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Αν ήταν ο πλανήτης
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Τράπεζα,

ΜΑΪΟΣ 2010

θα τον έσωζαν!
επίτοιχη σοφία!

Με ΟΡΓΗ!
Ο Καπιταλισμός δεν είναι ένας
Μέσα οι κλέφτες
Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, την
ώρα που κλυδωνιζόταν η ΕΣΣΔ, είχε πει:
«προς Θεού μη διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση».
Κάτι ήξερε. Και προφανώς δεν ήταν κρυφοκομμουνιστής! Η ΕΣΣΔ, με όλα τα κακά της, τη νομενκλατούρα της και τη διαφθορά της, είχε στήσει
ένα κοινωνικό κράτος και κυρίως ήταν ένα εξισορροπιστικό αντίπαλο δέος.
Ο Καραμανλής ήξερε πόσο άπληστος και αδίστακτος είναι ο καπιταλισμός. Ήξερε τί εξέφραζε η
«σχολή του Σικάγο» - η σχολή
«του άκρατου και ασύδοτου νεοφιλελευθερισμού – πού αποσκοπούσε και τι μεθόδους χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί.
του Κώστα
Ο Καπιταλισμός δεν είναι ένας.
Βενετσάνου
Άλλος είναι ο εμποροβιομηχανικός
και άλλος ο χρηματο-οικονομικός
για τον οποίο οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν πάρεργο, ενώ το κύριο αντικείμενό του είναι
η …παραγωγή αέρα κοπανιστού. Κοινώς φούσκες.
Να μη τα επαναλάβουμε. Τα θυμάστε και ορισμένοι τα έχετε υποστεί άμεσα: Χρηματιστήριο – όχι
μόνο το ΧΑΑ, βεβαίως, με μετοχές που είχαν εκτιναχθεί και στο 40(!) φορές πάνω από την πραγματική τουw αξία.
Δομημένα ομόλογα, παράγωγα, “τοξικά” sub prime
δάνεια, μ’ όλα τα συνακόλουθα, που έχουμε γράψει κατά διαστήματα και εμείς και τα οικονομικά
κυρίως, φύλλα των εφημερίδων. Πτωχεύσεις τραπεζών, αλλά όχι των τραπεζιτών και των golden
boys και άλλα τέτοια ευφυή και ευφρόσυνα για
τους …εφευρέτες.
Συνέχεια στη σελ. 2

Μας “έπιασαν στον ύπνο”
στη Β’ πλαζ Βούλας
γιατί δεν ειδοποιήθηκε ο Δήμος;

Η νέα άλωση
Ιστορικές ομοιότητες
29 Μαΐου 1453. Σαν σήμερα, 557 χρόνια έχουν περάσει
από ‘κείνη την αποφράδα μέρα της άλωσης της πόλης

29 Μαΐου 1453 - 29 Μαΐου 2010. Το χθες και το σήμερα. Αν ανατρέξουμε στα ιστορικά γεγονότα, θα βρούμε τόσες ομοιότητες!…Μα και κάποιες
διαφορές, βεβαίως.
Χαρακτηριστική, θλιβερή για το σήμερα διαφορά, η συνεπής προς την ελληνική ιστορία απάντηση – με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου – του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, προς τον Μωάμεθ:
«…την πόλιν σοι δούναι ούτ’ εμόν εστίν, ούτ’ άλλου των
κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».
Ο Μωάμεθ του είχε προτείνει – αφού είχε αθετήσει συμφωνίες και όρκους – να φύγει ο Παλαιολόγος μαζί με
τους άρχοντες και τα υπάρχοντά του, ελεύθερος, κι αυτός, απλώς να… παραλάβει την πόλη!
Σήμερα παραδίδουμε αμαχητί την «πόλη» και το λαό της
στο Δ.Ν.Τ., στην ΕΚΤ και στις Βρυξέλες. Στις αξιώσεις
των «αγορών».
Δείτε τώρα τις τραγικές ομοιότητες που δικαιολογούν
αναμφισβήτητα τον τίτλο της παρούσας αναφοράς στο
ιστορικό γεγονός της ημέρας: (εκτενές ανάτυπο από την
Συνέχεια στη σελ. 3
“7η”, φύλλο 619).

Ενας επιτυχημένος
Δήμαρχος
επανέρχεται
στο Λαύριο Σελίδες 16,17,18
Μύθος το 3ο
Γυμνάσιο Βούλας!

Σελ. 7

Σελίδα 13

Το νέο μας e-mail
press@ebdomi.com
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Με ΟΡΓΗ!
Μέσα οι κλέφτες
Συνέχεια από τη σελ. 1
Τη δουλειά, τι σχέση, θα μου πείτε,
έχουν όλα αυτά με την Σοβιετική
Ένωση. Είπαμε: Ήταν το «αντίπαλο
δέος» που περιόριζε τις ορέξεις τους.
Γιατί τότε δεν έδρασαν αμέσως οι
«αγορές», μετά την πτώση της κι
έπρεπε να περάσουν κοντά 20 χρόνια; Γιατί έπρεπε πρώτα να σε «μπάσουν μέσα», να σε «βάλουν στο χέρι».
Κι άρχισαν τα δάνεια. Αίτια βρίσκονται ή εφευρίσκονται. Καταναλωτική
και «επενδυτική» ευφορία, προστριβές, διεκδικήσεις, αντιπαλότητες,
γκρίζες ζώνες, «τρομοκρατία» - έχει
πολλά ο μπαξές – κι ακολουθούν εξοπλισμοί, καταναλωτικές κυρίως επενδύσεις, μίζες, διαφθορά.
Οίκοι αξιολόγησης, spreads… Αλήθεια, μόνο η Siemens ήταν προαγωγός και εκμαυλίστρια συνειδήσεων,
με κάπου 3,5 τρις δολάρια μίζες ανά
τον κόσμο;
Οι «αγορές» δεν δίνουν μίζες σε διαπραγματευτές και Υπουργούς; Το 7%
επιτόκιο δεν θα μπορούσε να ήταν
6% - εξίσου παράλογα υψηλό – κι από
την διαφορά του 1% να πάρει το «κάτι τις του» και ο διαπραγματευτής;
Μόνο ο Μαντέλης και ο Τσουκάτος είναι; Αυτά που έβγαλαν αυτοί – ομολογημένα – είναι μόνο το 1,5% από
τις μίζες των 100 εκατομμυρίων ευρώ
που έδωσε, κατ’ ομολογία της ίδιας
της siemens στα δύο κόμματα εξουσίας στην χώρα μας.
Μέχρι και η Μέρκελ ξεστόμισε ότι
πρέπει κάπως να περιορίσουν τις κερδοσκοπίες τους οι «αγορές». Πώς;
Πώς, όταν τα υποχείριά τους οι πολιτικοί, άμεσα ή ιδεολογικοποιημένα
και εκπαιδευμένα, στην ασυδοσία
του χρηματο-οικονομικού κυρίως κεφαλαίου, θέσπισαν διατάξεις και δέσμευσαν τις χώρες τους με συνθήκες
(Λισσαβόνας κλπ), πώς θα ελέγξουν

και πώς θα περιορίσουν τις αγορές;
Να γιατί χρειάζεται η αναθεώρηση
των Συνθηκών. Όχι μόνο για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία,
την Ιταλία, την Ιρλανδία, αλλά για
τους λαούς όλης της Ευρώπης.

Μιλήσαμε …λατινικά
Φίλος μου διπλωμάτης, μου είπε, διαβάζοντας το άρθρο μου «τι να κάναμε» («7η» φύλλο 633): «Μιλάς για
αναθεώρηση Συνθηκών. Ξέρεις αυτό
είναι δύσκολο πράγμα. Ξεχνάς ότι
“pacta sunt servanta”; (Οι συμφωνίες
πρέπει να τηρούνται).
Δεν το ξεχνώ του αντέτεινα, αλλά
υπάρχει υπέρτερος νομικός κανόνας:
“Salus populi suprema lex esto” (Η σωτηρία των λαών, της πολιτείας είναι
πρώτος νόμος).
Πότε λοιπόν τροποποιούνται οι Συνθήκες;
Όταν το προβλέπει ρητή διάταξη,
όταν υπάρχει επιφύλαξη (καλά, δεν
πιστεύω να έχουμε κάνει τέτοιους
«ηρωισμούς») ή όταν επικαλεστείς
την αρχή rebus sic stantibus (των
πραγμάτων ούτως εχόντων). Άλλαξαν δηλαδή τα δεδομένα κι εμφανίστηκαν καταστάσεις σ’ όλο τον κόσμο, απρόβλεπτα.
Εξ’ άλλου, κατά την ταπεινή μου άποψη, η Συνθήκη της Λισσαβόνας πάσχει και νομικά.

Ας έρθουμε όμως πάλι στους μιζαδόρους, στα λαμόγια και στους κλέφτες
του δημοσίου χρήματος, κατ’ επέκταση. Του μόχθου των λαών, τελικά: Αυτοί οι σοσιαλληστές (οι ληστές των
κοινωνιών που δεν έχουν σχέση με το
σοσιαλισμό), οι εκμαυλιστές και οι
πάτρωνές τους δεν θα πληρώσουν;
Ή θα την βγάλουν «αβρόχοις ποσί».
Θυμάστε τον Ντ. Ηλιόπουλο που φώναζε «Έξω οι κλέφτες»;
Μέσα οι κλέφτες και δήμευση των
κλεμμένων. Είναι η οργισμένη φωνή
του Λαού. Κι ας μην ξεχνούν ότι η
«φωνή του Λαού είναι οργή Θεού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Δουλ

Σελ. 8

γ. κορναράκης

Γιατί επιθέτηκε στην Ελλάδα
η αυτοκρατορία των ΤραπεζιΣελ. 9
τών Γρ. Ρώντας
Μπάτε σκύλοι αλέστε!
Σελ. 9

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Σελ. 10
Μύθος το 3ο Γυμνάσιο Βούλας
Σελ. 13

Ψήφιση μέτρων: υπέυθυνη στάση
και μικροπολιτικοί ελιγμοί
Ν. Δημητρίου

Σελ. 12

Παρανόμως χρεώνουν sms
Σελ. 14

Εκλογές στο Κίτσι

Σελ. 12

Θυρανοίξια στο Κορωπί

Σελ. 18

Το Λαύριο τότε και τώρα

Σελ. 19

Διακοπή κυκλοφορίας - διαμαρτυρία
στη Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου
Κινητοποιήσεις για τις Ζώνες Υμηττού, μαθαίνουμε ότι οργανώνουν
Σύλλογοι της περιοχής Βάρης, Κορωπίου.
Την Τρίτη στις 4.30 το απόγευμα θα κλείσουν τη Λεωφόρο ΒάρηςΚορωπίου στο τμήμα μεταξύ Τζάμπο και Σχολής Ευελπίδων, για να
διαδηλώσουν την αντίθεσή τους.
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Οι Συνθήκες ή κυρώνονται (συνηθέστατα), ή απορρίπτονται, από τα κοινοβούλια. Δεν τροποποιούνται. Εμείς
και τ’ άλλα κράτη της Ε.Ε. την κυρώσαμε. Η Ιρλανδία, με δημοψήφισμα,
την απέρριψε. Η Ε.Ε. για να περάσει
σώνει και καλά το Ευρω – Σύνταγμα
που το βάπτισε «Συνθήκη» μιας και το
«Σύνταγμα» είχε απορριφθεί από
Γαλλία και Ολλανδία, με δημοψηφίσματα – έκανε υποχωρήσεις έναντι
της Ιρλανδίας, που ισχύουν βεβαίως,
για όλες τις χώρες της Ε.Ε., και πέτυχε έτσι να εγκριθεί και από ‘κείνη, με
δεύτερο δημοψήφισμα.
Ναι αλλά αυτή είναι μια νέα Συνθήκη,
έστω και ελαφρώς τροποποιημένη.
Αυτή η τροποποιημένη Συνθήκη δεν
πέρασε ξανά από τα κοινοβούλια
προς κύρωση. Είπαμε, οι Συνθήκες
δεν τροποποιούνται από τα κοινοβούλια. Ή κυρώνονται, ή απορρίπτονται.
Και βεβαίως, δεν εγκρίνονται σιωπηρώς.

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Τύμβια στο Μαραθώνα

Σελ. 32

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Αθλητική γιορτή στην Κερατέα Σελ. 30

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνιστώ στους πολιτικούς μας – και
στους αναγνώστες – ν’ ανατρέξουν στον
17ο τόμο της ιστορίας του Ελληνικού
Έθνους του Κ. Παπαρηγοπούλου (13411453), της νέας έκδοσης N.G. Μπορούν
να κάνουν όποιους παραλληλισμούς θέλουν, ν’ ανιχνεύσουν χαρακτήρες ατομικούς και εθνικούς, να διερευνήσουν μεθόδους, να βάλουν νέα, σύγχρονα πρόσωπα - τον εαυτό τους τον ίδιο – σε παλιές φιγούρες, ν’ αλλάξουν ονόματα σε
οικογένειες και να μένουν οι ίδιες – οι
νέες με τις παλιές και τούμπαλιν.
Ιδού κάποια αποσπάσματα που ο παραλληλισμός είναι πιο έντονος, σχεδόν ταυτόσημος, έτσι που ο χρόνος εξανεμίζεται.
Ταυτίζεται το χτες με το σήμερα.
Ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται, εξελισσόμενη όμως, ποτέ η ίδια. Επαναλαμβάνεται σπειροειδώς: Γιατί, όπως είπε κι ο
Ηράκλειτος «δεν γίνεται να μπεις στο
ίδιο ποτάμι δύο φορές».

Η νέα Άλωση
πέδων, επέλεγαν βεβαίως - βεβαίως τις
προσευχές και τη χαλαρότητα των μοναστηριών του Αγ. Όρους και αλλαχού, στα
οποία προσέφευγαν, στην καλύτερη περίπτωση και οι «αυτοκράτορες» όταν
εξέπιπταν συχνά και γι’ αυτό φρόντιζαν
να έχουν παραχωρήσει πρωτύτερα εκτάσεις της «βασιλεύουσας» με διάφορα,
«χρυσόβουλα!». Και μια κι αναφερθήκαμε σ’ αυτά να πούμε, ότι εκτός από τις
άλλες εξευτελιστικές παραχωρήσεις
που αναγκάζονταν να κάνουν προς τους

ότι το 12ο αιώνα εισέπραττε μόνο από
την Κωνσταντινούπολη πάνω από
100.000.000 δραχμές. Το ένα τρίτο – αν
όχι το μισό αυτού του ποσού το κατέβαλλε το τελωνείο. Στα χρόνια όμως του
γιου του Ανδρονίκου Γ΄, του Ιωάννη του
Παλαιολόγου, το τελωνείο της Κωνσταντινούπολης εισέπραττε μόνο 30.000
χρυσά νομίσματα το χρόνο».
Κι ενώ αυτά συνέβαιναν με την εξωτερική κατάσταση και την οικονομία, την τελευταία επιβάρυναν οι εσωτερικές δια-

Μετά την πρώτη άλωση από τους στραυροφόρους το 1204, το Βυζάντιο άρχισε
να κλυδωνίζεται. Οι Οθωμανοί έχουν κάνει την παρουσία τους αισθητή, οι Φράγκοι, οι Ενετοί και άλλοι αλωνίζουν. Στη
Μ. Ασία, από τα διάφορα Τουρκομανικά
κρατίδια, άρχισε να ξεχωρίζει αυτό των
Οθωμανών, υπό την δυναστεία των
Οσμανιδών και κυρίως του Ορχάν του Α’
που έθεσε τις βάσεις της οργάνωσης του
Οθωμανικού κράτους και δια του εξισλαμισμού, αλλά και του Ορχάν του Β’ (14ος
αιων.)
Μετά την ήττα που υπέστησαν οι Βυζαντινοί στον Πελεκάνο της Μ. Ασίας και
με την οποία έχασαν τις κτήσεις τους
στην περιοχή αυτή - με αρχαίες ακμάζουσες ελληνικές πόλεις - για καμιά εικοσιπενταριά χρόνια επήλθε ηρεμία και
ειρήνη (από την εισβολή στην Κύπρο και
κατοχή της μισής, έχουν περάσει 36
χρόνια “ηρεμίας”). Ηρεμία κατά την
οποία οι Οθωμανοί εμπέδωναν τις θέσεις
τους εκεί και ετοιμάζονταν συστηματικά
κι όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και κοινωνικά, για τα επεκτατικά τους σχέδια,
Εκτός του εξισλαμισμού των νέων και
την δημιουργία του σώματος των Γενίτσαρων, «έχτισαν στην Προύσα και στην
Νίκαια τζαμιά, σχολεία, φτωχοκομεία,
ξενοδοχεία και άλλα παρόμοια […] ενώ
εγκατέστησαν στις πλαγιές του Ολύμπου μουσουλμάνους μοναχούς και ερημίτες» τους γνωστούς δερβίσηδες στη
θέση των Χριστιανών μοναχών. (Σας θυμίζει τίποτα η Θράκη και ο Μουφτής;).
Απ’ την άλλη, στον Ελληνικό χώρο και
στο Βυζάντιο έχει επέλθει ηθική παρακμή τόσο στους Έλληνες, όσο και στους
Φράγκους κατακτητές του ελλαδικού
χώρου και των νησιών. Κι ενώ το Βυζάντιο θα ‘πρεπε να ετοιμάζεται, οι άρχοντες τρώγονταν για την εξουσία και τα
είχαν εναποθέσει όλα «τη υπερμάχω…»
και αντί της σκληρής ζωής των στρατο-

πλωματία» της επαιτείας και προσήλθε
ικέτης, πηγαίνοντας ο ίδιος στη Ρώμη,
στον Πάπα Ουρβανό Ε’, όπου ενώπιόν
του και ολόκληρου του Ρωμαϊκού κλήρου, αποκήρυξε τα δόγματα της ορθόδοξης ανατολικής Εκκλησίας και μάλιστα
ματαίως, αφού το μόνο που αποκόμισε
ήταν υποσχέσεις και ευλογίες! Απ’ τη
Ρώμη πήγε στη Βενετία, απ’ όπου πήρε
κάποιες υποσχέσεις και δάνεια με βαρύτατους τόκους, για να εξακολουθήσει
την περιοδεία του στην Ευρώπη. Πήγε
στη Γαλλία, όπου ούτε ‘κει πέτυχε τίποτα
και ξαναγύρισε στην Βενετία όπου …τον
συνέλαβαν και τον αιχμαλώτισαν για ευτελές χρέος!
Αυτή ήταν η κατάντια του διαδόχου των
Κωνσταντίνων, των Βασιλείων και των
Κομνηνών, λέει χαρακτηριστικά ο
«Κ.Π.».
Σας θυμίζουν τίποτα αυτά; Τα ταξίδια
Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου μήπως;
Σας θυμίζει τίποτα η λυσσασμένη διαμάχη Καντακουζηνών και Παλαιολόγων για
την εξουσία; (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Ν.Δ.).
Σας θυμίζουν τίποτα τα «χρυσόβουλα»;
Ανατρέξτε στην ιστορία για να «θαυμάσετε» και να φρίξετε.
Να τρομάξετε και να αφυπνισθείτε…

διάφορους επιδρομείς της Ανατολής,
της Δύσης και του Βορρά, χάριν κυρίως
της εξασφαλίσεως της εξουσίας – ποιάς
«εξουσίας»;
- ο βασιλιάς Ιωαν. Παλαιολόγος - του
οποίου τη διακυβέρνηση, ο Παπαρηγόπουλος (Κ.Π.) χαρακτηρίζει «αξιοθρήνητο» - αφού ήρθε σε συνεννόηση προσωπικής εξασφαλίσεως, με τον Ενετό Κάρολο Ζένο, παραχώρησε στη Βενετία το
νησί Τένεδο με χρυσόβουλο. «… Από
τότε, λέει ο Παπαρηγόπουλος, η Τένεδος αποσπάστηκε από το κράτος για πάντα».

