεξόδων, ανισόρροπων και ανεπάγ-

γελτων ανθρώπων.

Ελπίζω να εισακουσθούμε από την κυβέρνηση, να γί-

νει ουσιαστική διαβούλευση, να επικρατήσει η λογι-

κή και σε κάθε περίπτωση οι ζωντανές δυνάμεις να

ηγηθούν του αγώνα ανασυγκρότησης, διατήρησης,

βιώσιμης και ποιοτικής ανάπτυξης, ενός από τους

πλέον όμορφους και ιστορικούς τόπους που διαθέτει

η Ελλάδα, την Αττική γη.
nikoyani@yahoo.gr.,   www.nicosyannis.gr

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ΝΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

γράφει ο 

Νίκος Γιαννής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 06/05/10

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής Πρόχειου Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 18η Μαΐου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12π.μ. θα

διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικών

προγραμμάτων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευ-

θερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5%

επί του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιο-

λογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κα-

θημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 6600.711, αρ-

μόδιος κ. Κακουλάκη).

Ο Δήμαρχος

Σ. Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 06/05/10

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής Πρόχειου Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 18η Μαΐου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 θα διε-

ξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση υλι-

κών χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο προϋπολογιζόμενης δαπάνης

13.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευ-

θερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5%

επί του προϋπολογισμού, ήτοι 650,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιο-

λογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κα-

θημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη

- Κκοτίνης τηλ. 210 6600.760).

Ο Δήμαρχος

Σ. Κωνσταντάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μικροεξαρτημάτων για συντήρηση

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και επισκευή δημοτικών κτιρίων

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 03 (Λ-03)10

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λευκάδας 10 Τ.Κ. 166 73 Βούλα

Τηλ.: 210-9657126-127, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 60/21-02-2010 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών μικροεξαρτη-

μάτων για συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων». 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 14 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και

ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώ-

πιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

14.117,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-

χής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία

συμμετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 705,85€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020122 Υπεύθυνος κος Χ.

Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από

το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr (μέχρι και την Τρίτη 12-05-

2010).

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 8/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 65/2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/09 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. σχε-

τικά με μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα

Απριλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνε-

δριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 2449/9-4-10 έγγρα-

φη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα

μέλη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Π. Σκουζής, 4. Ι. Κυριακόπου-

λος, 5. Κ. Καραγεώργος, 6. Γ. Καμπάνης, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Μ. Χόβρη –

Σίνα, 9. Γ. Τρόντζος, 10. Δ. Γεωργουλόπουλος, 11. Π. Κουλουβάρης*

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Θ. Σταμάτης, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Ε. Σκου-

λάξενου, 5. Ε. Παναγοπούλου, 6. Α. Λώλος

*ο οποίος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος

την υπ’ αριθμ. 31/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/09 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την προγενέστερη με αριθμ. 120/09 απόφαση του Δ.Σ.

2. Την υπ’ αριθμ. 31/10 απόφαση της Δ.Ε.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.2 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 129/09 προγε-

νέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 31/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα:

Την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων για λόγους πυρα-

σφάλειας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τους προσερ-

χόμενους επισκέπτες και οχήματα. Εξαιρούνται οχήματα του Δήμου κα-

θώς και οχήματα Πυροσβεστικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Τα επικίνδυνα προστατευόμενα σημεία θα είναι τα εξής:

Α. Περιοχή Μικρού Καβουρίου

- Τμήμα Λεωφ. Απόλλωνος μετά είσοδο Μαρίνα Βουλιαγμένης και έως

την αδιέξοδο της οδού.

- Αδιέξοδο Τμήμα αδιαμόρφωτης οδού προς παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου.

Β. Περιοχή Οικισμός Εμπορίου.

- Όλο το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Λυκούργου

- Τμήμα της αδιάνοικτου οδού Αχιλλέως από την συμβολή της με την οδό

Θησέως και έως την Λεωφ. Αθηνάς.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 129/09 κανονιστική απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 65/10 και υπογράφεται.