Η οικονομική κατάσταση
Ποια ήταν όμως η οικονομική κατάσταση; Στην αρχή δεν ήταν τραγική, έγινε
σταδιακά με απώλειες, παραχωρήσεις,
παθητικές απαλλοτριώσεις (…ιδιωτικοποιήσεις!). Λέει ο Κ.Π: «το κράτος δεν
διέθετε πια τους παλιούς θησαυρούς, όχι
μόνο γιατί η έκτασή του ήταν πολύ μικρότερη, αλλά και γιατί έκανε το λάθος
να παραχωρήσει στους ξένους την εμπορική ατέλεια και το δικαίωμα να εισπράττουν για δικό τους λογαριασμό τα τελωνειακά τέλη του εμπορίου που διεξήγαγαν. (Βλέπε ιδιωτικοποιήσεις ΟΤΕ, Αεροδρόμιο κλπ.). Μια ιδέα της τεράστιας ζημιάς που υπέστη το κράτος, εξαιτίας αυτού του λάθους, μας δίνει η διαπίστωση

μάχες και συνωμοσίες για την εξουσία
και την προσωπική ικανοποίηση: Οι Καντακουζηνοί τρώγονταν με τους Παλαιολόγους, μη διστάζοντας να χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς τους αυτούς,
τους εξωτερικούς εχθρούς της χώρας,
Τούρκους, Φράγκους, Ενετούς, Σέρβους
και … “κάθε καρυδιάς καρύδι”.
Οι αγύρτες και οι ευχίτες έκαναν θαύματα και «έβλεπαν να λάμπει το θείο φως»
στον …αφαλό τους. (Προφανώς από κει
θα προήλθε η …ομφαλοσκόπηση).
Και φτάσαμε να ενδίδουμε στις απαιτήσεις των Τούρκων να γκρεμίσουμε δυο
μεγάλους αμυντικούς πύργους στη Χρυσή Πύλη, που είχε χτίσει επί τέλους ο Ιωάννης Παλαιολόγος όταν είδε ότι οι
Τούρκοι δεν είχαν «μπέσα» και κάθε παραχώρηση, τους άνοιγε την όρεξη για
νέες απαιτήσεις. (Μήπως πάει το μυαλό
σας στους S 300;).
Ά, ο Βαγιαζήτ απαίτησε να εδρεύει στην
Κωνσταντινούπολη καδής και να χτιστεί
και Τζαμί. Αυτά, 60 χρόνια πριν την Άλωση.

Λες και είναι τώρα!
Οι εξευτελισμοί όμως δεν έχουν όρια:
Ο Ιωαν. Παλαιολόγος δεν συντάχθηκε με
τους Σέρβους, τους Βούλγαρους, τους
Ούγγρους στον αγώνα τους κατά των
Τούρκων, αλλά το ‘ριξε στην «υψηλή δι-

Θα μάθετε για την εξουσιολαγνεία, για
την οικονομία, για τις ελληνοποιήσεις
και τις… εθνικοποιήσεις αλλοδαπών και
θα διακρίνετε τους διαφορετικούς τρόπους δράσης και σ’ αυτά των Οθωμανών!
Και μη πείτε, «αυτά γίνονταν τότε, τώρα
άλλαξαν οι “καιροί”. Οι καιροί είναι πονηροί και η ιστορία είναι η δέσμη φωτός
του παρελθόντος, που φωτίζει την πορεία του μέλλοντος. Αυτό εννοούσε ο
Ηρόδοτος σαν έλεγε: «Ολβιος (καλότυχος) όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν».
Γιατί και τότε, αν αλλιώς φέρονταν κι εκπαίδευαν το λαό και είχαμε άξιους ηγήτορες, θα είχαμε εκμεταλλευθεί πολλές
«θεόπεμπτες» ευκαιρίες και θα κινούσαμε μαζί με τους θεούς την «χείραν».
Την «χείραν» όμως την είχαμε για να την
ανεβοκατεβάζουμε από πάνω μέχρι κάτω κατά το δοκούν, από όρθρου βαθέως,
μέχρι νυκτός…
Παραλείπω τις πολλές ευκαιρίες που θα
μπορούσαμε να τις κάνουμε περισσότερες με Βαλκάνιους και λοιπούς Ευρωπαίους, Γάλλους, Ούγγρους κλπ. για ν ‘αναφέρω μια κυριολεκτικά απρόσμενη και
πολύ ευνοϊκή.
Όταν ο Τζένγκις Χαν και Ταμερλάν, ως
από μηχανής Θεός, κατετρόπωσαν και
διέλυσαν τους Οθωμανούς στη μάχη της
Αγκυρας (1402). Απερίσπαστοι και μεθοδικοί όμως οι Τούρκοι, σε 50 χρόνια όχι
μόνο ανασυγκροτήθηκαν, αλλά αναδείχθηκαν σε κραταιά δύναμη, αλώνοντας
εν τέλει την πρωτεύουσα μιας χιλιόχρονης αυτοκρατορίας.
Κώστας Βενετσάνος
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Ημέρες δημιουργίας
& Πολιτισμού στη Βούλα
Άλλη μια χρονιά τα σχολεία της Βούλας (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά και Γυμνάσια) κλείνουν τη σχολική χρονιά με
εκδηλώσεις πολιτισμού μαζί με τα τμήματα της Πνευματικής Εστίας του Δήμου Βούλας (ΠΕΒ).
Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο 22 Μαϊου με την έκθεση ζωγραφικής του παιδικού
εργαστηρίου ζωγραφικής της ΠΕΒ. Ακολούθησε η έκθεση χειροποίητου κεντήματος από το εργαστήρι της
ΠΕΒ (2-27/5). Την Τετάρτη 26/5 1 & 2 Νηπιαγωγεία
«έπαιξαν» με τον Αριστοφάνη (Ιστορίες του παππού
Αριστοφάνη), δείχνοντας ότι οι αξίες και τα ιδανικά παραμένουν ίδια, και από Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30
παρουσιάζεται αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Παρή Τζήλου στην αίθουσα της ΠΕΒ με θέμα «Προσκυνητάρια και …ταξίδια». (την προλαβαίνετε ακόμη).
Το πρόγραμμα συνεχίζεται από την Τετάρτη 2 Ιουνίου
με το 2ο Δημοτικό και θέμα «ημέρες ραδιοφώνου» με
στιγμιότυπα του Μάνου Χατζηδάκι στο 3ο πρόγραμμα,
στο θέατρο Βέμπο στην παραλία (δίπλα από το ΝΑΟΒ).
Παρασκευή 4/6 το 4ο Δημοτικό χορεύοντας τραγουδάει
«ελάτε να σώσουμε την πόλη από το τσιμέντο», στην αίθουσα «Ιωνία», ώρα 6.30μ.μ.
Την ίδια ημέρα ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός,
ώρα 8 παρουσιάζει δρώμενα με θέμα «Μένουμε Ελλάδα
– Διακοπές στα νησιά».
Το Σάββατο 5/6 ανοίγει η 11η έκθεση ζωγραφικής και
κεραμικής από το καλλιτεχνικό εργαστήρι της ΠΕΒ και
κλείνει την Κυριακή 13/6, στην αίθουσα της ΠΕΒ καθημερινά 7-9μ.μ. και το Σαββατοκύριακο και το πρωί.
Κυριακή 6/6 το 1ο Δημοτικό με θέμα «Στην πριγκηπέσα
Σμύρνη αιώνια είναι η Ανοιξη», ξετυλίγει το κουβάρι της
μνήμης… στην «Ιωνία», (δίπλα από το Δημαρχείο), ώρα
8.μ.μ.
Δευτέρα 7/6 το 3ο Δημοτικό παρουσιάζει την «Ειρήνη»
του Αριστοφάνη στην «Ιωνία», ώρα 8.30μ.μ.

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
στην Κερατέα
Την Κυριακή 30 Μαΐου στις 8 το βράδυ το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας και ο Λαογραφικός
Σύλλογος «Απόλλων» διοργανώνουν εκδήλωση με
αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Πόλης (29-51453). Θα γίνει παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου «Η
Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Το Χρονικό του
Λεονάρδου του Χίου» του συγγραφέα από την Κερατέα Κωνσταντίνου Τσοπάνη καθώς και του ιστορικού
μυθιστορήματος «Ματωμένος Βόσπορος» της Λιλής
Πρίφτη που κατάγεται από την Παιανία. Η παρουσίαση θα γίνει από τους συγγραφείς στο Α΄ μέρος του
προγράμματος.
Στο Β΄ μέρος η Χορωδία του Λαογραφικού Συλλόγου
«Απόλλων» θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια
και θρήνους για την Πόλη και την Αγιά Σοφιά με τη διεύθυνση του Χρήστου Τσάλλου. Συμμετέχει η ορχήστρα
του Θοδωρή Τασούλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τιμητική εκδήλωση για την αρχαιολογική
έρευνα στο Κορωπί - Κυριακή 30/5
Η Δημοτική βιβλιοθήκη και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κρωπίας διοργανώνουν εκδήλωση προς τιμήν των αρχαιολόγων Ευάγγελου και Όλγας Κακαβογιάννη και Ελένης Ανδρίκου, που επί
χρόνια εργάζονται ακούραστα με την
αρχαιολογική σκαπάνη στην ευρύτερη
περιοχή του Κορωπίου. Η εκδήλωση θα
γίνει την Κυριακή 30 Μαΐου ώρα 7 μμ
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κορωπίου.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει απονομή τιμητικών πλακετών στους διακεκριμένους αρχαιολόγους από το Δήμαρχο
Θεόδωρο Αθανασόπουλο και ομιλίαδιάλεξη της αρχαιολόγου Δρ. Ελένης
Ανδρίκου* (Β΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων) με θέμα “Ο
οικισμός της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) στο Κορωπί”
Στην ομιλία της η Δρ. Ελ. Ανδρίκου θα
αναφερθεί στον εκτεταμένο και μοναδικό γνωστό στην Αττική οικισμό της
Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.), που αποκαλύφθηκε στο βόρειο
κομμάτι του Κορωπίου με τις σωστικές
ανασκαφές της Β΄ ΕΠΚΑ από το 1985
και εξής. Σημαντικό στοιχείο, όπως αναφέρει η ίδια η Ελ. Ανδρίκου, είναι η

αποκάλυψη έργων που φανερώνουν
την ύπαρξη ενός συλλογικού διοικητικού οργάνου. Τα έργα αυτά είναι οι επιμελώς κατασκευασμένοι δρόμοι που
διέσχιζαν τον οικισμό και προφανώς συνέδεαν τη μία οικιστική ενότητα με την
άλλη, καθώς και τάφροι για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων. Οι κάτοι-

κοι, πέραν των καθημερινών ασχολιών,
ασκούσαν κατά κύριο λόγο τη γεωργία,
την πηλοπλαστική, τη λιθοξοϊα, καθώς
και τη μεταλλουργία μολύβδου και χαλκού, ενώ διατηρούσαν έμμεσες ή άμεσες επαφές με τις Κυκλάδες.

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
30 Μαΐου, “Ιωνία”, από ώρα 10.30
Ο Συνδυασμός “Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, πόλεις
για να ζεις” του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου οργανώνει
Ημερίδα για το περιβάλλον με τίτλο: «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη» την Κυριακή 30 Μαΐου από
10.30 το πρωί στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο της Βούλας.
Με πλούσια θεματολογία και πολλούς ομιλητές.

Εκθεση ζωγραφικής
Μουσική βραδιά
στο Δήμο Βάρης
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης εγκαινίασε την Παρασκευή 28 Μαΐου Έκθεση Ζωγραφικής των σπουδαστών
του Τμήματος Ζωγραφικής, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου (Βάκχου 3). Η Έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή
30 Μαΐου.
Το Σάββατο 29 Μαΐου και ώρα 20:30 το Πνευματικό Κέντρο
διοργανώνει Μουσική Βραδιά από την «Παρέα της Δευτέρας». Η Σοφία και η Μαριάννα Πασπαλιάρη, η Στέλλα Καγιάντα και ο Γιάννης Πρεβενιός παίζουν μουσική και τραγουδούν έντεχνα λαϊκά τραγούδια, με τη φιλική συμμετοχή του
Κώστα Μαρούλη. Η Μουσική Βραδιά θα πραγματοποιηθεί
στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 4).
Η εισοδος είναι ελεύθερη.

――――――
Η κυρία Ανδρίκου εργάζεται από το 2005 μέχρι σήμερα στη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ με περιοχή ευθύνης της τους Δήμους Παιανίας και
Κρωπίας.
Από τον Απρίλιο του 2008 είναι Προϊσταμένη
του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και
Δημοσίευσης Αρχαίων της Β΄ ΕΠΚΑ. Διετέ-

λεσε επίσης Γραμματέας στην Επιτροπή για
την Προστασία, Έρευνα και Ανάδειξη των
μνημείων της ΝΑ Αττικής (2001-2008) και
αναπληρωματικό μέλος στο ΣΧΟΠ Αττικής
για την περιόδο 2005 – 2011.
Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών αρχαιολογικών συνεδρίων και τιμητικούς τόμους.

Ξενάγηση στο νέο Μουσείο
της Ακρόπολης
Οι φίλοι του αρχαιολογικού μουσείου
Μαραθώνα οργανώνουν
ξενάγηση στο καινούργιο Μουσείο
της Ακρόπολης, την Πέμπτη 3 Ιουνίου, με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας του Παν/μιου Πάτρας Μάρτιν Κρέεμπ.
Συγκέντρωση στην είσοδο του Μουσείου, 16:20 μμ. Το κόστος συμμετοχής είναι (εκτός του εισιτηρίου) 3 ευρώ για
τα μέλη και 5 ευρώ για τους φίλους & τις φίλες.
Δηλώσεις συμμετοχής τηλέφωνα 6976864596 (Λαμπρινή
Σουγιά) και 6977617040, 6972717114 (Νίκη Μουγνάϊ).
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων βάσει των κανονισμών του Μουσείου Ακρόπολης είναι 35 άτομα.

Γιορτή Εθελοντισμού
Σάββατο 5 Ιουνίου
60 εθελοντικοί οργανισμοί με τους εκατοντάδες εθελοντές
τους μας προσκαλούν για 9η συνεχή χρονιά σε μια ανοιχτή
γιορτή για τον Εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά, το
Σάββατο 5 Ιουνίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 10.00 μ.μ.,
στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου στο Θησείο.
Η Γιορτή Εθελοντισμού είναι ανοιχτή προς όλους!
Θέατρο δρόμου, μουσικά δρώμενα, χοροί και δια- δραστικά παιχνίδια θα γεμίσουν με ρυθμό και ενέργεια τη
Γιορτή του Εθελοντισμού, η οποία θα κλείσει με τη συναυλία των Magic de Spell!
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Το Ελληνικό Φεστιβάλ παρουσίασε το καλλιτεχνικό του
πρόγραμμα για το φετινό καλοκαίρι σε συνέντευξη τύπου
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς
(22/4).
Ευδιάθετος και χαλαρός, όπως πάντα, ο πρόεδρος του
Φεστιβάλ κ. Λούκος ξεκίνησε με χιούμορ την ομιλία του
έχοντας δίπλα του τον Υπουργό πολιτισμού και τουρισμού
τον κ. Γερουλάνο. Ο υπουργός χαρακτήρισε το Φεστιβάλ
σαν τον μικρό θησαυρό της πόλης και τόνισε ιδιαιτέρως
τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Ένα Φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με μειωμένα εισιτήρια, λόγω της
γνωστής οικονομικής δυσχέρειας, προσκλήσεις για μετανάστες, εισιτήρια από 5€ σε άνεργους πολίτες και διάφορες άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν άμεσα
Ο Πρόεδρος ανέφερε τη μείωση του φετινού προϋπολογισμού για το Φεστιβάλ, κατά 1.000.000€. Εξαιτίας αυτού
του γεγονότος, έγιναν διάφορες ακυρώσεις, των οποίων
τα κριτήρια επιλογής ήταν πραγματικά δύσκολα. Για παράδειγμα, μία από αυτές είναι η «Μάνα Κουράγιο», του
Bertolt Brecht με την Fiona Shaw.

Το φετινό πρόγραμμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως
στα θεατρικά δρώμενα, και ξεκινάει την 1η Ιουνίου στο
Ηρώδειο με το έργο «Άγγελοι στην Αμερική» του Τόνυ
Κούσνερ, σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη. «Θεατρικό Αναλόγιο» για τα δέκα χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Χειμωνά, Θέατρο Νο από την Ιαπωνία, οι περίφημοι
«Δαίμονες», 12ωρη παράσταση υπό την σκηνοθεσία του
Peter Stein. Επίσης, η σπουδαία Isabelle Hyppert θα ερμηνεύσει τον ρόλο θρύλο της Μπλανς Ντυμπουά στο έργο «Ένα λεωφορείο», βασισμένο στο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς. Ο γνωστός σε όλους μας
Thomas Ostermeier σκηνοθετεί τον «Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν», έργο που συνοψίζει τα πάθη μιας γενιάς, γραμμένο από τον Ίψεν το 1896. Μέσα από την τολμηρή σκηνοθετική ματιά του Thomas Ostermeier με ηθοποιούς ιερά
τέρατα της γερμανικής σκηνής και με εξαιρετικές κριτικές
από τη Γαλλία και τη Γερμανία, η παράσταση αυτή θεωρείται από τις σημαντικότερες του φεστιβάλ. Το χοροθέατρο της Πίνα Μπάους τιμά τη μνήμη της με ένα μείγμα θεάτρου και χορού. Η διάσημη και πολυταξιδεμένη ομάδα
της, μας επισκέπτεται τον Ιούλιο με δύο έργα στο Μέγαρο Μουσικής.
Και στη μουσική σκηνή έχουμε συναυλία με τον Ντέμη
Ρούσσο, τον Caetano Veloso, ιστορική μορφή της μουσικής που ξεπήδησε τη δεκαετία του 1960 στη Βραζιλία. Για
μία και μοναδική συναυλία, ο μύθος της λατινικής Αμερικής στο Ηρώδειο, τολμηρός στους μουσικούς συνδυασμούς, αναμειγνύει την ποπ και τη ροκ με την παραδοσιακή σάμπα και μπόσα νόβα… Πάλι μαζί στη σκηνή του Ηρωδείου η Μαρία Φαραντούρη με τον περίφημο ταλαντούχο
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«γέροντα» σαξοφωνίστα Charles Lloyd. Μαζί όπως πάντα
και ο εξαιρετικός του ντράμερ Έρικ Χάρλαντ.
Μία από τις εκπλήξεις του φεστιβάλ, είναι η πρώτη εμφάνιση, εκεί, της Ξένιας Καλογεροπούλου μπροστά σε λιλιπούτειους θεατές, μια παράσταση για βρέφη και παιδιά
προσχολικής ηλικίας, αλλά και για ενήλικες! Η ηθοποιός
ερμηνεύει ένα δικό της μονόλογο, χωρίς λόγια, στο μικρό
θεατράκι του Θεάτρου Πόρτα.
Το Φεστιβάλ της Επιδαύρου ξεκινάει στις 2 Ιουλίου με το
ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου στο έργο «Ιππής» του Αριστοφάνη.
Αμφί-Θέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου με Οιδίποδα Τύραννο, Εθνικό Θέατρο με Λυσιστράτη και Ορέστη και η
περίφημη Schaubuhne με τον Οθέλλο, την τραγωδία του
ανθρώπου κάτω από τον άδειο ουρανό.
Στη Μικρή Επίδαυρο η Λένα Πλάτωνος με τη Σαβίνα Γιαννάτου παρουσιάζουν σε πανελλήνια πρώτη το καινούριο
ηλεκτρονικό κομψοτέχνημα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη. Ο τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης θα παρουσιάσει στον ίδιο χώρο
ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα στις 16 και 17 Ιουλίου.
Από την Επίδαυρο και πάλι στην Πειραιώς, που είναι ο πιο
εναλλακτικός χώρος του Φεστιβάλ, θα δούμε τον Λευτέρη
Βογιατζή, σαν σκηνοθέτη και ηθοποιό, στο καινούριο έργο
«Τόκος» του συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη. Μέσα από το
τελείως προσωπικό ύφος του, ο συγγραφέας αναδεικνύει
ένα νοσηρό σύμπαν πάνω στην υποκρισία των παρηκμασμένων οικογενειακών και ερωτικών σχέσεων. Ας σημειωθεί ότι
ο Δημήτρης Δημητριάδης ήταν τιμώμενος συγγραφέας στην
παρισινή σκηνή την περίοδο 2009-2010.
Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν φέτος στην καρδιά
της πόλης.

“Θέλουμε κάτι να σας πούμε”

Βραδιές τζαζ

Μιχ. Γύρας - Χρ. Σούρλας
Δύο αλλιώτικοι καλλιτέχνες, ο ένας στα γραφικά και ο άλλος στο λόγο, τύπωσαν την τέχνη τους σε ένα βιβλίο με τίτλο “Θέλουμε κάτι να σας πούμε”. Είναι ο Μιχάλης Γύρας
γνωστός γιατρός
και καλλιτέχνης
(ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτά τα
δυο πάνε μαζί),
και ο Χρήστος
Σούρλας.
Η παρουσίασή
του θα γίνει τη Δευτέρα 31 Μαΐου στις 8μ.μ. στο γνωστό
“Art Gallery” (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210
8958.866

4ήμερη κρουαζιέρα
με την Τ.Ο.
της Ν.Δ. Βουλιαγμένης

11 Ιουνίου
Η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας
οργανώνει 4ήμερη κρουαζιέρα για τις 11 Ιουνίου με επίσκεψη Μύκονο, Κουσάντασι (Εφεσος), Πάτμος, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη.
Τιμή με όλα πληρωμένα 220€.
Τηλέφωνα: 6937524339 & 6973 551050

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ FIDE KOKSAL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Ο. Ζafeiropoulos, βιολί - A. Apergis, guitar – Υ. Mastrodimitris
bouzouki - G. Papagiannoulis, percussion - Fide Koksal, voice

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ O ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ &
ΣΟΛΗ ΜΠΑΡΓΚΗ Αυτοσχεδιασμοί τζαζ πάνω στη μουσική
του Μπετόβεν. Ο μεγάλος Έλληνας πιανίστας συναντά τον σημαντικό κρουστό Σολη Μπαργκη.

ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΛΙΟΥ - 9 Ιουνίου
Βραδιά γέλιου στο Art Gallery Cafe σε συνεργασία
με τον ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΕΛΙΟΥ,
όπου θα ακουστούν ποιήματα του Σταύρου Κ. Γαλανάκη από το βιβλίο του “Γελοία γραφή”.

«ΙΠΠΗΣ» στην Επίδαυρο με
την Πνευματική Εστία Βούλας
Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει κρουαζιέρα στην Επίδαυρο, το Σάββατο 3 Ιουλίου, για την
παράσταση «ΙΠΠΗΣ» του Αριστοφάνη από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαϊδη,
με τον Παύλο Χαϊκάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Δηλώσεις συμμετοχής τηλέφωνα: 2108952241 και
210 8958327.

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη

Απαραίτητη η αποστολή κειμένου των ανεκδότων!

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

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη θα γίνουν στις 23 Ιουνίου με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο “Κάτω Βούλας”,
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, όπως πάντα.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 (Ε) 6, 7, 8 Ιουνίου - 9.00 μ.μ.
Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη τζαζ, για πρώτη φορά
στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Πέντε γκρουπ καταξιωμένων Ελλήνων μουσικών της
τζαζ και ένα διάσημο αφροκουβανέζικο τρίο συναντιούνται σε ένα συναυλιακό μαραθώνιο γεμάτο χρώμα και
αισθησιακούς ρυθμούς.

H JAZZ μουσική εμπνέει...
Στην

art gallery café (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βού-

λα - 210 8958.866) που διανύει το πέμπτο χρόνο λειτουρ-

γίας, κάθε Πέμπτη ακούγεται μια γλυκιά και ιδιαιτέρα
μελωδική τζαζ από τους πλέον καταξιωμένους μουσικούς της τζαζ στον Ελλαδικό χώρο και όχι μόνο.
Οι τζαζ βραδιές γίνονται σε χαμηλή ένταση χωρίς φασαρία και ενισχυτές ήχου. Οι ντράμερ παίζουν με σκουπάκια, το κοντραμπάσο ακούγεται υπέροχα, το σαξόφωνο και ο πιανίστας βγάζουν ήχους ήρεμους και γλυκούς
που σε ταξιδεύουν στα πιο ευγενικά σου συναισθήματα.
Για λίγες βραδιές ακόμη...

Γευσιγνωσία από 21 Οινοποιεία
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Σάββατο 29, 7.30μ.μ.
Εκεί ψηλά στον Υμηττό Ηλιοβασίλεμα με ένα ποτήρι στο
μπαλκόνι του Υμηττού, θέα τον κάμπο των Μεσογείων,
τις jazz νότες από το σαξόφωνο του David Lynch και των
Human Touch, δοκιμάζουμε κρασιά της Αττικής από τα
21 οινοποιεία μέλη της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝΟΑΑ).
Την Κυριακή 30/5, 7.30μ.μ. στο Οινοποιείο Αναγνώστου
(οδός Αδριανού, Κορωπί), σειρά από εκδηλώσεις ζωντανής παράδοσης περιοχών της Αττικής. Εικαστικές
προσεγγίσεις στον κήπο της οινοποιίας Αναγνώστου,
Γευσιγνωστική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του
σαββατιανού. Δοκιμή κρασιών της Αττικής από τα οινοποιία μέλη του Αττικού Αμπελώνα.
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Συνέβησαν στη Βάρη
Οι πρώτες φωτιές
άρχισαν να ...καίνε
Δύο στη Βάρη
Μέσα στην εβδομάδα που έτρεξε είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώνεται στην περιοχή της Βάρης. Η πρώτη στα όρια με τη Βουλιαγμένη (Φασκομηλιά) η δεύτερη της Πέμπτης 27 Μαΐου σε θαμνώδη περιοχή χαμηλής βλάστησης, στα όρια των Δήμων Βάρης - Βούλας,
οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Ιδιαίτερα η προχθεσινή (27/5) με την κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας
Ανατ. Αττικής, του ΣΠΑΥ και την άμεση επέμβαση των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βάρης και Βούλας με την
ουσιαστική συμβολή των μελών της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας του Δήμου Βάρης, αλλά και τη
συμβολή εναέριων μέσων η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο,
μιάμιση ώρα μετά και περί τις 7 το απόγευμα, αφού
έκαψε περίπου 20-30 στρέμματα θάμνων, ξερόχορτων
και δέντρων.
Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας, η αρμόδια αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμητρα
Σουτόγλου και σύσσωμη η δημοτική Αρχή βρέθηκαν
στον χώρο της πυρκαγιάς από την πρώτη στιγμή.
Σημειωτέον επιχείρησαν τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά
αεροσκάφη με τη συνδρομή ισχυρών επίγειων δυνάμεων από 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα.
Πάντως τα ευρήματα δείχνουν μάλλον εμπρησμό,
όπως ακούστηκε από το Δήμαρχο Βάρης και τους αρμόδιους.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας ευχαριστεί θερμά τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Βάρης και Βούλας
για την επιτυχή επέμβασή τους, την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής για την
αμεσότατη κινητοποίησή της, το ΣΠΑΥ, και, βέβαια,
την Ομάδα Εθελοντικής Δασοπροστασίας Βάρης καθώς και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες όλων των
όμορων Δήμων για το έργο τους και την, επίσης, άμεση παρέμβασή τους.

Απαράδεκτο το Προεδρικό διάταγμα
για την προστασία του Υμηττού
από το Δ.Σ. Βάρης
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας στο πλευρό των κατοίκων του Χερώματος
Επικαιροποίησε τις θέσεις του για
το Χέρωμα, όπως διατυπώθηκαν
με την υπ’ αριθ. 68/2009 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, με
νέα απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο Βάρης. Τονίζεται ότι
αναφορικά με το νέο σχέδιο του
Προεδρικού Διατάγματος για την
Προστασία του Υμηττού, που έχει
τεθεί για διαβούλευση από το
Υ.Π.Ε.Κ.Α. ότι: Η απόφαση, που
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο θα
διαβιβαστεί στον Οργανισμό της
Αθήνας και στο Συμβούλιο της
Επικρατείας προκειμένου να ληφθεί υπόψη, μαζί με τις θέσεις του
Συλλόγου του Χερώματος, κατά
την επεξεργασία του εν λόγω
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. (31-8-1978 "Περί καθορισμού
ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας
της περιοχής του όρους Υμηττού"
ΦΕΚ 544 Δ/20-10-1978) το οποίο
έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική
Επιτροπή του κατά τη συνεδρίαση
της 14/4/2010 (7η Τακτική συνεδρίαση Θέμα 2ο &3ο ).
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας εξουσιοδοτήθηκε από το
Δ.Σ. Βάρης, όπως προβεί σύμφω-

Εφυγε... ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Η προγραμματισμένη Δημοτική Συνεδρίαση
του Δήμου Βάρης για την Τρίτη 25 Μαΐου,
δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της αιφνίδιας
απώλειας του δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Μωραΐτη.
Ηταν ένα σόκ για μένα όταν βρήκα την πόρτα κλειστή και την ανακοίνωση για το θάνατο
του Παναγιώτη.
Λίγο καιρό είχε αναλάβει δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας μετά την παραίτηση του
Ιγγλέζου, αλλά είχε δώσει δείγματα γραφής.
Ο Παναγιώτης Μωραΐτης πάντα γελαστός
και ευχάριστος, είναι απώλεια για όλους μας
και βέβαια πολύ περισσότερο στην οικογένειά του.
Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσαν δεκάδες κάτοικοι της Βάρης. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας και σύσσωμη η δημοτική Αρχή έδωσαν το παρών στη νεκρώσιμη ακολουθία.
Η δημοτική Αρχή αποδίδει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένεια του
Παναγιώτη Μωραΐτη.

να με τα οριζόμενα σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την
υποστήριξη της θέσης τους ενώπιον του Οργανισμού της Αθήνας
και του Συμβουλίου Επικρατείας
κ.λπ. Η απόφαση που έλαβε κατά
πλειοψηφία το Δ.Σ. Βάρης κινείται
στο «ίδιο μήκος κύματος» με τον
Σύλλογο Ιδιοκτητών Χερώματος ο
οποίος σε πρόσφατη επιστολή
του προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης τονίζει:
«Εν όψει της τροποποίησης του
νέου Προεδρικού Διατάγματος
που ετοιμάζεται από το ΥΠΕΚΑ
και το οποίο εστάλη στους αρμόδιους φορείς για διαβούλευση,
σας παραθέτουμε τις απόψεις
μας.
Σε κάθε περίπτωση ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ διότι,
παρόλο που έχουμε προσκομίσει
ατράνταχτα στοιχεία, έγγραφα

από όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες
που βεβαιώνουν ότι:
― δεν έχουμε σχέση με το όρoς
Υμηττού,
― δεν είμαστε Δασική περιοχή, ―
δεν υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην περιοχή μας,
― έχουμε Νόμιμους τίτλους για
τις ιδιοκτησίες μας που προέρχονται από παραχωρητήρια του
1922, εν τούτοις "δεν έχουν πεισθεί" τόσο ο ΟΡΣΑ, όσο και το
ΥΠΕΚΑ, ώστε να προχωρήσουν
σε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όσον αφορά
την περιοχή μας) και να τον εντάξουν στο σχέδιο πόλεως, όπως
προβλέπεται άλλωστε και στο
ΓΠΣ ΠΕ6.
Αντ’ αυτού, υπάρχει μία στείρα
άρνηση να λυθεί το πρόβλημα, καταδικάζοντας φτωχούς ανθρώπους σε συνεχιζόμενη ομηρία, καταπατώντας το άρθρο 17 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει
την ιδιωτική ιδιοκτησία. Άλλωστε,
σας έχουμε ήδη ενημερώσει για
την θέλησή μας να προστατευτεί
η περιοχή μας και ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ. Για να γίνει όμως αυτό,
θα πρέπει να αποδεσμευτεί και να
ενταχθεί στο σχέδιο. ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;;;;».
Την ίδια θέση στήριξε με υπόμνημά του ο Δήμος Βάρης, στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα (είχαμε γράψει πρόσφατα).

Σοροπτιμιστικός Όμιλος «ΝΗΡΗΙΔΕΣ»
Εκδήλωση για το περιβάλλον
Περισυλλογή μικρών ηλεκτρικών συσκευών
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος «ΝΗΡΗΙΔΕΣ», Γλυφάδας-Βούλας και η εταρεία
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΏΝ Α.Ε. θα συγκεντρώσουν τις άχρηστες μικρές ηλεκτρικές συσκευές, παλαιά κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π. το
Σάββατο 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στη Βούλα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι.
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Η Β’ πλαζ Βούλας πάλι στο προσκήνιο
Ρημάζει για μια δεκαετία
ενώ θα μπορούσε να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, με αθλοπαιδιές και αναψυχή
Την περασμένη Δευτέρα 17 Μαϊου
την ώρα που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα προ ημερησίας, ότι
οι επιχειρηματίες της Β’ πλαζ είχαν
πάρει χαρτί από την Περιφέρεια
που τους έδινε το “πράσινο φως” να
προχωρήσουν στην κατασκευή των
καταστημάτων, που τους έχουν
σταματήσει κατ’ επανάληψη, με
αποτέλεσμα να είναι δέκα χρόνια
περίπου κλειστή.
Το Δ.Σ. εκείνη την ημέρα παίρνει
απόφαση να επισκεφθεί μία Επιτροπή την πλαζ μαζί με την Πολεοδομία για αυτοψία.
Ο Αποστολάτος ζήτησε μετ’ επιτάσεως προσφυγή στο ΣτΕ και στην
Επιτροπή Αναστολών.
Είναι αλήθεια, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Κάθε τόσο συνεδριάζει εκτάκτως, παίρνει μία απόφαση και μετά
…ξεχνάει το θέμα.
Γιατί όπως δείχνουν τα έγγραφα
της Περιφέρειας, ο Δήμος εγνώριζε
από τις 26 Απριλίου ότι οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι είχαν τέτοιο χαρτί στα χέρια τους. Χαρτί που κατ’
ουσίαν ακύρωνε απόφαση του Δ.Σ.
για παύση εργασιών στη Β’ πλαζ.
Από τις 24 Απριλίου έχει περάσει
ένας μήνας και.
Ο Πρόεδρος όπως είπε στο Δ.Σ.,
ενημερώθηκε από την Πολεοδομία
για το έγγραφο την ημέρα της συνεδρίασης· δηλαδή δύο εβδομάδες
μετά!!
Το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Αρ.Πρωτ.70 26/4/10) καταδεικνύει ότι πρωτοκολλήθηκε τον
Απρίλιο και εντέλλετο η Υπηρεσία
να φροντίσει για την δημοσιοποίησή του με τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα με παρουσία μαρτύρων!!
Εγιναν αυτά ή δεν έγιναν; Αν δεν
εγνώριζε η Δημοτική Αρχή, το έγγραφο, σημαίνει ότι δεν την ενημέρωσε η Αρμόδια υπηρεσία και τότε
είναι ακόμη πιο σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να διερευνηθούν,
όταν μάλιστα έχει εντολή από την
εποπτεύουσα Αρχή (το Δήμαρχο)
να ενημερώνεται σχετικά.

Αλλά ας πάρουμε
τα πράγματα με τη σειρά
Οι επιχειρηματίες τους που έχουν
εκμισθώσει τη Β’ πλαζ, ανανέωσαν
την άδεια συνέχισης εργασιών από
την Πολεοδομία της Βούλας(!)
(23/7/09). Αυτή την άδεια προσπάθη-

σε να σταματήσει το Δ.Σ. με απόφασή του (16.10.09), όπου δίνει
εντολή στο Πολεοδομικό Γραφείο
Βούλας να μη χορηγήσει άδεια για
«μερική συνέχιση εργασιών» για την
καθαίρεση των αυθαιρέτων κατασκευών στο Β’ Αλίπεδο Βούλας, την
οποία είχε σιωπηρώς απορρίψει(!) ο
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Αυτή λοιπόν την απόφαση έρχεται τώρα η Περιφέρεια και την ακυρώνει. Βέβαια ο νομικός του Δήμου
στέκεται στο “αόριστο” της απόφασης και κρίνει ότι θα πέσει στα διοικητικά δικαστήρια.

Ετσι το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της
17/5 αποφασίζει να στείλει επιτροπή
στη Β’ πλαζ μαζί με την Πολεοδομία
για αυτοψία. Την ώρα της επίσκεψής
τους μέσα στο χώρο της πλαζ εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, όπως μας ενημέρωσαν σύμβουλοι, που τους είπε
να μη προχωρήσουν γιατί δεν χρειάζεται, αφού θα προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια για να ανατρέψουν την απόφαση της Περιφέρειας,
αφού είναι αόριστη και επί τόπου συγκαλούν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την ίδια ημέρα (Τετάρτη 26/5 μεσημέρι).

Μετά τη γνωστοποίηση του πρακτικού της Περιφέρειας (Αρ.Πρωτ.70
26/4/10), το οποίο γράφει συγκεκριμένα: «από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, πλήρως προκύπτει ότι ουδεμία αρμοδιότητα παρέχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο τοι οικείου Δήμου,
να επιληφθεί επί αιτήσεων διοικούμενων για τη χορήγηση οικοδομικών
αδειών, για την αναθεώρηση αυτών
και μερική συνέχιση οικοδομικών εργασιών για τις οποίες αποκλειστικά
αρμόδια παραμένει η οικεία Υπηρεσία Πολεοδομίας, ούτε βεβαίως (παρέχεται αρμοδιότητα στο Δ.Σ.) να
διατάξει τη σφράγιση κτιρίου για το
οποίο έχουν βεβαιωθεί πολεοδομικές παραβάσεις, για την αποκατάσταση των οποίων μάλιστα η αρμόδια Πολεοδομία έχει νομίμως χορηγήσει σχετική άδεια».
…Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. Βούλας [……] εξεδόθη χωρίς το Δ.Σ. να έχει την προς
τούτο αρμοδιότητα και για το λόγο
αυτό προεχόντως θα πρέπει η προσβαλλόμενη απόφαση να ακυρωθεί
στο σύνολό της», καταλήγει η Επιτροπή.

Η απόφαση του Δ.Σ.

Σ.Σ. Υπάρχει ένα θέμα, αφού δεν απφάνθηκε η Περιφέρεια μέσα στο μήνα, δεν μπορεί να συζητηθεί μετέπειτα. Μετά τη λήξη του μήνα, θεωρείται ότι αποδέχεται. Εγκρίνει την
απόφαση, δηλαδή. Τότε πώς κινητοποιήθηκαν μετά!
Θυμίζουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2009
υπεγράφησαν παρατάσεις των συμβάσεων των δύο πλάζ Α’ & Β’ της
Βούλας, μεταξύ της μισθώτριας
εταιρίας και της ΕΤΑ Α.Ε., μέχρι το
2030(!) με ένα σκανδαλώδη καταχρηστικό και προκλητικό τρόπο και
βεβαίως εν γνώσει της Δημοτικής
Αρχής (γράφουμε σχετικά στο φύλλο 24ης/10/09 αρ. 604.).

Στην έκτακτη συνεδρίαση λοιπόν το
Δημοτικό Συμβούλιο με αρ.7/2010,
στις 26.5.10 αποφάσισαν ομόφωνα με
παρόντες συμβούλους 16:
Εντέλλεται το Πολεοδομικό Γραφείο
του Δήμου Βούλας να αναβάλει την
προγραμματισθείσα για σήμερα αυτοψία μέχρι να διευκρινιστεί αρμοδίως η
υπάρχουσα αοριστία στο συνημμένο
στον υποβληθέντα φάκελο πρακτικό
υπ. Αρ. 5/8.4.2010 της Επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος α) να
εκτελέσει την παρούσα απόφασή μας
και β) να δώσει εντολή στη Νομική
Υπηρεσία για άμεσες νομικές ενέργειες σχετικά με την αντιμετώπιση
του πρακτικού υπ’ αριθ. 5/8.4.2010
της Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν.3463/2006 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής και ενώπιον παντός
αρμοδίου δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Η δημοτική σύμβουλος Ηλέκτρα Τσιριγώτη απέστειλε ανακοίνωση για το
θέμα η οποία δημοσιεύεται παραπλεύρως.