Ο πρόεδρος Τα Μέλη

Δ. Κοντονής Ως άνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ υλικού για συντήρηση και επισκευή

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ δημοτικών κτιρίων και δημοτικού φωτισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 03(Λ-03)10

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λευκάδος 10 Τ.Κ. 166 73 Βούλα

Τηλ.: 210-9657126-127, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-031993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 60/21-02-2010 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση

και επισκευή δημοτικών κτιρίων και δημοτικού φωτισμού.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 14 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και

ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώ-

πιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

44.874,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής

στο δι9αγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμμετέ-

χει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 2.244,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020122. Υπεύθυνος κος Χ.

Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από

το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr (μέχρι και την Τρίτη 12-05-

2010). 

Ο Δήμαρχος

Γ. Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 3/5/2010

Αρ. Πρωτ.: 20/3-5-10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου 

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου)

Η 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας διακηρύσσει ότι προ-

κηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προ-

σφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του, για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχο-

λείου Αγ. Μαρίνας στις 7/6/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο γραφείο του Σχολείου (τηλ. 2291093012) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

Ο πρόεδρος της 2ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

Κων/νος Παπαμιχάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ.Πρωτ.: 7790

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 3/5/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 17/2010, με προϋπολογισμό

200.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες

εργασιών:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: με προϋπολογισμό 126.436,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &

ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: με προϋπολογισμό 1.490,10€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &

ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: με προϋπολογισμό 4.876,70€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ

και απρόβλεπτα)

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ): με προϋπολογισμό 32.484,67€

(συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-

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

σίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 20/5/2010 ημέρα Πέμπτη.

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 25/5/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ 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, μεμονωνμέ-

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

τηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ-

ΠΟΙΙΑΣ.

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 επι-

στολής ύψους 3.305,78€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μή-

νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

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

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

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή.

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

και με εντολή

Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ.Πρωτ.: 7789

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 3/5/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 3/2010, με προϋπο-

λογισμό 300.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κα-

τηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: με προϋπολογισμό 176.174,27€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &

ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: με προϋπολογισμό 63.187,41€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &

ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: με προϋπολογισμό 7.268,72€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ

και απρόβλεπτα)

ΠΡΑΣΙΝΟΥ: με προϋπολογισμό 1.303,48€ (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 Υπηρε-

σίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 20/5/2010 ημέρα Πέμπτη.

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 25/5/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ 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, μεμονωνμέ-

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

τηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ-

ΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

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 επι-

στολής ύψους 4.958,70€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12)

μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

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

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

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα

εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

και με εντολή

Δ/ντης τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης
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Άμεσα κύριος-α άνω των 18

ετών ζητείται για ανεξάρτη-

τη συνεργασία. Δεν απαι-

τούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Μερική ή πλήρης απασχόλη-

ση. Δυνατότητες προσωπι-

κής ανάπτυξης. Τηλ.

2241051812. www.work-

4all.com

Ζητείται

barman/barwoman για

εστιατόριο στην Ανατολι-

κή Αττική. Δυνατότητα

12μηνης απασχόλησης.

Τηλ. Επικοινωνίας 210

3602.202.

Ζητούνται Μπουφετζής,

Σερβιτόρος/α ή βοηθός,

υπεύθυνος καταστήματος.

Τηλ. Επικοινωνίας 210

3602.202.

Ζητούνται 6 άτομα από επι-

χείρηση για την οργάνωση.

Μερική – πλήρης απασχό-

ληση ανεξάρτητης συνερ-

γασίας. 1000€-10.000€/μή-

να. Τηλ. 2102801185,

www.multi-millionaires.biz

Ζητούνται  άτομα από

επιχείρηση για μερική –

πλήρη απασχόληση. Ερ-

γασία μέσω Η/Υ στο χώ-

ρο σας. Ανεξάρτητη, συ-

νεργασία. Κέρδη 1000€ -

3.000€/μήνα. Τηλ.