Δεν του έδωσαν
το φάκελο!
Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης
Σκουμπούρης, όπως μας ενημέρωσε,
ζήτησε το σχετικό φάκελλο από την
Πολεοδομία, η οποία του είπε ότι
πρέπει να καταθέσει αίτηση(!), να
ενημερωθούν οι αρμόδιοι και μετά να
του ενεχειρίσουν τα ζητούμενα έγγραφα.
Οπως μας είπε λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλές ανακολουθίες και από τη
Δημοτική Αρχή, αλλά και από την Περιφέρεια, θα μελετήσει εις βάθος το θέμα
και θα δημοσιοποιήσει σχετικώς.
Αννα Μπουζιάνη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΟΡΑΜΑ» για μια σύγχρονη Βούλα
ΔΗΛΩΣΗ
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΣ
Κυβερνήσεις, Πολιτικοί, Δημοτικές Αρχές και Δημοτικοί Άρχοντες, σε ένα μακρόσυρτο γαϊτανάκι
αποφάσεων, παραλείψεων και αδιαφορίας, ευθύνονται αποκλειστικά για την σημερινή τρισάθλια
και θλιβερή εικόνα της παραλίας της Βούλας.
Αντί για σοβαρά και έγκαιρα μέτρα και νομικούς
αγώνες, που πάνω από δώδεκα χρόνια τώρα παραλείπουμε συστηματικά να κάνουμε, ερχόμαστε
σήμερα:
• Χωρίς συνολική πρόταση
• Χωρίς σχέδιο ανάπτυξης
• Χωρίς επιχειρηματική πρόταση
Εν όψη Δημοτικών Εκλογών στην καρδιά της οικονομικής κρίσης να κάνουμε «ανένδοτους αγώνες» πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σκεπάσουμε τις ευθύνες μας.
Ο Λαός, πρέπει να στείλει εκεί που πρέπει όλους
τους Υπευθύνους: Δημοτικούς Άρχοντες, Τοπικούς Βουλευτές, Υπουργούς και Περιφερειάρχες,
γιατί αν δεν απομακρύνουμε τους Υπευθύνους για
την κατάντια αυτή δεν θα υπάρξει αύριο για τον
Τόπο μας.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
Υ.Γ. για χάριν της ομοφωνίας ψήφιζα και ψηφίζω
τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου, αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει
στην πράξη.

Να κριθούν διατηρητέα
τα κτίρια της Β’ Πλαζ
πρόταση της Ηλ. Τσιριγώτη
Αλήθεια τι έγινε εκείνη η πρόταση της Ηλέκτρας Τσιριγώτη, να κριθούν τα κτίρια της Β’ πλαζ διατηρητέα, την οποία
είχαν δηλώσει ότι θα τη φέρουν προς συζήτηση στο Δ.Σ.;
Τι έλεγε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη: “τα κτίρια είναι ενα Αρχιτεκτονικο Σύνολο Κατασκευών, ένα μοναδικό δείγμα
γραφής μοντέρνας αρχιτεκτονικής, ενός σύγχρονου
σπουδαίου Ελληνα αρχιτέκτονα· του Αρη Κωνσταντινίδη
με μορφές και φόρμες μοναδικές. Αυτό το σύνολο, μου
γέννησε την ανάγκη να το δω σαν ένα σύγχρονο, μοντέρνο μνημείο αρχιτεκτονικής που οφείλουμε να το φροντίσουμε, να το αναδείξουμε και να το διαφυλάξουμε, αντί να
το κατακερματίζουμε σε μικρομάγαζα”.
Και πρότεινε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
1. Να ζητήσει από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού την κήρυξη του συνόλου του Συγκροτήματος της Β’ Πλαζ ως Διατηρητέο Μνημείο Σύγχρονης Κληρονομιάς.
2. Εντέλλεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να συλλέξει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να συντάξει φάκελο υποστήριξης του θέματος με φωτογραφίες, σχέδια, αιτιολογικές εκθέσεις, κ.α.
Τα παραπάνω η Η. Τσιριγώτη έχει καταθέσει με επιστολή
της προς το Δ.Σ. και ακόμη περιμένει...

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Χαιρετίσματα από
το ....Αζερμπαϊζάν
O πρώην υπουργός Μεταφορών Τάσος Μαντέλης παραδέχτηκε, ευθαρσώς, ότι το 1998 και το 2000 πήρε
από τη Siemens 425.000 μάρκα (χορηγία) για τον προεκλογικό του αγώνα στη Β΄ Αθηνών, και μας έστειλε
...χαιρετίσματα από το Αζερμπαϊτζάν.
Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι ο Μαντέλης ως αρμόδιος
υπουργός - τότε - είχε υπογράψει τις προγραμματικές
συμβάσεις του ΟΤΕ με τη γερμανική εταιρεία.
Και για να μη ξεχνιόμαστε, ο ΟΤΕ βρίσκεται υπό γερμανική
κατοχή, νόμιμα, μέσω του πλειοψηφικού πακέτου που αγόρασε η Ντόιτσε Τέλεκομ με τη βοήθεια των μαντέληδων.
Και ύστερα κάνει εντύπωση, πώς είναι δυνατόν να έχει
μπλοκαριστεί η τηλεφωνική γραμμή του Πρωθυπουργού μέσω του ΟΤΕ Ελλάδας-Γερμανίας! Επί επτά ώρες

δεν δούλευε λοιπόν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού,
ο οποίος δήλωσε βλάβη το μεσημέρι και αποκαταστάθηκε το βράδυ!
Και μετά μου κάνει εντύπωση που επί ενάμισυ μήνα περιμένω να μου δώσουν ιντερνετ στον ΟΤΕ; Είδες το
conn-ex. Φαίνεται ότι και το γερμανικό δημόσιο δουλεύει κατά τα ελληνικά πρότυπα ή ως υποτελείς που
είμαστε - και επίσημα πλέον στη γερμανική δυναστεία
- μας έχουν στα ...σκουπίδια.

Οπωσδήποτε ψεύτες!!!
Αμ εκείνος ο Λοβέρδος, αξιολύπητος είναι αλήθεια,
βγαίνει στις τηλεοράσεις και διαψεύδει τον ίδιο του
τον εαυτό σε βαθμό που έχει καταντήσει κωμικό.
Τόσο ...ούφο μας περνάνε.
Βγήκε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα στην πρωινή ζώνη του Αντ1 (Παπαδάκη), και έσκιζε τα ιμάτιά
του ότι τα 40 χρόνια για σύνταξη και το κόψιμο της
σύνταξης στις χήρες κάτω των πενήντα ετών θα τα
παλέψουν στους κηδεμόνες μας, για να μη περάσουν.

Τα “Πρίν” της Άλωσης
Στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης,
πρωταγωνιστούν δύο πρόσωπα. Ο κατακτητής στο πρόσωπο του Μωάμεθ, και ο
μαχητής , στο ηρωϊκό πρόσωπο του Κωνσταντίνου ΙΑ¨΄ Παλαιολόγου .
Ο Μωάμεθ , ήταν 21 χρόνων, όταν το
1451 ο πατέρας του Σουλτάνος Μουράτ
πέθανε. .Ο Μωάμεθ σαν πρωτότοκος
ανακηρύσσεται δικαιωματικά ο νέος
σουλτάνος, μονάρχης της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Πρώτο του μέλημα να
σταθεροποιήσει τη θέση του στο θρόνο
από κάθε επίδοξο διεκδικητή. . Πνίγει
λοιπόν τον ανήλικο αδελφό του και σκοτώνει μαζί και τον εκτελεστή του, με
σκοπό να εξαλείψει κάθε μάρτυρα ενοχής του.
Ο Μωάμεθ ιδιαίτερα μορφωμένος , μετρημένος και φιλόδοξος, έχει ορκιστεί να
καταλάβει την παλιά και τώρα αδύναμη
,παρηκμασμένη, αλλά λάμπουσα πρωτεύουσα του κόσμου και καταστρώνει
του σχέδιο του. Το εγχείρημα δεν είναι
δύσκολο ούτε ακατόρθωτο .
Την παλαιά κραταιά βυζαντινή αυτοκρατορία, που εξαπλωνόταν από την Περσία
ως τις Άλπεις και τις ερήμους της Ασίας ,
τώρα να μπορεί να την διασχίσει κανείς
μόλις σε τρείς ώρες με τα πόδια. Είναι
ένα κεφάλι χωρίς πόδια, μια μητρόπολη
χωρίς περιφερειακές επαρχίες.
. Από αυτή την πρωτεύουσα, που κατ΄ευφημισμό μόνο θεωρείται βασίλειο, της
Ρωμανίας, οι βυζαντινοί κατέχουν ένα
μόνο ίσως μικρό μέρος, ενώ ο Γαλατάς
και τμήμα της πόλης ανήκει στη δικαιο-

δοσία συμφερόντων των Γενοβέζων. Ό,τι
είναι έξω από τα τείχη της αυτοκρατορίας, έχει πέσει στα χέρια των Τούρκων .
Στο τελευταίο μάλιστα μπορώ να προσθέσω ότι στρατιωτικά συνέβαλαν και οι
ίδιοι οι βυζαντινοί συστρατεύοντες με
τους Τούρκους (και κατ΄επιταγήν αυτών,
αφού από μακρού πλήρωναν φόρο υποτελείας) εναντίον των
χριστιανικών
επαρχιακών πόλεων και δεσποτάτων,
όπως συνέβη με την ανόσια ‘’χριστιανική’’ συμμετοχή τους στην εκπόρθηση της
ονομαστής επίσης χριστιανικής Φιλαδέλφειας .
Το ονειρώδες βασίλειο, ήταν τώρα απλά
ένα γιγαντιαίο τείχος, που περιέζωνε εκκλησιές, δημόσια και ιδιωτικά μέγαρα ,
σπίτια και όλο σπίτια.
Τα τείχη του . Αυτή ήταν η όλη δύναμη
του Βυζαντίου. Η κληρονομιά μιας παλιάς ευτυχισμένης εποχής .
Η Πόλη τριγωνική, με τείχη σχετικά ψηλά, στις δυό πλευρές της, αντικρύ στη
θάλασσα του Μαρμαρά και στον Κεράτειο.
Από την μεριά της στεριάς τα τείχη ήταν
πανύψηλα, τεράστια θα έλεγα, που προστάτευαν και απέτρεπαν κάθε επίδοξο
εχθρό.
Τα ηπειρωτικά τείχη, τα είχε χτίσει πρώτος ο Κωνσταντίνος ο επονομαζόμενος
από τους Χριστιανούς Μέγας . Αργότερα
τον 6ο αι. τα είχε ενισχύσει ο Ιουστινιανός αλλά εκείνος που πραγματικά άφησε το στίγμα του στα μακρυά αυτά τείχη
δίνοντας την τρομερή μορφή στα 7 χιλιόμετρα μήκος τους, ήταν ο Θεοδόσιος ο

Κι ενώ τα έλεγε αυτά και κατηγορούσε, όσους διαδίδουν άλλα, είχε γίνει Νόμος του κράτους με συνοπτικές διαδικασίες δημοσιευμένος στο Φύλλο
Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 5 Μαΐου, ενώ
στις 10 Μαΐου σε συνέντευξη που παραχώρησε στα
ΜΜΕ έβγαλε τους δημοσιογράφους ηλίθιους και
ανημέρωτους, γιατί του έβαζαν τα ερωτήματα αυτά.
Για πόσο ακόμη θα μας κοροϊδεύουν;

“Καλλικράτης” ένα
υπερσυγκεντρωτικό κράτος!
Κανείς δεν έχει σκύψει, πάνω στο σχέδιο “Καλλικράτης” να δει τι λαίλαπα έρχεται στα λαϊκά στρώματα από την εφαρμογή του. Απολύσεις στους Δήμους μέχρι 35%, η λειτουργία των σχολείων περνάει στους Δήμους. Θα κλείσουν σχολεία από αδυναμία Δήμων να αντεπεξέλθουν. Οι εκπαιδευτικοί θα
πληρώνονται από τους Δήμους. Η υγεία περνάει
στους Δήμους και όποιος αντέξει. Γιατί για να αντέξει ο Δήμος, θα βάλει φόρους στους πολίτες και...

Β΄(413 μ.Χ.).
Τάφροι και παραλληλόγραμμοι Πύργοι,
σε μια τριπλή διάταξη οχυρωματικής ζώνης, ανακαινίζονταν από κάθε βυζαντινό
αυτοκράτορα και έδιναν την πρώτη και
ισχυρότερη άμυνα της Πόλης.
Μπροστά στην Πόλη, η θαλάσσια πρόσβασ΄ξ της από τον Κεράτειο ήταν εξασφαλισμένη με μια χονδρή αλυσίδα στο
στόμιό του, που απέτρεπε τον εχθρικό εισβολέα και ιδιαίτερα τα 150 καράβια του
Μωάμεθ, που καραδοκούσαν.
Ο Μωάμεθ στο σχέδιό του, θέλει πρώτα
να ενισχυθεί ο ίδιος στρατιωτικά, δεύτερο,, να αποκόψει την Πόλη από κάθε δυνατή βοήθεια, από ανατολή και χριστιανική Δύση, τρίτο, να διαβρώσει και να διασπάσει τη θρησκευτική συνένωση του

πολιορκημένου πληθυσμού, με υποσχέσεις και υπενθύμιση της προηγούμενης
συμπεριφοράς των ρωμαιοκαθολικών.
Σκοπός του να αποτρέψει κάθε συνενωτική επικουρία της Παπικής Ευρώπης.
Αμέσως κήρυξε γενική υποχρεωτική συσστράτευση σε όλους τους υποταγμένου
λαούς του Είχε από παλιά μελετήσει τα
τείχη και ήξερε την αντοχή τους γι΄αυτό
και ασμένως δέχτηκε την προσφορά του
Ούγγρου μηχανικού Ούρμπα, για την κατασκευή και αγορά του μεγάλου κανονιού, Τα καλούπια που χυνόταν το λιωμένο
μέταλλο, χτίστηκαν στην Ανδριανούπολη
και στις δοκιμές ειδοποιήθηκαν σε όλη
την επαρχία, οι εγκυμονούσες να κρυφτούν στα σπίτια τους για να μην αποβά-

λουν. Για τη μεταφορά του έτοιμου πια
τεράστιου κανονιού, εκτός του ότι ισοπεδώθηκε ο μακρινός διάδρομος μεταφοράς, στο επίμαχο εγχείρημα 150 λαδάδες λίπαιναν τις ρόδες του κανονιού ενώ
άλλοι τεχνίτες τις επισκεύαζαν.
Ο Παλαιολόγος ιδιαίτερα μορφωμένος,
δραστήριος, δημιουργικός και εμφορούμενος από τα ιδανικά της ελληνικής φυλής, σπάνιο γνώρισμα για τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, από πολλού είχε
νιώσει ότι η χριστιανοσύνη της Ευρώπης,
ήταν καιρός να θυμηθεί το χρέος της και
τις οφειλές της. Όταν είδε, ότι οι προσπάθειες απέτυχαν, από την εμμονή στα
πρωτεία της Παποσύνης αλλά και γιατί
υπήρχε συνάμα και η εσωτερική διαβρωτική, θρησκευτική προπαγάνδα από τον
Σχολάριο (που δεν καταγράφεται εξ
όσων γνωρίζω να συμμετείχε και στην
άμυνα της πόλης, μαζί με όλους τους άλλους κληρικούς και μοναχούς που ηρωικά πολέμησαν), τότε ο Κωνσταντίνος μάζεψε τον κόσμο στην μεγάλη εκκλησιά
και μέσα στην προσευχή του τους είπε
«Είστε Ελληνες και σαν ¨Έλληνες θα πολεμήσετε». Το παράδειγμα το έδωσε ο
ίδιος με τον ηρωικό θανατό του
Η ανατολική Ρωμανία ή όπως μας αρέσει
Βυζάντιο, μπορεί να μην γεννήθηκε ελληνικό αλλά έσβυσε, “έπεσε” σαν ελληνικό και με το καθιερωμένο παράδειγμα
των ηρώων των Θερμοπυλών «Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».. Κοντά του και
στην απέναντι ηπειρωτική μεριά 140 Κρητικοί τοξότες, απτό δείγμα της ελληνικότητας του αγώνα. Ο Κωνσταντίνος έχει
σκοτωθεί, η Πόλη έχει πέσει, οι βάρβαροι
είναι μέσα και εκείνοι οι ξεροκέφαλοι
Κρητικοί εξακολουθούν να μάχονται. Δεν
παραδίδονται.
Ο Μωάμεθ τους θαυμάζει. Τους επιτρέπει
να μπούν στα 3 καράβια τους μαζί με τα
όπλα τους για να γυρίσουν στην Κρήτη
και να συνεχίσουν τον υπερ της ελληνικής πατρίδας αγώνα. Αιωνία όλων η θαυμαστή μνήμη.

ΕΒΔΟΜΗ

Πριν καλά-καλά συμπληρωθεί μήνας από την
προσφυγή της Ελλάδος, ή μάλλον της κυβέρνησης της Ελλάδος στο ΔΝΤ, φαίνεται έφθασε,
ήδη, η ώρα να παραχωρήσουμε ότι έχει συμφωνηθεί λάθρα, από τους διαχειριστές της εξουσίας, ερήμην του ελληνικού λαού. Κατ’εντολήν
και εις εκπλήρωσιν, προφανώς, των επιθυμιών
των νέων μας αφεντικών, ενέσκηψε την περασμένη εβδομάδα στην χώρα μας, με ύφος και
αέρα ισχυρού ανδρός ο πρωθυπουργός της
Τουρκίας Ερντογάν. Σε μια χώρα, με αποδυναμωμένη την διεθνή της εικόνα και την διαπραγματευτική της ικανότητα, λόγω της δεινής οικονομικής της κατάστασης και του υπέρογκου
εξωτερικού χρέους. Ενός χρέους, για το οποίο
φρόντισαν να φθάσει σε διαπλανητικά ύψη οι
εθνικοί μας προστάτες και οι διεθνείς μας «φίλοι». Ψευδεπίγραφος λόγος: η σύσφιγξη των
δεσμών φιλίας και οικονομικής συνεργασίας,
μεταξύ μας. Γι’ αυτό ο ξένος μας επισκέπτης
συνοδευόταν από 100 ομοεθνείς του επιχειρηματίες, θέλοντας να δώσει έμφαση στη δήθεν
οικονομική χροιά του εγχειρήματος, η οποία
στην ουσία μόνο επικοινωνιακούς σκοπούς θα
μπορούσε να εξυπηρετήσει. Στα ίδια πλαίσια και
η συμπεριφορά της συζύγου του, η οποία απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους που την πολιορκούσαν, ενώ έκανε τα ψώνια της, τους είπε:
«Aφήστε μας να βοηθήσουμε την οικονομία της
Ελλάδος»!
Ομως, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά! Ο Ερντογάν κατέφθασε, μόνον και μόνον, για να υπαγορεύσει την ατζέντα της Αγκυρας. Δηλαδή να τελειώσει το θέμα της υφαλοκρηπίδας, να απαιτήσει την αποστρατικοποίηση των νησιών μας
και την αφόπλιση των μαχητικών αεροσκαφών
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μας. Και φυσικά να επιβάλλει την περαιτέρω
παραμονή των τουρκικών δυνάμεων κατοχής
στην Κύπρο! Oλα τα ανωτέρω, με προεξάρχον
το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, θα είχαν λυθεί
με τον καλύτερο για τα συμφέροντα της πατρίδας μας, τρόπο, εάν οι πολιτικοί ταγοί μας ήθελαν να ασκήσουν την ενδεικνυόμενη για τις περιστάσεις διπλωματία, την οποία, εξ άλλου, ευνοεί και βοηθά η νέα Συνθήκη για το Δίκαιο της
Θάλασσας, που συμφωνήθηκε το 1982 στο
Montego Bay της Τζαμάικα, από τα συμμετέχοντα στη Διάσκεψη κράτη του ΟΗΕ. Η Συνθήκη
αυτή τέθηκε εν ισχύει την 16η Νοεμβρίου του
1994 και για πρώτη φορά, θεσπίζει τον όρο της
αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η
οποία, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Maryland Θεόδωρο Καρυώτη, ο
οποίος συμμετείχε ως μέλος της ελληνικής
αντιπροσωπείας, είναι η περιοχή η παρακείμενη
και η πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης (εθνικά χωρικά ύδατα), εντός της οποίας το παράκτιον
κράτος, ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, σε θέματα που αφορούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείρηση των ζώντων
ή μη, φυσικών πηγών, των υδάτων, του βυθού

και του υπεδάφους της θάλασσας, καθώς και
στην εξερεύνηση και την οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκειμένων
ανέμων. Στο δε άρθρο 121 παρ.2 της ίδιας συνθήκης ορίζεται ότι, ΑΟΖ δεν έχει μόνον η ηπειρωτική χώρα, αλλά και τα νησιά της. Εις εφαρμογήν της συνθήκης αυτής, όσα κράτη έχουν
προσφύγει για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους, έχουν ταυτόχρονα ζητήσει και την
οριοθέτηση της ΑΟΖ, και στις δύο δε περιπτώσεις οι δύο αυτές ζώνες προκύπτουν ταυτόσημες Η ΑΟΖ, η οποία καθιστά πλέον απαρχαιωμένη την γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας, μπορεί να εκτείνεται σε μήκος 200 ναυτικών μιλίων στην ανοιχτή θάλασσα. Εαν όμως
υπάρχει κοντά κι άλλο παράκτιον κράτος, τότε
ακολουθείται η μέθοδος της μέσης χάραξης,
δηλ. η θαλάσσια περιοχή, χωρίζεται ακριβώς
στη μέση. Αυτό ισχύει βεβαίως και για τα νησιά
του Αν. Αιγαίου, για τα οποία η γείτονας ισχυρίζεται ότι στερούνται υφαλοκρηπίδας, ως απέχοντα δήθεν από την ηπειρωτική Ελλάδα και ότι
ακουμπούν, δήθεν, επάνω στην υφαλοκρηπίδα
της Μ.Ασίας. Εφ’όσον δεν την συμφέρει η Διεθνής Συνθήκη, της οποίας την ψήφιση δεν κα-

τάφερε να αποτρέψει, στρουθοκαμηλίζει, προσπαθώντας να επιβάλλει με τη βία τους ψεύτικους ισχυρισμούς της. Ευτυχώς γι’ αυτήν και
δυστυχώς για εμάς, στο τιμόνι της χώρας μας
βρίσκονται αυτή την εποχή, όχι μόνον ανίκανοι,
απαθείς και απάτριδες αλλά επίσης και εξαιρετικά επικίνδυνοι, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πολιτικοί, οι οποίοι δεν διαβουλεύονται
καν, αλλά φαίνονται να έχουν αποδεχτεί ήδη,
τις παράνομες διεκδικήσεις των γειτόνων! Διότι πως αλλοιώς μπορεί να εξηγηθεί η δήλωση
Γ.Α.Π., οτι μπορεί να μας πάρουν ένα νησί μας,
ή ότι, οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας,
γίνονται από αυτούς, επειδή φοβούνται να μην
τους επιτεθούμε! Κι έπειτα, κατά την άποψή
του, καλύτερα να μας χτυπούν την πόρτα και να
μπαίνουν παρά να μπαίνουν, χωρίς να μας ενημερώνουν. Τόσο καλά! ‘Η πώς αλλοιώς παρά μόνον ως ολέθρια, μπορεί να χαρακτηρισθεί η δήλωση Πάγκαλου, ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο δεν είναι τίποτε άλλο εκτός
από μια μικρή γεωγραφική λεπτομέρεια! Λεβέντες μου και οι δύο! Αν ήσασταν Τούρκοι και τα
λέγατε αυτά στον τουρκικό λαό, θα ήσασταν
νεκροί την ίδια στιγμή! Σταματήστε, λοιπόν,
αμέσως να ξεπουλάτε ασυνείδητα την Ελλάδα.
Δεν έχετε καμμιά λαϊκή εντολή γι’ αυτό. Τα νησιά έχουν και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Είναι
100% ελληνικά! Δεν διαπραγματευόμαστε, δεν
συμφωνούμε, δεν ξεπουλάμε ούτε την σημαία
μας, ούτε το αίμα των προγόνων μας! Αλλοιώς
είναι θέμα χρόνου, να βρεθείτε αντιμέτωποι με
την Ιστορία! Ξεκαβαλλικέψτε από το άλογο,
γρήγορα, πριν προλάβει και σας πάρει από κάτω! Κι όποιος θέλει, θα είμαστε εδώ, ενωμένοι,
αγαπημένοι, δυνατοί! «Μολών Λαβέ»!!!

Γιατί επιτέθηκε στην Ελλάδα η αυτοκρατορία των τραπεζιτών
Για να κατανοήσουμε τα αίτια και τον μηχανισμό της μεθοδευμένης
οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας, πρέπει να γνωρίζουμε
ποιοί και γιατί την προκάλεσαν. Και αυτοί σε καμμία περίπτωση δεν
είναι τα ντόπια σαϊνια που, εν γνώσει τους ή όχι, απλώς καταπλήγωσαν το θήραμα Ελλάς ώστε να μην μπορέσει ν’ αντισταθεί όταν
σκέπασαν τον ουρανό της οι μεγάλες μαύρες φτερούγες.
Η από καιρό προετοιμασμένη και καλά οργανωμένη επίθεση κατά
της Ελλάδας έγινε από τις πανίσχυρες δυνάμεις του πλήρως ασύδοτου τραπεζικού και χρηματιστηριακού διεθνούς κεφαλαίου με
στόχο την υποκίνηση αλυσσιδωτών καταρρεύσεων των ευρωπαϊκών οικονομιών, μιάς κατ’ όνομα μόνο Ενωμένης Ευρώπης που τόλμησε να ονειρευθεί ότι θα αποτελέσει οικονομική υπερδύναμη και
να προκαλέσει με το ευρώ της την μονοκρατορία του δολλαρίου,
ζεσταίνοντας αναρίθμητα αυγά του φιδιού στον κόρφο της. Πρέπει,
ωστόσο, να γίνει κατανοητό ότι οι θεωρούμενες ως υπερδύναμη
Η.Π.Α. είναι απλώς η αιχμή του δόρατος των μεγαλοχρηματιστών
και μεγαλοτραπεζιτών banksters –κατά το gangsters- που εγκαθιστούν και ελέγχουν πλήρως την εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση
τα τελευταία 47 χρόνια. Ο τελευταίος Αμερικανός πρόεδρος που
τόλμησε να έχει δική του άποψη ήταν ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι.
Οι διεθνείς τραπεζίτες που δημιούργησαν την παγκόσμια κρίση
του 2008, την χρησιμοποιούν σήμερα για να εγκαταστήσουν
τους νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. Σ’ ότι αφορά στην Ε.Ε., τοποθετούν, εδώ και χρόνια, σε
όλες τις καίριες διοικητικές θέσεις τα υποχείριά τους όπως ο
Μπαρόζο (παρών στις συνεδριάσεις της Μπίλντερμπεργκ 2003,
2005, 2007) και ο Αλμούνια (συνεδρίαση 2008), κατ’ όνομα μόνο
Ευρωπαίοι πολιτικοί, στενά συνδεδεμένοι με τις κολοσιαίες αμερικανικές χρηματιστηριακές εταιρείες όπως οι ανήκουσες στον
εκ των ηγετών της Μπίλντερμπεργκ, Ρότσιλντ, Citygroup,
Lehman Brothers και η διαβόητη Goldman Sachs. Ετσι, αφού καταλήστευσαν με τις τοξικές «φούσκες» τους το παγκόσμιο επενδυτικό κοινό και οδήγησαν στην πτώχευση αναρίθμητες μικρές
τράπεζες, οι banksters υποχρέωσαν δια των υποχειρίων τους την
αμερικανική και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ενισχύσουν με
έναν πακτωλό από δισ., τόσο τις υπεύθυνες για την κρίση τράπεζές τους, όσο και τις κατά τόπους κυρίαρχες τράπεζες, εν πολ-
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λοίς δορυφόρους τους.
Το σχέδιο της Μπίλντερμπεργκ για την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία των banksters φάνηκε μετά την σύνοδο της G20 τον
Απρίλιο του 2009, όταν μετά το πέρας των εργασιών ξαμολύθηκαν τα φερέφωνα στα διεθνή ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. μοιράζοντας
την ζουμερή και κατευθυνόμενη «είδηση»: «Ο κόσμος είναι ένα
βήμα πιο κοντά στο παγκόσμιο νόμισμα, που θα στηρίζεται σε μιά
παγκόσμια κεντρική Τράπεζα, η οποία θα ρυθμίζει την νομισματική πολιτική για ολόκληρη την ανθρωπότητα». Για να πεισθεί
όμως η ανθρωπότητα γι’ αυτή την “αναγκαιότητα”, πρέπει πρώτα
να τρομοκρατηθεί, να εξαθλιωθεί, να πάψει να εμπιστεύεται τις
τύχες της στις κατά τόπους πολιτικές καρικατούρες και στους
περιφερειακούς, ανεπαρκούς προστασίας διακρατικούς οργανισμούς (Ενωμένη Ευρώπη), ώστε τελικά, με ανακούφιση ν’ αποδεχθεί την ασφάλεια και την σταθερότητα της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης έναντι του ευτελούς θυσιασθέντος αντιτίμου της
εθνικής και κρατικής κυριαρχίας. Διαβάστε «Τα Πρωτόκολλα των
Σοφών της Σιών». Όλα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν, προβλέπονται με ακρίβεια.
Πέραν της επιδιωκόμενης υπονόμευσης του ευρώ και της ευρωπαϊκής οικονομικο-πολιτικής σταθερότητας και συνοχής, η Ελλάδα
στοχοποιήθηκε και βάλλεται από τους banksters επειδή βρίσκεται
στο σταυροδρόμι των ενεργειακών αγωγών, καθισμένη σε ανυπολόγιστα κοιτάσματα πετρελαίου και στο επίκεντρο του μελετούμενου –κυρίως εις βάρος της- επανακαθορισμού συνόρων.
Η Goldman Sachs του αρχισιωνιστή Ρότσιλντ πρωτοστάτησε στην
εκβιαστική, κερδοσκοπική επίθεση των «αγορών» κατά της Ελλάδας. Έχοντας καλά υποσκάψει και δυναμιτίσει το οικονομικό μας
υπόβαθρο από την εποχή που με απόφαση της κυβέρνησης Σημίτη
(2001), εγκαταστάθηκε στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών για
να μας βοηθήσει να αποκρύψουμε μέρος του δημόσιου χρέους μας
και να μπούμε στην Ο.Ν.Ε. Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της
χώρας η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, το φίδι χτύπησε ανοίγοντας διεθνή λογαριασμό στοιχημάτων για την κατάρρευση της ελ-

ληνικής οικονομίας, την οποία υποτίθεται ότι έναντι αδρού αντιτίμου συμβούλευε και στήριζε. Το εκπληκτικό είναι ότι ενώ ο διεθνής
Τύπος κατακλυζόταν από τις αρχές του 2010 με δημοσιεύματα και
σχόλια κορυφαίων οικονομικών αναλυτών για τον πρωτεύοντα ρόλο της Goldman Sachs στην επίθεση των χρηματοπιστωτικών συμμοριών κατά της Ελλάδας, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε την
μεσολάβηση του Νο 2 στην ηγεσία της G.S, Γκάρι Κον, για ...να διαπραγματευθεί δάνειο από την Κίνα, ενώ ήδη μέσω της κινεζικής
πρεσβείας στην Αθήνα του είχε διαμηνυθεί το δελεαστικότατο πακέτο προτάσεων της κινεζικής ηγεσίας!!! Ο Γκάρι Κον διέρευσε την
πληροφορία στους «Φαϊνάνσιαλ Τάϊμς» και τα spreads των ελληνικών ομολόγων ξεσάλωσαν, ακυρώνοντας –υπό το κράτος του επακολουθήσαντος πανικού- το απαραίτητο χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης, αποδοχής και εκταμίευσης της κινεζικής βοήθειας.
Η από καιρού μεθοδευμένη υπαγωγή της Ελλάδας στην γνωστή
«τρόϊκα» πρόβαλλε πλέον ως μονόδρομος.
Χρειάστηκαν τα δημοσιεύματα της «Νιού Γιόρκ Τάϊμς» και της
«Λιμπερασιόν» για την ανθελληνική δράση της G.S., όπως και οι
αποφάσεις της αμερικανικής, γερμανικής και βρετανικής κυβέρνησης να ερευνηθούν μέσω των κρατικών επιτροπών κεφαλαιαγοράς και της Δικαιοσύνης των τριών χωρών τα κερδοσκοπικά
παιχνίδια της τράπεζας του Ρότσιλντ, ώστε να εκτεθεί διεθνώς ο
Γ. Παπανδρέου, να πεισθεί τελικά –κατόπιν εορτής- για τον ρόλο
που έπαιξε σε βάρος της Ελλάδας «ο καλός του σύμβουλος επί
των οικονομικών» και να ζητήσει την βοήθεια του ειδικευόμενου
σε επαναδιαπραγματεύσεις εξωτερικών χρεών, γαλλικού οίκου
Lazard. Την υπό τις περιστάσεις αναγκαία αυτή προσφυγή «κάρφωσε» μέσα στην Βουλή ο Α. Σαμαράς, προσφέροντας - κατά
την γνώμη μου - κάκιστη υπηρεσία στη χώρα.
Το θέμα της συνομωσίας των μεγαλοτραπεζιτών κατά της πατρίδας
μας δεν δύναται, όπως αντιλαμβάνεσθε να εξαντληθεί στα στενά
περιθώρια ενός άρθρου, γι’ αυτό και θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι που παίχτηκε σε βάρος μας με
πρόσχημα το αμελητέο ως προς τα σχετικά μεγέθη της ευρωζώνης
χρέος μας. Προς το παρόν σας αφήνω με τα λόγια του κορυφαίου
διανοητή Ζαν Πολ Σαρτρ: «Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα μάτια σας για να βλέπετε, θα τα χρειαστείτε για να κλάψετε».
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Εργα στον οδικό άξονα Παιανία-Σπάτα-Λούτσα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Νομαρχία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κωδ. Φορέα: 24960
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 9359
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαλάνδρι 26/5/2010
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 34
Πληροφορίες: Σπηυλιοπούλου Βασιλική
Τηλ.: 210-6860579, fax:210-6860590
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια

Στατιστικά Επιδόσεων
των κατόχων
Β’ Κύκλου ΤΕΕ
Από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται
στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων των κατόχων Β’ κύκλου ΤΕΕ, οι οποίοι συμμετείχαν φέτος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα
ΤΕΙ.
Οι ονομαστικές μηχανογραφικές καταστάσεις με τους
αντίστοιχους βαθμούς θα παραδοθούν τη Δευτέρα 31
Μαΐου στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της
Χώρας, προκειμένου οι οικείοι Διευθυντές να τις προωθήσουν άμεσα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ
αρμοδιότητάς τους.
Οι υποψήφιοι μπορούν από
την Παρασκευή 28 Μαΐου
2010 (μετά τις 11 π.μ)να πληροφορούνται τη βαθμολογία
τους και από την ιστοσελίδα
του Υπ.Παιδείας
(http://www.ypepth.gr), πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο) με κεφαλαία.
Από τους 1261 υποψήφιους
(1096 από ημερήσια ΤΕΕ και
165 από εσπερινά ΤΕΕ) που
κατέθεσαν μηχανογραφικό
δελτίο, συμμετείχαν στις

εξετάσεις 976 υποψήφιοι
(849 από ημερήσια ΤΕΕ και
127 από εσπερινά ΤΕΕ).

του έργου βελτίωσης του οδικού άξονα ΠαιανίαΣπάτα-Λούτσα, λόγω εργασιών οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγ.
Θωμά σε μήκος 2 χιλιομέτρων
(από την οδό Αγ. Αθανασίου μέχρι την Αττική Οδό) από σήμερα
έως τις 18 Ιουλίου θα γίνουν οι
ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στο ρεύμα προς Αττική Οδό της οδού Αγ. Θωμά για το
τμήμα από την οδό Αγ. Αθανασίου μέχρι την Αττική Οδό και
εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω
των οδών Αγίου Αθανασίου και
Αμπελώνος.
2. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις ανωτέρω οδούς.
3. Καθορισμό των οδών Αγίου
Θωμά, Αγίου Αθανασίου και
Αμπελώνος ως οδούς με προτεραιότητα έναντι των
καθέτων αυτών.
Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ζητά την κατανόηση
των κατοίκων και των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή καθώς και την τήρηση των ορίων ταχύτητας, της σήμανσης και των υποδείξεων της Τροχαίας για την
ασφαλή διέλευση των οχημάτων και για την αποφυγή της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας.