2118001004, www.multi-

millionaires.biz

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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,

αναλαμβάνει και κατ’ οί-

κον θεραπείες σε παιδιά,

καθώς και συμβουλευτι-

κή καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία -

διαταραχών λόγου - ομι-

λίας - φωνής. Δ.Α.Δ-αυ-

τισμός, μαθησιακές δυ-

σκολίες, νοητική υστέ-

ρηση. τηλ. 6973395686 -

6979139915

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



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

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

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΚΥΡΙΑΚΗ 9, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 & ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει Τετάρτη  12/5  8μ.μ.

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου συνεδριάζει την Τετάρτη

12 Μαΐου και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί

2 θεμάτων.

1) Απόφαση για έγκριση Β' Φάσης Μελέτης Αναθεώρησης του

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μαρκοπούλου.

2) Απόφαση για έγκριση ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης

Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Μαρκοπούλου.
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ΜΟΝΕΣ

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Καριέρα, καταχρήσεις, πάρτι, σεξ με

διαφορετικούς άνδρες.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Μια αξιόπιστη και οικονομική μέθο-

δος αντισύλληψης, αλλά και μια καλή προστασία

από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το

προφυλακτικό είναι απαραίτητο. Καλό θα ήταν όμως

και ένα back up από το χάπι.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Συγκατοικείτε. Έχετε μονογαμική σχέση.

Κάνετε έρωτα .Το κλάμα ενός μωρού δεν ακούγεται και

τόσο ελκυστική ιδέα.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Οι ορμονικές μέθοδοι, όπως το χά-

πι, ο κολπικός δακτύλιος και το ενδομήτριο σύστη-

μα, επιτρέπουν άφθονο σεξ όποια ώρα και στιγμή,

χωρίς έγνοια.

ΟΠΑΔΟΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Έχετε μια σχέση που πάει καλά. Θέλε-

τε αντισύλληψη, αλλά δεν συμπαθείτε το χάπι ή την

ιδέα να παίρνετε ορμόνες, γιατί έχετε ακούσει πολ-

λά για τις παρενέργειες και τις αλλαγές στην ψυχι-

κή διάθεση.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Ενδομητρικό σπείραμα ή προφυλα-

κτικό (αν και κανείς δεν το θέλει στις μόνιμες σχέ-

σεις).

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΙΔΙ, ΑΛΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Είστε παντρεμένη ή συγκατοικείτε. Θέ-

λετε και οι δύο μωρό, αλλά όχι αύριο. Αν, ωστόσο,

συμβεί είναι καλοδεχούμενο.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Μεθόδους που σας επιτρέπουν να

μείνετε έγκυος αμέσως μόλις τις διακόψετε, δηλαδή

προφυλακτικό, το χαπι και διάφραγμα.

ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Απολαμβάνετε εδώ και μερικά χρόνια τη

χαρά της οικογένειας και δεν νοσταλγείτε καθόλου

τις πάνες και τα μπιμπερό.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Η πιο δραστική λύση είναι η στεί-

ρωση, αλλά μόνο αν είστε 100% σίγουρη για την

απόφασή σας. Αλλιώς προτιμήστε το ενδομητρικό

σπείραμα χωρίς ορμόνες.

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Κάποιες κυκλοφορούν ήδη στις ΗΠΑ και στη Δυτική

Ευρώπη.

Χάπι τεσσάρων εποχών. Επιτρέπει την έμμηνο ρύση

κάθε τρεις μήνες. Το χάπι λαμβάνεται συνεχώς επί

94 μέρες και διακόπτεται για μία εβδομάδα.

Ενέσιμο. Αντισυλληπτικό σε ένεση, την οποία κάνε-

τε μια φορά το μήνα. Με οιστρογόνα και προγεστο-

γόνα.