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «Επισκευές – ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων» Α.Μ. 12/2010, με προϋπολογισμό 150.000,00 € με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
Χωματουργικά – καθαιρέσεις – έργα προστασίας: προϋπ. 11.222,60€
(εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οικοδομικές εργασίες: με προϋπολογισμό 7.116,10€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ
και απρόβλεπτα)
Σωληνώσεις – δίκτυα – Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων: με προϋπολογισμό 105.628,24€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 10/6/2010.
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 2106860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου και
κος Ισίδωρος Δρίτσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.479,35€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) 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 – ΣΑΤΑ.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος
Και με εντολή
Ο Δ/ντής τεχν. Υπηρεσιών
Χρήστος Μπαμπανιώτης
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3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας
Θα μείνει ...μύθος;
Το οικόπεδο που έχει δεσμευθεί για να οικοδομηθεί το 3ο
Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας, φαίνεται ότι χάνεται οριστικά,
αφού μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να καταβληθεί το τίμημα
του ακινήτου.
Εχουμε γράψει πολλές φορές για το θέμα, έχουμε επισημάνει τον κίνδυνο να χαθεί το οικόπεδο, και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα χαθεί οριστικά.
Ολιγωρίες, καθυστερήσεις, αμέλειες όλων των συναρμόδιων από τη Δημοτική Αρχή, ως πρώτη και κύρια ενδιαφερόμενη, οδηγούν στο αδιέξοδο πλέον. Η Δημοτική Αρχή
κινητοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, αφήνοντας έτσι
να χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Υποσχέσεις δόθηκαν πολλές, από τους διάφορους προέδρους, διευθυντάδες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
που άλλαζαν κάθε τόσο, αλλά έμειναν στα λόγια.
Σήμερα κάτω από την οικονομική κρίση και την «αποκαθήλωση» του κοινωνικού κράτους, ένα είναι βέβαιο. Ότι το
σχολείο χάνεται.
Πρόσφατα γονείς, μαθητές και σχολική κοινότητα έκλεισαν τη Λεωφ. Βουλιαγμένης σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πήραν κι εκεί κάποιες υποσχέσεις…
Την περασμένη εβδομάδα 18 Μαϊου ο Δήμαρχος Βούλας
με εκπροσώπους της Ενωσης Γονέων και του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών συναντήθηκαν με τον αρμόδιο Υφυπουργό
υποδομών Γ. Μαγκριώτη και τον διευθύνοντα σύμβουλο
του ΟΣΚ για το επίμαχο θέμα.
Όπως μάθαμε, υπήρξε έντονη συζήτηση και μειωτική θα
έλεγα, προς τους θεσμικούς εκπροσώπους, από πλευράς
Μαγκριώτη.
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν δε οι εμπλεκόμενοι φορείς
«Επιτροπή Παιδείας Δήμου», «ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας»,
«Ενωση Γονεών» και «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», σημειώνουν μεταξύ άλλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)
τμήμα Γ΄ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, δηλαδή του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του ιδίως με τους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01,
Ν.3212/03, του Ν.3263/04, Ν.3316/05 και του Ν. 3481/06 και τα εκτελεστικά τους Π.Δ. όπως συνοψίζονται στον Ν. 3669/08, την Απόφαση έγκρισης
διάθεσης πίστωσης Δ9οικ./11086/26-05-2010/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε., σε
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ’’με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ (άρθρο 6 του
Ν.3669/08) την εκτέλεση του έργου: «ΣΠ5-10 Συντήρηση, βελτίωση και
εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Βάρης – Κορωπίου και Λ.
Λαυρίου», προϋπολογισμού: 800.000,00 €. Εκ των οποίων 639.975,15 €
για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και ανήκει στη κατηγορία των
έργων Πρασίνου.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 15-06-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.19.041 και
telefax: 210.92.19.945).
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας και σύμφωνα με την γνωμοδότηση
494/93 του Νομικού συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την
εγκύκλιο Δ17/3/62/ΦΝ 312/21-9-93 του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία
αποκλείονται οι αρχιτέκτονες από τους διαγωνισμούς έργων πρασίνου
που δημοπρατούνται αυτοτελώς:
α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου,
ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου 4
του Ν.2940/01.
β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου,
που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, (ή έχουν δηλώσει το Ν. Αττικής ως δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ) και αναφέρεται ρητά στη
βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του αρ. 4 του

Κεντρικό αίτημα όλων των πολιτών της Βούλας είναι η καταβολή, το συντομότερο δυνατό, της αποζημίωσης για την
απαλλοτρίωση του Ο.Τ.251 της περιοχής Κόνιαρη, προκειμένου να κατασκευαστεί το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας.
Επεσήμαναν στον Υφυπουργό ότι εξαντλείται ήδη το τελευταίο 18μηνό της οριζόμενης εκ του νόμου προθεσμίας,
μετά τη λήξη (18 Αυγούστου 2010), της οποίας θα αρθεί
οριστικά η απαλλοτρίωση. Υπογράμμισαν με έμφαση ότι
είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές –
αγωνιστικές κινητοποιήσεις γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι θα χαθεί ο μοναδικός χώρος όπου μπορεί να ανεγερθεί Γυμνάσιο και Λύκειο στο Δήμο Βούλας.
Ο Υφυπουργός απάντησε για άλλη μια φορά ότι έχει δεσμευθεί στη Βουλή των Ελλήνων και με έγγραφό του
προς το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, το Υπ. Οικονομίας έχει διασφαλισμένους τους πόρους και η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί, όποια κι αν είναι η απόφαση του Εφετείου, στο οποίο έχει προσφύγει το Δημόσιο, επειδή αναγνωρίζει ότι πρόκειται για επιτακτική ανάγκη.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι καλούν τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους πολίτες της Βούλας να βρίσκονται σε
επαγρύπνηση, γιατί αν δεν επιλυθεί το θέμα, τα παιδιά σε λίγο θα στοιβάζονται σε ακατάλληλες και υπόγειες αίθουσες ή
θα αναγκαστούν να φοιτούν σε σχολεία άλλων Δήμων.

Σ.Σ. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά ο «Καλλικράτης» έχει φροντίσει γι’ αυτό. Η ανέγερση και η λειτουργία
των σχολείων μεταφέρεται στην αρμοδιότητα των Δήμων.
Οσα παιδιά λοιπόν δεν χωράνε, θα πάνε στα σχολεία της
Βάρης και της Βουλιαγμένης που θα είναι πλέον ένας Δήμος! Να μου το θυμηθείτε.
Οι βάρβαροι …έρχονται. Θα ζήσουμε σχολεία και υγεία
πολλών ταχυτήτων...
Αννα Μπουζιάνη

Ν. 2940/01.
γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας (άρθρο 39, Ν. 3669/08), μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω παραγράφων.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3669/08, ενώ η σύναψη
της σχετικής σύμβασης δεν υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 12.800,00 € και
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/Δ9) Παν.
Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ
(Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα
(180) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ενάριθμου έργου
1997ΣΕ06800002, της Σ.Α.Ε. 068.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής (Δ9).
Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα
Γ΄, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα 8 π.μ. έως 13
μ.μ., αφού καταβληθούν 20 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ.
Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Δ/νσης Δ9/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ, μέχρι και
την 10-06-2010, ημέρα Πέμπτη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.:
www.ggde.gr στην ενότητα: Πολίτης – Προκηρύξεις.
Καλλιθέα 26 - 05 - 2010
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ενα νεοκλασικό στην Κερατέα
στεγάζει το Ωδείο της πόλης
Ενα κτίριο - μια μακρά ιστορία
Το νεοκλασικό κτίριο του Δροσόπουλου, ένα επιβλητικό
πανέμορφο κτίριο με τις περίφημες οροφογραφίες από
την εποχή του 19ου αιώνα στην καρδιά της Κερατέας γέμισε με πολύ κόσμο στις 9/5.
Στο 2ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Δημοτικό
Ωδείο Κερατέας «Δημήτρης Νικολάου» έγινε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Πνευματικής & Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή Τομή» η παρουσίαση του
CD «Τρία Ελληνικά Κονσέρτα για Σοπράνο, Σαξόφωνο
και Ορχήστρα Εγχόρδων» του ταλαντούχου σαξοφωνίστα Στάθη Μαυρομμάτη. Το CD ήταν αφιερωμένο στον
συνθέτη από την Κερατέα Δ. Νικολάου και το κτίριο Δροσόπουλου ήταν ο πιο ιδανικός χώρος να παρουσιαστεί.
Το CD με έργα των Δημήτρη Νικολάου, Ευάγγελου Κοκκόρη, Ντίνου Κωνσταντινίδη, παρουσίασαν οι Θωμάς
Ταμβάκος (μουσικογράφος), Άλκης Παναγιωτόπουλος
(μουσουργός – μαέστρος), Ευάγγελος Κοκκόρης (μουσουργός), Στάθης Μαυρομμάτης (σολίστ σαξοφώνου).
Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού ο οποίος χαιρέτησε την πρώτη εκδήλωση που γίνεται στο νεοσύστατο
Ωδείο της πόλης, μίλησε για την ιστορία του κτιρίου διαχρονικά και τον αγώνα της Δημοτικής Αρχής ώστε το κτίριο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί για χρήση. Η ιστορία του νεοκλασικού κτιρίου Δροσόπουλου απόψε ξαναρχίζει – τόνισε. Είναι ένα κτίριο με πολλές μνήμες για
τους μεγαλύτερους. Κτίστηκε το 19ο αιώνα από τον Δήμαρχο Δροσόπουλο συνεργάτη του Σερπιέρι, πέρασε
από πολλές χρήσεις (όπως π.χ στεγάστηκε εδώ το Γυμνάσιο Κερατέας) αγοράστηκε την εποχή του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση και με την οικονομική επιχορήγηση
της ΔΕΗ και τη συμβολή της Νομαρχίας Αττικής επιτέλους το φθινόπωρο του 2009 παραδόθηκε στο Δήμο Κερατέας. Από τότε στον 2ο όροφο στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο «Δημήτρης Νικολάου» που φοιτούν ήδη σήμερα 50 παιδιά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Δ. Νικολάου, στη σχέση
του με τη γενέτειρά του και παρουσίασε στο κοινό ένα
παλιό βιολί – το βιολί του Καλκούνη – ενός λαϊκού οργανοπαίχτη που είχε επηρεάσει τον Δ. Νικολάου, δωρεά
του συμβολαιογράφου Δημήτρη Μήτρου στο Δημοτικό
Ωδείο Κερατέας.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθυντής του Ωδείου, Θέμης Μακαντάσης τονίζοντας την αισιοδοξία του για την
καλή προοπτική του Ωδείου. Ο Θ. Μακαντάσης παρέλαβε από τον μουσικογράφο Θωμά Ταμβάκο το πρώτο δώρο για το Ωδείο, 18 αυθεντικές παρτιτούρες έργων του
Δημήτρη Νικολάου. Ο Θωμάς Ταμβάκος και το Αρχείο
Ελλήνων Μουσουργών «Θωμά Ταμβάκου» που διαθέτει
αρκετό υλικό από την εργογραφία του Δημήτρη Νικολάου δώρισε αυτό το σπουδαίο υλικό θεμελιώνοντας την
συνεργασία με τη γενέτειρα πόλη του συνθέτη, που στόχο έχει την διάδοση της μουσικής του στην πόλη της Κερατέας. «Ευχόμαστε να φθάσουμε στο σημείο να τις
αξιοποιήσουμε – υπογράμμισε ο Θ. Μακαντάσης– και να
σταθούμε αντάξιοι του μεγάλου ονόματος του δημιουργού».
Ο μουσικογράφος Θωμάς Ταμβάκος μίλησε για το έργο
του Δημήτρη Νικολάου και το ηχογράφημα του Στάθη
Μαυρομμάτη, ενώ ο Άλκης Παναγιωτόπουλος και ο Ευάγγελος Κοκκόρης μίλησαν για το έργο του τελευταίου
καθώς και του Ντίνου Κωνσταντινίδη. Τελευταίος πήρε
το λόγο ο Στάθης Μαυρομμάτης ο οποίος μίλησε για την
πορεία και τις δυσκολίες της έκδοσης αυτής καθώς τη
σχέση του με τον Δημήτρη Νικολάου.
Η βραδιά έκλεισε με την παρουσίαση ενός έργου του
Δημ. Νικολάου από το κουαρτέτο σαξοφώνων του Στάθη
Μαυρομμάτη.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Ψήφιση μέτρων: υπεύθυνη
στάση και
μικροπολιτικοί ελιγμοί
Η πραγματικότητα υποχρέωσε την κυβέρνηση να καταπιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να ψηφίσει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υποσχόταν. Το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να
διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση και δεν ψήφισε τα
μέτρα. Τα μικρά κόμματα είδαν τη λαϊκή δυσαρέσκεια
σαν ευκαιρία αύξησης της εκλογικής τους πελατείας
και καταψήφισαν επίσης. Η στάση των κομμάτων
εξουσίας έδωσε τη δυνατότητα σε τρεις βουλευτές
της συμπολίτευσης και έναν της αντιπολίτευσης να
παίξουν τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια και να διαχωρίσουν τη στάση τους.
Το δίλημμα κατά την ψηφοφορία υπαγορευόταν από
την αλήθεια: ή ψηφίζουμε τα μέτρα και παίρνουμε το
ευρωπαϊκό δάνειο, ή τα καταψηφίζουμε και χρεωκοπούμε. Η κυβέρνηση έκανε το χρέος της και τα ψήφισε, η αξιωματική αντιπολίτευση όμως ακολούθησε τη
μικροπολιτική τακτική της αποστασιοποίησης, για να
μην ταυτιστεί με την κυβερνητική πολιτική. Ούτε πέρασε από το νου των μαθητευόμενων αντιπολιτευτικών ηγετών ότι με τη στάση αυτή το δεύτερο κόμμα
του ελληνικού κοινοβουλίου τάσσεται υπέρ της χρεωκοπίας, δίνει την εντύπωση στους Ευρωπαίους ότι τα
μέτρα δεν υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των
Ελλήνων και προσφέρει τη διέξοδο στην κόρη του
επίτιμου, που επί χρόνια πριόνιζε την καρέκλα του
πρωθυπουργού της, να εμφανισθεί ως υπέρμαχος της
κομματικής ορθοδοξίας. Τα μικρά κόμματα, που καταψήφισαν τα μέτρα, ενσυνείδητα επέλεξαν τη χρεωκοπία, αφού μόνο αυτό το δρόμο βλέπουν για να απαξιωθούν οι μεγάλοι κομματικοί σχηματισμοί και να
στραφούν οι ψηφοφόροι τους σε αυτά. Υπέρ της χρεωκοπίας τάχθηκαν και οι τρείς διαφωνούντες κυβερνητικοί βουλευτές, με τη σκέψη ότι έτσι διασφαλίζουν
ένα καλύτερο πολιτικό μέλλον, παραβλέποντας ότι
όποιος εναντιώνεται στην αλήθεια, τελικά συντρίβεται από αυτήν.
Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τους υπαίτιους της οικονομικής μας κατάρρευσης: είναι τα δύο κόμματα εξουσίας, που κυβέρνησαν τα τελευταία τριάντα χρόνια
και θα λογαριαστούμε μαζί τους στις επόμενες εκλογές. Εκείνο που απαιτείται είναι να στιγματίζουμε δημόσια όσους εξακολουθούν ακόμη και στις σημερινές
κρίσιμες στιγμές να βάζουν το πολιτικό κόστος πάνω
από την αλήθεια, φουντώνοντας έτσι την αγανάκτηση
του κόσμου, που έχει πια την εμπειρία να καταλαβαίνει τις ψευτιές και τα μασκαρέματα. Αν οι πολιτικοί
ηγέτες θέλουν να παραμείνουν στο προσκήνιο και μετά τις επόμενες εκλογές, πρέπει να εγκαταλείψουν
τις χρεωκοπημένες πολιτικές τους πρακτικές, με τις
οποίες κορόιδευαν τον κόσμο επί τριάντα χρόνια. Η
κοινωνία των πολιτών απαιτεί από όλους όσους τολμούν να λένε ότι θέλουν να την υπηρετήσουν, να εκφράζουν απόψεις, που να στηρίζονται αποκλειστικά
στην αλήθεια, όσο δυσάρεστη και αν είναι αυτή και να
αποκηρύξουν την τακτική των προεκλογικών μεγαλοστομιών και των μετεκλογικών υπαναχωρήσεων.
Ν. Δημητρίου

Πρόσκληση "Κοινωνικής Συμφωνίας"
από το Δήμαρχο Γέρακα
Με μια νέα πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Γέρακα Αθανάσιος Ζούτσος προσκάλεσε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης με τραπεζοκαθίσματα
στην κεντρική πλατεία της πόλης (Πλατεία Μακεδονίας) σε μια κοινωνική
συμφωνία, ζητώντας τους να μειώσουν δραστικά τις τιμές επί του καταλόγου των παρεχόμενων προϊόντων ώστε να είναι προσιτές στους δημότες
όλων των εισοδημάτων, όπως διαμορφώνονται στην παρούσα οικονομική
κρίση, με αντάλλαγμα την απαλλαγή τους από την καταβολή τελών στο Δήμο για όλο το 2010.
Η πρόσκληση έγινε δημόσια στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Μαΐου και αναμένεται η απάντηση των καταστηματαρχών. http://www.gerakas.gr

Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου & Πέριξ «Η ΑΝΟΙΞΗ»
Εκλογές για νέο Δ.Σ.
Ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου & Πέριξ «Η ΑΝΟΙΞΗ», ενημερώνει ότι στις 6/6/2010 θα συνεχιστεί η
διακοπείσα Γ.Σ. για την διεξαγωγή των
εκλογών (εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής) στο Πολιτιστικό Κέντρο
από τις 8:00π.μ. έως τις 20:00μ.μ.
Μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν ιδιοκτησία στον οικισμό ΚΙΤΣΙ και γύρω απ’ αυτόν. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλουν αίτηση
στην εφορευτική επιτροπή το Σάββατο
22/5/2010 από τις 18:00 έως τις 20:00, την
Κυριακή 23/5 από τις 11:00 έως 13:00 και
τα απόγευμα από τις 18:00 έως τις 20:00,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πλ. Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες
Υπ. Επικοινωνίας: Λιναρδάκης Κων/νος
Τηλ.: 213-2140323, fax: 213-2140330
Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2010: 10.6142.08 και 10.6142.09

την Τετάρτη 26/5 από τις 18:00 έως τις
20:00, το Σάββατο 29/5 από τις 18:00 έως
τις 20:00, στις 30/5 Κυριακή από 11:00 έως
13:00 και το απόγευμα 18:00 έως 20:00 και
την Τετάρτη 2/6 από τις 18:00 έως τις
20:00 στο γραφείο του Συλλόγου.
Η συνδρομή των μελών είναι 10€ για τα
επόμενα 2 χρόνια και μπορούν ακόμα και
την ημέρα των εκλογών, ενώ οι υποψήφιοι
για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή
θα πληρώσουν επιπλέον 5 €.
Ο σύλλογος καλεί τους ιδιοκτήτες της περιοχής να συμμετάσχουν μαζικά στην διεξαγωγή των εκλογών στις 6 Ιουνίου. Μεγαλύτερη συμμετοχή σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη για τον σύλλογο.

Αρ. Μελέτης: 05/2010
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«Εργασίες υποστήριξης και σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων του Δήμου Θρακομακεδόνων για
τα οικονομικά έτη 2007 έως και
2009, σύμφωνα με την διπλογραφική
λογιστική μέθοδο και τις διατάξεις του Π.Δ.
315/99 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
4604/05 και ισχύει και εφαρμογή της
αναλυτικής λογιστικής για την χρήση του 2009»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) στο τιμολόγιο των εργασιών, για τις «Εργασίες υποστήριξης και
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Θρακομακεδόνων για τα οικονομικά έτη 2007 έως και
2009, σύμφωνα με την διπλογραφική λογιστική μέθοδο και τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 4604/05 και ισχύει και εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής για την χρήση του 2009», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 65.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία του Δήμου επί της Πλατείας Αριστοτέλους την 14/6 του έτους 2010, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή, η 11:00π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στην υποστήριξη και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την διπλογραφική λογιστική μέθοδο
και τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 4604/05 και ισχύει, δεόντος αποδεδειγμένη.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των 3.250,00€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
15 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς συντάσσονται κατά τον τύπο
που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνονται επίσης δεκτά και τα έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κωνσταντίνος τηλ. 2132140323, fax: 2132140330.
Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι την 07/06/2010 ενώ το κόστος για κάθε αντίγραφο
ορίζεται στο ποσό των 14,50€.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΏΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκδηλώσεις για το
περιβάλλον
Από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού σώματος ενημερωνόμαστε με δελτίο
τύπου, ότι στα πλαίσια
του εορτασμού της Ημέρας Περιβάλλοντος (5
Ιουνίου), η Υπηρεσία προτίθεται να προβεί σε σειρά εκδηλώσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση
του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Συγκεκριμένα θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας 900 μαθητές
και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι θα απασχοληθούν
σε συναφείς με το περιβάλλον δραστηριότητες
την 3η και 4η Ιουνίου.
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Νέο Σωματείο στη Βούλα - “ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ”
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΟΥΛΑΣ»,
ιδρύθηκε, με κύριο σκο-

πό - όπως σημειώνουν
στο δελτίο τύπου - την
υπεράσπιση
βασικών
θεσμών και αξιών της
κοινωνίας
μας,
την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25-05-2010 και σύμφωνα
με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία
“Αττική Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου
Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” καλούνται οι
κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής Οδού,
41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 3112-2009 (13η εταιρική χρήση: 1-1-2009 έως 31-12-2009) καθώς και
των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 13η εταιρική χρήση.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2010.
4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920, αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απόφαση για τη διανομή κερδών και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της 13ης εταιρικής χρήσης 01/01/2009 31/12/2009.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο
της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών
και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν
να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία, 25 Μαΐου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ανάπτυξη
κοινωνικής
και
περιβαλλοντικής
συνείδησης μεταξύ των
μελών της κοινωνίας
και την προάσπιση του

κοινωνικού και δημόσιου
συμφέροντος, σε
όλους τους τομείς και
σε όλα τα επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚA ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25-05-2010 και σύμφωνα
με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία
“Αττικά Διόδια Ανώνυμη Εταιρία” και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ
Α.Ε.”, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί
της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας της 31-12-2009 (9η εταιρική χρήση: 1-1-2009 έως 31-122009) καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 9η εταιρική χρήση.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2010.
4. Διανομή κερδών.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο
της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών
και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν
να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία, 25 Μαΐου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ιδρυτική τους διακήρυξη ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική τους
Συνέλευση
στις
16
Μαΐου, όπου μεταξύ άλλων γράφουν:

Πώς Δημιουργήθηκε
Τα αυξανόμενα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου,
η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
και η γενικευμένη κρίση
θεσμών και αξιών υπήρξαν τα βασικά στοιχεία
προβληματισμού
που
οδήγησαν στη δημιουργία της Ένωσης Πολιτών
Βούλας. Μία «Ένωση»
πολιτών με κοινές αρχές
και αξίες και με συγκεκριμένους στόχους, που
απευθύνεται σε κάθε πολίτη (όχι μόνο Βουλιώτες), που διακατέχεται
από παρόμοιες ανησυχίες και που επιθυμεί να

συμμετέχει σε μια ομαδική προσπάθεια για την
επίτευξη κοινών στόχων,
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό
του σωματείου. Στόχων
που δεν αφορούν μόνο
τη Βούλα, αλλά όλα τα
επίπεδα και όλους τους
τομείς της ευρύτερης
κοινωνίας και που έχουν
βασικό γνώμονα την
προάσπιση του δημόσιου
και κοινωνικού συμφέροντος, μακριά από πολιτικές, κομματικές, οικονομικές ή άλλου είδους
εξαρτήσεις.