Τσιρότο. Τοποθετείται στην κοιλιά, στον κορμό ή

στους γλουτούς και ελκύει συνεχώς και σε χαμηλές

ποσότητες συνδυασμό οιστρογόνων και προγεστο-

γόνων. Αλλάζεται μία φορά την εβδομάδα επί τρεις

εβδομάδες.

Τσίχλα. Αντισυλληπτικό χάπι που το μασάτε. Έχει

τις ίδιες ορμόνες και θεωρείται εξίσου αποτελεσμα-

τικό.

Ανδρικό χάπι. Σχεδιάζεται να ελκύει τεστοστερόνη

και προγεστογόνα ώστε να εμποδίζει την παραγωγή

σπέρματος. Θα κυκλοφορήσει σε 10 χρόνια.

Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: Το χάπι χρησιμο-

ποιείται από περισσότερες από 100 εκατομμύρια γυ-

ναίκες στο κόσμο. Είναι η δημοφιλέστερη αντισυλ-

ληπτική μέθοδος στην Ευρώπη (αλλά όχι στην Ελ-

λάδα). Στη χώρα μας το προτιμάει μόνο το 3% των

γυναικών, ενώ στην Τουρκία το 9%.Το 75% των ζευ-

γαριών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί προφυλακτικό. Το

27% των Ελληνίδων χρησιμοποιεί το χάπι της επό-

μενης μέρας. Μόνο πέρσι πουλήθηκαν 200.000 δι-

σκία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 75 εκατομμύ-

ρια κυήσεις σε όλον το κόσμο είναι ανεπιθύμητες.

Από αυτές τα 45 εκατομμύρια οδηγούνται στην άμ-

βλωση. Στη Ελλάδα έχουμε 150.000 αμβλώσεις το

χρόνο.

Στέφανος   Χανδακάς
MD MBA PhD

Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός Χειρουργός-Γυναικολόγος,

Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών 

και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΑΣΩ 

& του ιατρικού Web Site www.iator.gr

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΚΗ  ΖΩΗ

. . . γ ια την υγειά μας

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 30/4/10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Α’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Πληροφορίες: Ελευθέριος Σταμάτης, 22993 20300

Fax: 22990 48289 - e-mail: info@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Α’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

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

13 του άρθρου 20 Ν. 3731/08.

β) Του άρθρου 11 παρ. 5 του Π.Δ. 28/80, γ) τον Πρϋπολογισμό του Α’ ΚΑ-

ΠΗ για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας “Μεταφοράς των

μελών του Α’ ΚΑΠΗ σε εκδρομές ψυχαγωγικού & πολιτιστικού περιεχο-

μένου έτους 2010.

Προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνι-

σμού με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, για την

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

ΔΡΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

- συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 33.000€ με κριτήριο κατα-

κύρωσης την οικονομικότερη προσφορά ως εξής:

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων (Λε-

ωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου) την 14/05/2010 και ώρα 10:00 έως 11:00

(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού).

Δεκτοί στο διαγωνισμο γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

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

του προϋπολογισμού σε 1.500,00€, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμε-

νους και πρέπει να απευθύνεται προς  το Α’ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ και να βε-

βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας

συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης της  υπηρε-

σίας, υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης

εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής

αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμέ-

νο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογη-

τικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζό-

μενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € (ευρώ)

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως

και στις 31/12/2010.

Η οριστική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει οικονομικό-

τερη προσφορά εφόσον κριθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης ότι η προ-

σφορά του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον τύπο και να αναρτηθεί στον

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Τα στοιχεία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι μία εργάσιμη

ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Ιωάν. Φιλίππου
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Η Κυπελλούχος Αττικής για το 2009,

ομάδα του ΣΑΣ Κορωπίου, θα αντιμε-

τωπίσει στον 4ο γύρο του Κυπέλλου

Αττικής 2010, την ομάδα της Π. Σ. Πε-

ριστερίου, η οποία κατετάγη 2η στο

Πρωτάθλημα Α Εθνικής κατηγορίας

2009 και η οποία ενισχύθηκε σημαντι-

κά με την προσθήκη 3 κορυφαίων Ελ-

λήνων Γκραν Μετρ.

Ο αγώνας είναι Νοκ Άουτ και θα διε-

ξαχθεί την Κυριακή 9 Μαΐου στο Κο-

ρωπί, Σωκράτους 18, πλατεία Δεξαμε-

νής στις 11:00. 

Ο νικητής θα προκριθεί στη φάση των 4.

Ο αγώνας χαρακτηρίζεται ως πρόωρος

τελικός για το Κύπελλο και είναι ένας

από τους σημαντικότερους που έχουν

διεξαχθεί στα Μεσόγεια. Η είσοδος εί-

ναι ελεύθερη για το κοινό.

www.sask.gr

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αγώνας Κυπέλλου Νοκ Άουτ3ο 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

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

κι άλλες επιτυχίες 
Άλλη μια επιτυχία για τους αθλητές του ομί-

λου αντισφαίρισης Βουλιαγμένης στο Πανελ-

λαδικό Διασυλλογικό πρωτάθλημα Βορρά-Νό-

του για τις ηλικίες κάτω των 10 ετών το οποίο

διεξήχθη στην Βάρη στις 23-24/04/2010.

Η ομάδα των κοριτσιών πήρε την τρίτη θέση

στον 3ο όμιλο ενώ η ομάδα των αγοριών κέρ-

δισε την πρώτη θέση στον 7ο όμιλο.

Προπονήτρια των παιδιών είναι η Βασιλειάδου

Όλγα.

Οι μικροί αθλητές και στο Διασυλλογικό αυτό

κατάφεραν με σκληρή προπόνηση να διακρι-

θούν σε υψηλές θέσεις!

Στη φωτογραφία με το κύπελο ανά χείρας πανηγυ-
ρίζουν για την επιτυχία τους, οι μικροί αθλητές.

Ο  ΓΓΑ τιμά  τις γυναίκες του πόλο Βουλιαγμένης

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθλητισμού Παναγιώτης

Μπιτσαξής παρέθεσε

γεύμα στις αθλήτριες,

τους προπονητές και τις

διοικήσεις των ομάδων

του ΝΟΒ και του Εθνικού

Πειραιά που κατέκτησαν

αντίστοιχα το Champions

Cup και το LEN Trophy

Γυναικών, (4/5) στο εστια-

τόριο του Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης.

Πινγκ – Πονγκ με τον “Αρη”

2ο Πρωτάθλημα «ΤΟΠ 8»

Οι οκτώ καλλίτεροι αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικιακής κατηγορίας, συγκε-

ντρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για

να παίξουν μεταξύ τους και να ξεχωρίσουν οι πρώτοι από τους πρώτους.

Στις Παγκορασίδες ο ΑΡΗΣ συμμετείχε με δύο αθλήτριες, όπως και στο 1ο

πρωτάθλημα ΤΟΠ 8.

Η Στέλλα Πατεράκη κατέλαβε την 2η θέση χάνονται στον τελικό με 3-2 και μά-

λιστα στο τελευταίο σετ έχασε με 13 -11.

Η Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου κατέλαβε την 7η θέση με 2 νίκες και 3 ήττες παρά

την υπερπροσπάθειά τους να καταφέρει να διακριθεί όπως και στο 1ο ΤΟΠ 8.