Βασικοί Στόχοι
1. Η υπεράσπιση βασικών θεσμών και αξιών
της κοινωνίας μας και η
διαφύλαξη και ανάδειξη
της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
2. Η ανάπτυξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής
συνείδησης.
3. Ελεγχος της Διοίκησης σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, διαφάνειας και διαχείρισης
του δημόσιου χρήματος.
4. Διαφύλαξη της παραλίας ως κοινωνικού αγαθού, η προστασία της
φυσιογνωμίας της Βούλας και η περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική
αναβάθμισή
της, μέσα στα πλαίσια
ενός σύγχρονου και
ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Ιωάννης
Δημητριάδης
πρόεδρος, Γεώργιος Λεβέντης
αντιπρόεδρος,
Δημήτριος Μακρυνικόλας γενικός γραμματέας,
Δημήτριος Θεοχαρίδης
ειδικός γραμματέας, Νικόλαος
Μαυρόπουλος
ταμίας, Γεώργιος Δημόπουλος και Ηλίας Σταμπολιάδης μέλη.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αρνητική η Τουρκία για
το Δίκαιο της Θάλασσας

Μαθητική εφημερίδα από το
2ο Γυμνάσιο Κορωπίου

“Η Τουρκία δεν υπογράφει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας, διότι οι διατάξεις της γενικά και ειδικότερα
εκείνες που αφορούν στα χωρικά ύδατα είναι ασαφείς και
ασύμβατες με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μoυ”, ήταν
τα λόγια του Ε. Μπαγίς όταν ρωτήθηκε αρμοδίως για το κεφάλαιο της «Ενέργειας» στη σχέση μας με την Τουρκία.
Το κεφάλαιο ενέργεια συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό
των θαλασσίων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της ΑΟΖ που
ρυθμίζεται από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
(ΟΗΕ, 1982). Δεδομένου ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, αφού την έχουν υπογράψει
όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, όλα τα υποψήφια προς ένταξη
κράτη, εκτός από την Τουρκία, καθώς και η ίδια η ΕΕ.

Ούτε οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Κορωπίου, έμειναν ανεπηρέαστοι από την
επικαιρότητα των ημερών κι αποφάσισαν να εκφράσουν τις θέσεις τους από την
δική τους οπτική γωνία δημιουργώντας μια μαθητική εφημερίδα.
Έτσι, συγκεκριμένα, το Γ’4 του 2ου Γυμνασίου, εξέδωσε το πρώτο φύλλο “η Γνώμη” του οποίου η θεματική εστιάζει στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύνδεση σημαντικών
ιστορικών γεγονότων με τις εξελίξεις στη
σύγχρονη μουσική σκηνή (Γενοκτονία των
Αρμενίων και μουσική nu metal!) στις μαθητικές δραστηριότητες, στην αθλητική επικαιρότητα ενώ υπάρχει και άρθρο σκληρής
κριτικής στη βαθμοθηρία…που τη χαρακτηρίζει “ως τη σύγχρονη μάστιγα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης”.
Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου καλωσόρισαν την έκδοση του πρώτου
τεύχους της μαθητικής εφημερίδας.

Οικολογική και οικονομική
η καταστροφή στο Κόλπο του Μεξικού
Οικονομική δραστηριότητα που αγγίζει τα 234 δισ. δολ. ετησίως ενδέχεται να καταστρέψει η πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπου του Μεξικού, έδειξε έρευνα αναλυτών που εικάζουν ότι η
οικολογική καταστροφή θα πλήξει συνδυαστικά τις μεγαλύτερες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής: Τον τουρισμό,
την αλιεία, τη ναυσιπλοΐα και την πετρελαϊκή βιομηχανία. Το
πλήγμα θα αξιολογηθεί αναλυτικά μόνον όταν αποσαφηνιστεί
αν το πετρέλαιο θα φθάσει τελικά στις παράκτιες περιοχές και
αν και πότε θα σφραγιστεί η πετρελαιοπηγή.

Για το 1ο τεύχος συνεργάστηκαν: Μουράτι
Αντώνιος, Μπανάι Χρήστος, Μπαρμπαρόσος Σταμάτης, Μπονές Φοίβος, Μπουμπουλίνης, Μπούτσης Ηλίας, Μιρθιανός Δημήτρης, Παπαγεωργάκης Χρήστος, Παπαμιχάλη Βαρβάρα, Παπανικολάου Άννα, Πασχίδης Βαγγέλης. Τη σχεδίαση εντύπου –επεξεργασία κειμένων έκανε ο Αντώνιος Μουράτι

Σειρά αυτοκτονιών
σε κινέζικη
βιομηχανία
Η αμερικανική Dell ερευνά τις συνθήκες εργασίας
στα εργοστάσια του προμηθευτή της Foxconn
Technology, μετά τις αυτοκτονίες 11 υπαλλήλων.
Για τις οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το
κύμα αυτό των αυτοκτονιών στα εργοστάσια της
ταϊβανέζικης εταιρείας
στην Κίνα αντικατοπτρίζει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες
ζουν εκατομμύρια εργάτες στην χώρα, οι οποίοι
αναγκάζονται να δουλεύουν πολλές ώρες κάτω
από αφόρητη πίεση και
συχνά μένουν σε κοιτώνες μακριά από τις οικογένειές τους.

Μείωση των
τραπεζικών
καταθέσεων
Μείωση των τραπεζικών
καταθέσεων κατά 10,6
δις ευρώ το 1ο τρίμηνο
του 2010 (ή 4,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του
2009) αποκαλύπτουν τα
στοιχεία που παρουσίασε
η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν δικαίωμα να ζητούν
πληρωμή μέσω των λογαριασμών τους, παράνομων χρεώσεων από sms
Λύση για το πρόβλημα πολλών καταναλωτών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έρχεται να δώσει με τις
ξεκάθαρες απαντήσεις τις η Κομισιόν σε ερωτήσεις
που κατάθεσε ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής.
Οι νέοι τεχνολογικοί τρόποι εξαπάτησης “προσφέ-

ροντας” υπηρεσίες από εταιρείες φαντάσματα
έχουν φέρει αντιμέτωπους πολλούς καταναλωτές
με την διακοπή των συνδέσεών τους. Σύμφωνα
όμως με την Κομισιόν οι εταιρείες κινητής τηλεφω-

νίας δεν έχουν το δικαίωμα να διακόπτουν την σύνδεση ή να αφαιρούν τον αριθμό του τηλεφώνου από
τον καταναλωτή εξαιτίας της μη πληρωμής των παράνομων χρεώσεων.
Στην απάντησή της η αρμόδια επίτροπός αναφέρει
μεταξύ άλλων ότι: «η συνεχής και ανεπιθύμητη
εμπορική άγρα πελατών μέσω SMS (για παράδειγμα, καλώντας τους πελάτες να τηλεφορτώσουν διάφορες πολυμεσικές υπηρεσίες) θεωρείται επιθετική
πρακτική, απαγορευμένη σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές (παράρτημα I, σημείο 26). Η
οδηγία απαγορεύει επίσης την πώληση αυτόκλητων
υπηρεσιών: οι εμπορευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν άμεση ή μεταγενέστερη πληρωμή για
προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν, τα οποία όμως
δεν είχαν ζητηθεί από τον καταναλωτή (παράρτημαΙ
σημείο 29)».
Στο ερώτημα, αν «ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα
της μη καταβολής τέτοιων χρεώσεων χωρίς να κιν-

δυνεύει να
χάσει το
δικαίωμα
της σύνδεσης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου
και του δικαιώματος να διατηρήσει τον ίδιο
αριθμό τηλεφώνου», η επίτροπος
απαντά: «με την επιφύλαξη της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εξαπατημένων καταναλωτών και
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τον
τερματισμό υπηρεσιών, καταναλωτές οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, να διατηρούν τον ή τους
αριθμούς τους, ανεξάρτητα από την επιχείρηση που
παρέχει την υπηρεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο
30 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Κέντρο Εργασίας Ατόμων με Αναπηρία Άνω Λιοσίων ζητούνται νέοι
και νέες, άνω των 17 ετών για τη διάθεση του Ανθολογίου με τις Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες, καθώς και των διαφόρων αποτελεσμάτων εργασιοθεραπείας των μελών του Κ.Ε.Α.
Πληροφορίες στα τηλ: 210-2480235, 210 – 2470341 και ώρες 09:00 – 16:00.
(ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1–ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ–13341)
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Ένας επιτυχημένος δήμαρχος επανέρχεται

Σταύρος Παπασταυρόπουλος
Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος εκλέχθηκε δύο φορές δήμαρχος Λαυρεωτικής.
Το 1994 και το 1998. Παραιτήθηκε αυτοβούλως από το αξίωμά του το 2000. Η
πρόσκληση Καραμανλή ήταν σαφής και πειστική και ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την συμμετοχή του σε μια προσπάθεια για
μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά και την συνέχιση της προσφοράς του προς το Λαύριο από πιο ισχυρή θέση.
Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος υπήρξε, κατά γενική ομολογία, ο δήμαρχος
που αναμόρφωσε το Λαύριο. Στον οικονομικό προσανατολισμό, τις αντιλήψεις
περί αυτοδιοίκησης, τα έργα υποδομής. Παρέλαβε την Λαυρεωτική ως «φθίνουσα περιοχή», θύμα της αποβιομηχάνισης και την παρέδωσε κόμβο σύνδεσης με
το Αιγαίο, τόπο ανάπτυξης επιχειρηματικών και πολιτιστικών δράσεων. Πανέμορφη περιοχή που σφύζει από ζωή· με τεράστια προοπτική για παραπέρα ανάπτυξη.
Η απουσία του έγινε κάτι περισσότερο από αισθητή, αφού ο επόμενος αιρετός
δήμαρχος επί μία 8ετία λειτούργησε ανασταλτικά στην εξέλιξη της περιοχής –
και το χειρότερο – έφερε πάλι τον κομματισμό, τη διάσπαση της κοινωνίας, την
ΕΡ. Κύριε Παπασταυρόπουλε: Είστε ο
πρώτος ενεργός παράγοντας της αυτοδιοίκησης που θέτει υποψηφιότητα δημάρχου. Είστε ο πρώτος που καλεί τους
συνδημότες σας, κατοίκους της Κερατέας, της Καμάριζας και του Λαυρίου, να
συγκροτήσουν ενωτικό, υπερκομματικό, δημοτικό κίνημα με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Οι συνδημότες σας,
παλιοί και νέοι, πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν ξεκάθαρα τις απόψεις σας για όλα
τα θέματα, που τους απευθύνετε πρόσκληση συμμετοχής. Θέλω λοιπόν στις
ερωτήσεις μου ξεκάθαρες απαντήσεις.
Θα τις έχω;
ΑΠ. Κύριε Βενετσάνο, επειδή γνωριζόμαστε, επειδή θεωρώ κορυφαίο το λειτούργημα που ασκούν τα υπεύθυνα τοπικά μέσα ενημέρωσης και πρωταγωνιστική την προσφορά τους στις κοινωνίες
και τους πολίτες, να είστε βέβαιος ότι θα
έχετε ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα που θα μου θέσετε.
ΕΡ. «Καλλικράτης». Αξιολογήστε τον
υπεύθυνα και επιγραμματικά.
ΑΠ. Πρόκειται για αναγκαία διοικητική
μεταρρύθμιση. Καλώς έγινε. Εάν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του «Καλλικράτη» θα έχουμε σίγουρα βελτιωμένες
και σαφώς πιο αποκεντρωμένες, πιο
αποτελεσματικές εκδοχές διοίκησης
στην περιφέρεια.
ΕΡ. Δεν έχει όμως σοβαρές ελλείψεις
και αδυναμίες αυτός ο νέος νόμος;

αδιαφάνεια. Αυτός ήταν ένας από τους σοβαρούς λόγους για τους οποίους ο
Σταύρος Παπασταυρόπουλος δεν δικαιούται να αδιαφορήσει και επαναδιεκδικεί
την εκλογή του στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Τώρα μάλιστα που ο νέος Δήμος περιλαμβάνει τρεις περιοχές, την Κερατέα, την Καμάριζα και το Λαύριο, εκτιμά πως δημιουργούνται προϋποθέσεις μεγάλων κατακτήσεων.
Για όσους δεν γνωρίζουν τις δράσεις και τις αφετηρίες του Σταύρου Παπασταυρόπουλου να πούμε ότι είναι γιατρός, ειδικός παθολόγος, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής που μέχρι τον Απρίλιο του 2010 ήταν ο Διοικητής
του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης· κατά γενική παραδοχή, υπόδειγμα έντιμης
και δημιουργικής διοίκησης που έφερε το Νοσοκομείο πολύ πιο ψηλά από εκεί
που το παρέλαβε.
Τον συναντήσαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και του αποσπάσαμε μία «εκ βαθέων» εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης.
Αξίζει να τη διαβάσουν όλοι, ιδιαίτερα δε οι δημότες Κερατέας, Καμάριζας,
Λαυρίου.
ΑΠ. Εχθρός του καλού είναι πάντα το
καλύτερο. Αλλά όταν κατακτάς το καλό,
δεν μεμψιμοιρείς. Παλεύεις από καλύτερες θέσεις για να κατακτήσεις και πάλι το καλύτερο.
ΕΡ. Δεν θα κρίνω την όντως ξεκάθαρη
απάντησή σας. Θα πω όμως ότι ακούω
εκφράσεις από έναν υποψήφιο δήμαρχο
που επιβεβαιώνουν ότι πραγματικά προσεγγίζει τα θέματα με υπερκομματικό
τρόπο. Άλλωστε υπήρξατε ο δήμαρχος
που πάντα λειτούργησε υπερκομματικά
στην περιοχή μας και αυτός ήταν ένας
από τους λόγους που αναμορφώσατε το
Λαύριο, σε μία κρίσιμη περίοδο της
ιστορίας του. Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω ξανά, με όσα λέτε σημαίνει ότι
διαφωνείτε με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης κατά του «Καλλικράτη»;
ΑΠ. Η αντιπολίτευση, και κυρίως η αξιωματική, πολύ σωστά επισημαίνει δύο
αναγκαιότητες. Πρώτον, η κυβέρνηση
να μην περιβάλλει με ασάφειες τις αρμοδιότητες και κυρίως να εξασφαλίσει
τους οικονομικούς πόρους για την εύρυθμη λειτουργία των νέων ΟΤΑ. Ως εκ
τούτου συνυπογράφω την ένσταση της
αντιπολίτευσης. Αυτό όμως δεν αναιρεί
την κατάκτηση που συνιστά ο «Καλλικράτης». ‘Έχουμε λοιπόν μια δεδομένη
βελτίωση και μια διεκδίκηση για τους πόρους που θα κάνουν πράξη την βελτίωση. Είναι και δική μας ευθύνη η διεκδίκηση και η υλοποίηση των στόχων μας.
ΕΡ. Έγινε μεγάλη συζήτηση και εκδηλώ-

θηκαν αντιδράσεις για τις συνενώσεις
δήμων που πολλοί τις θεώρησαν άστοχες. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;
ΑΠ. Ακούστε, θα μιλήσω για το δικό μας
Δήμο. Η συνένωση Κερατέας, Καμάριζας και Λαυρίου, υπήρξε ιδανική επιλογή
και τιμά αυτούς που είχαν βαρύνουσα
γνώμη στη λήψη της απόφασης. Για τις
άλλες περιοχές δεν είμαι αρμόδιος να
μιλήσω, αλλά θεωρώ ότι – κατά κανόνα
– έγινε σοβαρή δουλειά και εύστοχη επιλογή. Τώρα εάν σε ένα τόσο μεγάλο έργο αναδιάρθρωσης της Διοίκησης υπήρξαν και κάποιες αστοχίες, αυτό δεν νομίζω ότι διαφοροποιεί την εικόνα. Δυστυχώς, την εικόνα χαλάει το γεγογός ότι η
Κυβέρνηση, σε αρκετές περιπτώσεις λειτούργησε με βάση κομματικά κριτήρια.
Με την λογική δηλαδή του αν ενώσω
έτσι κερδίζω, αν ενώσω έτσι χάνω.
ΕΡ. Εκφράζεστε με ένα γνήσια αδέσμευτο κομματικά λόγο. Τώρα όμως θα
σας «τεστάρω» πιο σκληρά. Είπατε
«όσοι είχαν βαρύνουσα γνώμη στη λήψη της απόφασης για ένωση Κερατέας –
Καμάριζας – Λαυρίου.» Ποιοι νομίζετε
ότι ήταν αυτοί που είχαν βαρύνουσα
γνώμη;
ΑΠ. Δεν θα αρνηθώ την πρόκλησή σας
και θα πω καθαρά την άποψή μου. Βαρύνουσα γνώμη είχαν ασφαλώς οι εισηγήσεις των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης. Επίσης ο Υπουργός των Εσωτερικών κ. Ραγκούσης και οι συνεργάτες
του, εκτιμώ δε και ο αντιπρόεδρος της
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με το ίδιο σύνθημα, “ΕΝΟΤΗΤΑ”
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΛΑΥΡΙΟ
Κυβερνήσεως κ. Πάγκαλος. Η περιοχή μας αποτελεί
μέρος της εκλογικής του περιφέρειας, την οποία γόνιμα υπηρετεί. Είναι εύλογο λοιπόν να ερωτήθηκε και είναι επίσης εύλογο η απάντησή του να βάρυνε πάρα πολύ. Το ίδιο βάρυνε και η άποψη άλλων κυβερνητικών
βουλευτών. Τέλος να πω ότι η πρόταση αυτή καταπολεμήθηκε με σφοδρότητα μόνο από τo Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Λουκά, ο οποίος επεδίωξε την απομόνωση
της ιστορικής πόλης για τους γνωστούς προσωπικούς
του λόγους. Κόμπαζε μάλιστα ότι είχε επιβάλει την
άποψή του στην Κυβέρνηση! Να επισημάνω ότι εμείς
υποστηρίξαμε θερμά και σταθερά το σχήμα που προέκυψε, χωρίς να θέλω να πω με αυτό ότι «βάρυνε» ιδιαίτερα η δική μας γνώμη.
ΕΡ. Σαφέστατος κ. Παπασταυρόπουλε, χαίρομαι
πραγματικά την κουβέντα μαζί σας.
ΑΠ. κ. Βενετσάνο, επειδή είναι γνωστή η ευφυΐα σας
και η δημοσιογραφική σας επάρκεια, όταν εισπράττω
έπαινο ανησυχώ για την επόμενη ερώτησή σας.
ΕΡ. Με … αναχαιτίσατε. Ωστόσο θα ανοιχτούμε παρέα
στα «βαθιά». Κερατέα, Καμάριζα, Λαύριο, «τρία σε
ένα». Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συμπορευτούν δημιουργικά οι τρεις τοπικές κοινωνίες; Δεν θα υπάρξουν
αντιπαλότητες, συγκρούσεις συμφερόντων, καχυποψίες, απαιτήσεις για «πρωτιές» και άλλα συναφή;
ΑΠ. Εάν από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, από προσωπικές στρατηγικές, όσων αναμειγνύονται στα κοινά,
καλλιεργηθούν αρνητικές και οπισθοδρομικές λογικές,
τότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν αρνητικά φαινόμενα. Εάν όμως όλοι ενωμένοι, με πρόγραμμα, συνέπεια