Η Εμίρη Φιλία, στην κατηγορία των κορασίδων έχασε στον μικρό τελικό με 3-

1 και έτσι κατέλαβε την 4η θέση δείχνοντας ότι είναι θέμα χρόνου και η κατά-

κτηση της 1ης θέσης αφού μπορεί ν’ αγωνιστεί στην κατηγορία της άλλα δύο

χρόνια. Επίσης η Ισαμπάλογλου θ’ αγωνιστεί στις Παγκορασίδες και την επό-

μενη αθλητική περίοδο.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 8/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 66/2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί της υπ’ αριθμ. 30/10 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά

με ρύπανση στη περιοχή Μαρίνα Βου/νης.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα

Απριλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνε-

δριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 2449/9-4-10 έγγρα-

φη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα

μέλη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Π. Σκουζής, 4. Ι. Κυριακόπου-

λος, 5. Κ. Καραγεώργος, 6. Γ. Καμπάνης, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Μ. Χόβρη –

Σίνα, 9. Γ. Τρόντζος, 10. Δ. Γεωργουλόπουλος, 11. Π. Κουλουβάρης*

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Θ. Σταμάτης, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Ε. Σκου-

λάξενου, 5. Ε. Παναγοπούλου, 6. Α. Λώλος

*ο οποίος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος την υπ’ αριθμ. 30/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά

με ρύπανση στη περιοχή Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθμ. 30/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ. 2 εδαφ. του άρθρ. 79.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί αρμοδιο-

τήτων της Δημαρχιακής Επιτροπής.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί του ελέγ-

χου νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιβολή διοικητικού προστίμου 50.000€ στον παραβάτη

ιδιοκτήτη σκάφους και 100.000€ στην Μαρίνα ΕΟΤ Βουλιαγμένης, για

κάθε περίπτωση μη εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης ανέλκυσης

των σκαφών στον περιβάλλοντα χώρο της Μαρίνας για επισκευές, δε-

δομένου ότι αφενός η χρήση χημικών και τοξικών ουσιών προκαλεί σο-

βαρούς κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος και αφετέρου ελλοχεύ-

ουν κίνδυνοι περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 56/10 και υπογράφεται. 

Ο πρόεδρος Τα Μέλη

Δ. Κοντονής Ως άνω

Ο Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Βάρης  σε συνεργα-

σία με το Καρδιολογικό κέ-

ντρο Ηλιούπολης  - και το

μοναδικό κέντρο Φυσικής

Αποκατάστασης στο Νομό

Αττικής που είναι υπό την

διεύθυνση του γιατρού καρ-

διολόγου Φωτίου  Ν. Πα-

τσουράκου – Αρχίατρου

Ε.Α., στο πλαίσιο της προ-

σφοράς τους στον αθλητι-

κό χώρο προτείνουν στους

αθλούμενους δημότες:

1. 20 € ανά συνεδρία Φυσι-

κοθεραπείας η οποία θα κα-

ταβάλλεται από τον ενδια-

φερόμενο. Σε περίπτωση

που εν συνεχεία χρειάζεται

ενδυνάμωση στο γυμνα-

στήριο 60 ευρώ  μηνιαίως

για όσο διάστημα χρειαστεί

και για όσες φορές την

εβδομάδα.

Για τον προληπτικό Καρδιο-

λογικό έλεγχο θα γίνεται

με το ασφαλιστικό ταμείο

του ενδιαφερόμενου εφό-

σον υπάρχει σύμβαση χω-

ρίς καμία άλλη οικονομική

επιβάρυνση. Σε περίπτωση

που δεν υπάρχει σύμβαση

με το ασφαλιστικό ταμείο ο

ενδιαφερόμενος θα επιβα-

ρύνεται με 60 ευρώ για τον

πλήρη Καρδιολογικό έλεγ-

χο.

2. Η επίσκεψη στον Φυσία-

τρο εφόσον χρειάζεται, και

οποιαδήποτε Ιατρική πράξη

στο τμήμα της Φυσικής

Αποκατάστασης θα είναι με

30% έκπτωση από το τιμο-

λόγιο του Κέντρου, ή δια

μέσου συμβάσεων με

ασφαλιστικά ταμεία εφό-

σον υπάρχουν.

3. Οποιαδήποτε άλλη δια-

γνωστική εξέταση στο Καρ-

διολογικό Κέντρο ή στο

τμήμα υπερήχων θα γίνεται

για τους αθλητές είτε μέσω

ασφαλιστικών ταμείων χω-

ρίς συμμετοχή ή όπου δεν

υπάρχει σύμβαση με 30%

έκπτωση.

4. Ο προληπτικός Καρδιο-

λογικός έλεγχος στον κάθε

ενδιαφερόμενο θα περιλαμ-

βάνει κλινική εξέταση, Ηλε-

κτροκαρδιογράφημα και

Triplex καρδιάς.

• Για περισσότερες πληρο-

φορίες επικοινωνήστε με

τον Αθλητικό Οργανισμό

Δήμου Βάρης, Βασ.

Κων/νου 25  (1ος όροφος),

Τηλ. 2132030465

Φυσική αποκατάσταση με τον 

Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Βάρης
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Αψογη οριοθέτηση η Λαυρεωτική

δηλώνει ο  

Σταύρος Παπασταυρόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

Σύμφωνα με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ο νέος Δήμος «Λαυρε-

ωτικής» συγκροτείται από τρεις ιστορικές περιοχές. 

Το Λαύριο, την Κερατέα και τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Εκτιμώ ότι όσοι είχαν

βαρύνουσα γνώμη στη

διαμόρφωση των

ορίων του νέου Δήμου,

έκαμαν πραγματικά

άψογη οριοθέτηση. 

Από αυτή την ώρα ευ-

θύνη όλων μας, δημο-

τών και αιρετών της

αυτοδιοίκησης, είναι η

συνεργασία, ο διάλο-

γος και οι κοινές συ-

ντονισμένες προσπά-

θειες, ώστε ο νέος δι-

ευρυμένος Δήμος να λειτουργήσει από την αρχή, με

όρους Δημοκρατικής συμμετοχής, ως δύναμη ανάπτυξης

της περιοχής, κατάκτησης ποιότητας ζωής για όλους και

θεσμικής θωράκισης των δημοτών απέναντι στην πρωτο-

φανή επίθεση που δέχονται οι κατακτήσεις της κοινω-

νίας μας. 

Είναι προφανές ότι για να συμβούν αυτά, η Κυβέρνηση

πρέπει να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και να

είναι πλήρως αποσαφηνισμένες οι αρμοδιότητες με τους

πόρους που τις καλύπτουν. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

μηχανισμούς που συμ-

μετείχαν ενεργά στην

κατακρήμνιση της ελλη-

νικής οικονομίας ή ανέ-

χτηκαν σιωπηρώς τα

κερδοσκοπικά παιχνίδια

σε βάρος της χώρας

μας.

ζητούν σήμερα από τον

ελληνικό λαό να δεχτεί

την μετατροπή της Ελ-

λάδας σε μια τριτοκοσμική χώρα. Ζητούν την κα-

τάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, την

υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου του λαού και

την καταστροφή της μεσαίας τάξης. Δηλώνω ότι

θα παραμείνω εκπρόσωπος του λαού της Αττικής

στο Κοινοβούλιο, ότι θα συνεχίσω να υποστηρίζω

κάθε θέση και νόμο της κυβέρνησης που θα συμ-

βάλλει στην αναδιανομή του εισοδήματος, στην

εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου, στην επαναφο-

ρά της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην αναζήτη-

ση ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης

που θα σέβεται και θα υπηρετεί πρώτα τον άνθρω-

πο και μετά τους αριθμούς, δηλαδή σε όλα αυτά

που προεκλογικά είχε δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι θα

υλοποιήσει.    

Πολιτική Δήλωση του

Δημάρχου Βάρης

Παν. Καπετανέας

Εν αναμονή του οριστικού σχεδίου με το νέο
αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας ο Δήμαρχος
Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας δηλώνει ότι
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα είναι
υποψήφιος με τον Ανεξάρτητο Συνδυασμό
“Νέα Εποχή”.

για τι δημοτικές

εκλογές

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δήλωση