και αγωνιστικό πάθος, προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τη νέα δυναμική μας, ποσοτική και ποιοτική, μία
δυναμική που είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που
διαθέταμε χωρισμένοι, τότε θα έχουμε μία πολύ γόνιμη
συνεργασία.
ΕΡ. Αλήθεια, πως ήταν μέχρι τώρα η σχέση των τριών
ΟΤΑ;
ΑΠ. Στην βεβαιότητά μου για πολύ καλή συνεργασία
βοηθάει και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της δικής
μου δημαρχιακής θητείας πάντα είχαμε καλές σχέσεις.
Η εικόνα αυτή δυστυχώς ράγισε το διάστημα κατά το
οποίο επικεφαλής του Δήμου Λαυρίου υπήρξε ο σημερινός Δήμαρχος κ. Λουκάς ο οποίος με άστοχες επιλογές και ενέργειες χάλασε το συνολικό «καλό κλίμα»
μεταξύ των δύο πόλεων. Ως παράδειγμα αναφέρω την
προσπάθεια οικειοποίησης ιδιοκτησιακά του αρχαίου
θεάτρου Θορικού και την απουσία του Δημάρχου και
της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρίου
από τους αγώνες που έδωσαν τα υπόλοιπα Δημοτικά
Συμβούλια της περιοχής για να μην εγκατασταθεί ο ΧΥΤΑ στην περιοχή της Κερατέας.
ΕΡ. Είπατε ότι ο νέος ενιαίος Δήμος είναι ποιοτικά και
ποσοτικά πιο ισχυρός από όσο ήταν χωριστά οι προηγούμενοι. Γιατί;

ΕΡ. Εσείς θα είχατε αντίρρηση να αλλάξει η επωνυμία
του νέου Δήμου;
ΑΠ. Καμία, μα καμία. Αλλά δε νομίζω ότι στο ξεκίνημα
μιας προσπάθειας τόσο σημαντικής το πρώτο που
έχουμε να κάνουμε είναι να ασχολούμαστε με τις διοικητικές επωνυμίες.
ΕΡ. Ποια άλλη ονομασία θα σας άρεσε;
ΑΠ. Επιμένετε σε ένα δευτερεύον θέμα. Σας απαντώ
όμως ότι προσωπικά μου αρέσει πολύ και το «Δήμος
Λαυρεωτικής» όπως και το «Δήμος Κερατέας» γιατί είναι δύο ιστορικές περιοχές που ενώνονται. Αν με ρωτάτε για άλλο όνομα θα σας απαντούσα και εκεί ναι,
έχω πρόταση. «Δήμος Αρχαίου Θορικού». Το λέω αυτό γιατί λατρεύω τις ρίζες της ιστορίας μας τον ανεπανάληπτο πολιτισμό που γέννησε η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας. Και όπως γνωρίζετε η περιοχή Θορικού ανήκει στην Κερατέα.

ΑΠ. Είναι απλό. Η Κερατέα για παράδειγμα, προκειμένου να κατακτήσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική
και οικονομική ανάπτυξη έχει ανάγκη να προεκταθεί
και να καταλήγει σε ένα λιμάνι. Τώρα έχει κατακτήσει
αυτό το λιμάνι, είναι το Λαύριο. Από την άλλη μεριά
Λαύριο και Καμάριζα έχουν ανάγκη για «γερές πλάτες»
σε βάθος χώρου. Τώρα τις απέκτησαν. Ξέρετε αυτό
σημαίνει ότι ο νέος δήμος μπορεί να σχεδιάσει την
ανάπτυξη της περιοχής με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.

ΕΡ. Έχετε προσωπική πολιτική και κομματική τοποθέτηση;

ΕΡ. Είναι πραγματικά εξαιρετικά εύστοχη η επισήμανσή σας, νομίζετε υπάρχουν και άλλα στοιχεία που διευκολύνουν την καλή συνεργασία των τριών τοπικών
κοινωνιών;

ΕΡ. Γιατί το λέτε αυτό;

ΑΠ. Ασφαλώς έχω. Εάν δεν είχα τι είδους ενεργός και
υπεύθυνος πολίτης θα ήμουν;
ΕΡ. Αυτοπροσδιορίζεστε ως δεξιός, κεντρώος ή αριστερός;
ΑΠ. Ξεπερασμένη η ορολογία αυτή για τον χώρο της
Αυτοδιοίκησης.

ΑΠ. Να σας πω ακόμα κύριε Βενετσάνο, ότι η Κερατέα,
προσφέρει στην ένωση μια παραδοσιακά συμπαγή κοινωνία με κώδικες, αρχές και αξίες. Το Λαύριο από τη
δική του πλευρά προσφέρει τον πλουραλισμό κοινοτήτων που συγκροτούν τον πληθυσμό του. Αυτή ξέρετε
είναι, κοινωνικά, μία πολύ καλή σύνθεση για δημιουργικό έργο.

ΑΠ. Γιατί η Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, είναι από την φύση του δύναμη σύγκλισης και ενότητας των πιο δημιουργικών δυνάμεων κάθε τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι
θεσμός που επιτρέπει σκληρές αντιπαραθέσεις όπως η
κεντρική πολιτική. Γι αυτό υποστηρίζω πάντα ότι είναι
κατάρα ο κομματισμός στους δήμους. Γι’ αυτό επιμένω
να λέω ότι είναι δείγμα ελλείμματος πολιτικού πολιτισμού από τα κόμματα της χώρας μας που επιμένουν να
επιδιώκουν εγκάθετους παράγοντες και όχι δημάρχους
όλων των δημοτών.

ΕΡ. Η ονομασία του νέου Δήμου δεν προκαλεί δικαιολογημένο παράπονο στους Κερατιώτες;

Αυτή η ιστορία κύριε Βενετσάνο πρέπει κάποτε να σταματήσει.

ΑΠ. Εάν κρίνουμε τα πάντα με στενά τοπικιστικά κριτήρια, ίσως. Αλλά είναι αυτός ο σωστός δρόμος; Νομίζω
όχι. Όλοι διατηρούμε την οντότητά μας και μαζί με το
τοπικό μας όνομα έχουμε και ενιαίο διοικητικό όνομα
ως Δήμος.

Ο «Καλλικράτης» είναι μια ευκαιρία για μια διαφορετική λογική. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών αλλά και οι συνδημότες μου,
όποια πολιτική τοποθέτηση και αν έχουν συμφωνούν
μαζί μου. «Έξω από το Δήμο ο κομματισμός».
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Ένας επιτυχημένος δήμαρχος επανέρχεται

Σταύρος Παπασταυρόπουλος
Συνέχεια από την σελ. 17

ΕΡ. Θα επιμένω στο
ερώτημα. Γιατί δεν έχει
αξία η πολιτική τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής;
ΑΠ. Ακούστε. Η πολιτική
διαφορά και οι αντίστοιχες
αντιπαραθέσεις
ασφαλώς έχουν αξία
στην άσκηση της εθνικής
πολιτικής. Εκεί υπάρχουν πολίτες και κόμματα που εκφράζουν φιλελεύθερες απόψεις, σοσιαλιστικές
απόψεις,
κομμουνιστικές απόψεις,
δημοκρατικές και αντιδημοκρατικές
απόψεις.Αυτό έχει αξία και
σημασία γιατί μιλάμε για
πολίτες που ανήκουν σε
διαφορετικές κοινωνικές
ομάδες και σε πολλά
σημεία έχουν έως και
σκληρά αντικρουόμενα
συμφέροντα. Αυτά τα
συμφέροντα πρέπει σε
πολιτικό επίπεδο και
να εκφραστούν και να
συγκρουστούν.
ΕΡ. Στους δήμους δεν
συμβαίνει το ίδιο;
ΑΠ. Όχι. Η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός διαταξικός. Υπερβαίνει τις
ταξικές
διακρίσεις.
Πλούσιοι και φτωχοί,
δεξιοί και αριστεροί,
επιστήμονες, άνεργοι,
επαγγελματίες που μένουμε και εργαζόμαστε
στον ίδιο τόπο, έχουμε
μόνο κοινά συμφέροντα. Όλοι θέλουμε
όμορφο περιβάλλον,
καλά σχολεία, καλές
κοινωνικές υπηρεσίες,
καθαρούς και φωτισμένους δρόμους, πάρκα
και φροντίδα για το παιδί, τη μάνα, τον ηλικιωμένο. Όλοι θέλουμε τη
ζεστασιά της αγάπης

του γείτονα, την κάλυψη
από το Δήμο μας. Στις
τοπικές κοινωνίες όλα
μας ενώνουν. Ε, λοιπόν
είναι έγκλημα χωρίς να
υπάρχει κοινωνικός λό-

γος κάποιοι να χωρίζουν
τους δημότες με κομματικά κριτήρια για να
εγκαταστήσουμε
στο
Δήμο την κομματική μας
παρέα. Επιτέλους αυτή η

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Σταύρου Παπασταυρόπουλου που απαντά σε ερωτήματα όπως:
― Πώς θα γίνει πράξη η δημιουργία ενός πανίσχυρου ενωτικού υπερκομματικού δημοτικού κινήματος;
― Πώς θα γίνει ο νέος Δήμος δύναμη ανάσχεσης
της οικονομικής κρίσης;
― Πώς θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη;
― Πώς θα είναι αρωγός στη νέα γενιά;
― Πώς θα χτυπηθούν η ανασφάλεια και η ανεργία;
― Πώς θα προσελκυσθούν στο Δήμο επενδύσεις
και επενδυτές;
― Πώς θα γίνει πράξη η συμμετοχή των δημοτών, η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση;

ιστορία πρέπει να σταματήσει. Είναι έγκλημα.
ΕΡ. Και πρέπει να πω ότι
είστε πραγματικά ο πρώ-

τος Δήμαρχος που έκανε
πράξη την ενότητα στο
Λαύριο γι’ αυτό η ιστορική πόλη από τον μαρασμό οδηγήθηκε στην

ανάπτυξη.
ΑΠ. Χαίρομαι που μου το
αναγνωρίζετε.
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Το Λαύριο τότε και τώρα
Εγραφα στο προηγούμενο φύλλο για την
ωραία εκδρομή που πήγαμε με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο “Κάτω Βούλας”, στο Λαύριο
και αναφέρθηκα - εκτενώς θα έλεγα - στην
εξαιρετική ενημέρωση που μας έκανε με πάθος ο πρώην Δήμαρχος Σταύρος Παπασταυρόπουλος, και θα συνεχίσω και σήμερα.
Χαρακτηριστική είναι η φράση που ακούστηκε από κυρία στην εκδρομή: “πρώτη φορά είδα δήμαρχο να μιλάει με τόσο αγάπη για την
πόλη του”. Και πράγματι έτσι ήταν.
Γράψαμε λοιπόν για το αρχαίο Λαύριο, του
5ου π.Χ. αιώνα.
Το Λαύριο, με τα χνάρια που άφησαν οι αρχαίοι πάνω του, το συναντάς και σήμερα και
θαυμάζεις τη σκέψη και την οξυδέρκεια...
Το Λαύριο όπως ήκμασε τότε, μέχρι το
146π.Χ. που περιήλθε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Με την υποταγή της Ελλάδας στους
Ρωμαίους έσβησε η Αθηναϊκή πολιτεία και
μαζί της τα μεταλλεία του Λαυρίου. Αργότερα ήρθαν οι Τούρκοι...
Τα 1800 χρόνια που ακολούθησαν τη ρωμαϊκή κατάκτηση το αρχαίο Λαύριο ζει νεκρό και

Μέρος από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

ρατήρησε ότι μπορούσε να γίνει εκμετάλλευση των αρχαίων σκουριών στην επιφάνεια
του εδάφους με θαυμάσια οικονομικά αποτελέσματα. “Σκουριά”, ονομάζεται ό,τι έχει
απομείνει από την κατεργασία του μεταλλεύματος από τους αρχαίους! Ο Ανδρέας Κορέλλας υποβάλει το 1863 μία έκθεση στο Υπουρ-

φάνεια του εδάφους, εκτός από σκουριές
υπήρχαν εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος,
από την αρχαιότητα αφημένα, μια που οι αρχαίοι δεν είχαν μεταφορικά μέσα και δεν τα
είχαν κατεργαστεί καθόλου· που τα ονόμαζαν “εκβολάδες”.
Ετσι αρχίζει να εκμεταλλεύεται τις “εκβολάδες”, για τις οποίες όμως δεν υπήρχε καμία
συμφωνία και δεν είχε καμία δικαιοδοσία.
Το Ελληνικό Δημόσιο αντιδρά· ο Τύπος της
εποχής ασχολείται καθημερινά με το θέμα
και η αντιπολίτευση δημιουργεί πολιτικό ζήτημα!
Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της κοινής
γνώμης ρυθμίζει νομοθετικά το ζήτημα το
1871, κρίνοντας ότι οι εκβολάδες ανήκουν
στο κράτος και δεν μπορεί κανείς να τις εκμεταλλεύεται χωρίς άδεια.
Ο Serpieri ανακατεύει Ιταλία και Γαλλία δημιουργώντας διεθνές ζήτημα(!), αλλά η Ελλάδα κράτησε σθεναρή στάση. Τα πράγματα
έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα, ώσπου τη λύση δίνει
ο Ανδρέας Συγγρός, που αγοράζει το 1873

η οποία αγοράζει σχεδόν όλες τις ενδιαφέρουσες παραχωρήσεις της Λαυρεωτικής με
σκοπό την εκεμετάλλευση του υπεδάφους.
Εγκαθιστά δε μεταλλουργικό εργοστάσιο
στη θέση “Κυπριανός”
Οι δύο εταιρείες, ελληνική και γαλλική εργάζονται παράλληλα, έως ότου εξαντληθούν οι
σκουριές και οι εκβολάδες και το 1932 ο Συγγρός διακόπτει τις εργασίες της εταιρείας ως
μη έχουσες αντικείμενο. Δηλαδή λειτούργησε 40 χρόνια.
Αντίθετα η Γαλλική εταιρεία εκμεταλλεύθηκε
τη Λαυρεωτικη γη έναν ολόκληρο αιώνα (μέχρι το 1977), παράγοντας κυρίως μόλυβδο,
λιθάργυρο και μίνιο.
Το 1870 στα μεταλλεία εργάζονται 8.500 εργατοϋπάλληλοι και το 1900 περίπου 9.500. Ο
πληθυσμός του Λαυρίου και της Μαρώνειας
(Καμάριζας) ανερχόταν στις 11.000. Ανάμεσά τους εργάτες από όλη την Ελλάδα, αλλά
και την Ευρώπη (Ισπανοί που δημιούργησαν
και τη συνοικία Σπανιόλικα που κρατάει μέχρι
σήμερα το όνομα).
Εκεί αναπτύσσεται και το πρώτο εργατικό κίνημα. Οι συνθήκες εργασίας σκληρές και η
πρώτη απεργία το 1883, για αύξηση μεροκάματου και καλύτερες συνθήκες δουλειάς.
Τρία νοσοκομεία διέθετε τότε το Λαύριο! ένα
της ελληνικής, ένα της γαλλικής εταιρίας και
ένα μιας μικρότερης εταιρίας. Αυτό δείχνει
και την αναγκαιότητα, λόγω των σκληρών και
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας.
Το Λαύριο απέκτησε πρώτο σ’ όλη την Ελλάδα ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνο! Διέθετε
φιλαρμονική, αίθουσα χορού και εκδηλώσεων, θεατρική σκηνή και σιδηροδρομικό δίκτυο
που το συνέδεε με την Αθήνα.
Οπωσδήποτε το Λαύριο έζησε καλές ημέρες·
ημέρες ανάπτυξης και καλής ζωής. Ομως το
περιβάλλον κακοποιήθηκε βάναυσα· γέμισε

Μέσα στο Μηχανουργείο, εξηγεί με πάθος ο Θόδωρος Πιεράκος που δούλεψε στα μηχανήματα
αυτά, όχι μόνο αυτός αλλά δυο-τρεις γενιές πίσω, όλη η οικογένεια και “ζυμώθηκε” με τα γρανάζια τους. Γι’ αυτό γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια. Αριστερά ο Σταύρο Παπασταυρόπουλος.

αγνοημένο, ώσπου το 1821 αρχίζει η ελληνική επανάσταση και η Ελλάδα, μετά από τέσσερις αιώνες δουλείας, ξεκινάει μία νέα πορεία.
Μετά την απελευθέρωσή της η Ελλάδα, προσπαθεί να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο.
Το Λαύριο μπαίνει πάλι στο προσκήνιο το 1860.
Τη χρονιά αυτή, ένας Ελληνας μεταλλειολόγος-μηχανικός, ο Ανδρέας Κορδέλλας, πα-

Το παλιό Μηχανουργείο.

γείο οικονομικών και υποστηρίζει την άποψή
του, για αξιοποίηση των σκουριών. Οπως
απεδείχθη αργότερα οι σκουριές ήταν
1.500.000 τόνοι και περιείχαν 10% καθαρό
μόλυβδο!
Το 1863, ο Ιταλός Jiovani Batista Serpieri,
παρατηρώντας το ξεφόρτωμα ενός ελληνικού πλοίου, που ταξίδευε Ιταλία, είδε ότι
χρησιμοποιούσαν σαν έρμα στην καρίνα
τους, αρχαία μεταλλευτική σκουριά!
Ετσι καταφθάνει στην Ελλάδα ως εκπρόσωπος ευρωπαϊκής εταιρείας γαλλικών κεφαλαίων και ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση την αγορά των αρχαίων σκουριών για να
εγκαταστήσει εργοστάσιο μεταλλουργίας.
Ενώ η κυβέρνηση συζητάει το ...θέμα, ο Serpieri αγοράζει τα δικαιώματα των σκουριών
από την Κοινότητα Κερατέας και τη Μονή
Πεντέλης, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες του εδάφους και ιδρύει την εταιρεία Roux-SerpieriFressynet et sia. Προσλαμβάνει δε ως τεχνικό σύμβουλο τον Α. Κορδέλλα, εγκαθιστά μεταλλουργείο κοντά στο σημερινό λιμάνι του
Λαυρίου και το 1865 αρχίζει η παραγωγή μολύβδου από τις αρχαίες σκουριές.
Ο έξυπνος Serpieri, όμως, είδε ότι στην επι-

Ενα - ένα τα κτίρια αναπαλαιώνονται και δημιουργείται το Τεχνολογικό Κέντρο Λαυρίου, όπου εξελίσσονται πλούσιες εκδηλώσεις.

τις μετοχές της εταιρίας Roux-Serpieri και
ιδρύει την Ελληνική Εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου.
Το κράτος στη συνέχεια παραχωρεί σκουριές
και εκβολάδες στον Συγγρό με συμμετοχή
του κατά 50% στα καθαρά κέρδη.
Βέβαια ο Serpieri δεν το βάζει κάτω, που έχασε το “μέλι” απ‘ τα χέρια του. Ετσι 3 χρόνια
μετά, το 1876 ιδρύει άλλη εταιρεία, τη γνωστή “Γαλλική εταιρία Μεταλλείων Λαυρίου”,

λόφους και βουνά από σκουριά, που πάνω
της θεμελιώθηκε το σύγχρονο Λαύριο.
Σήμερα το Λαύριο ζει μία νέα εποχή. Συζητιέται
ξανά η σύνδεσή του με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, το λιμάνι του εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό
και η πόλη απλώνεται προσπαθώντας να αποκτήσει μία νέα αίγλη, βασισμένη πάνω στα χνάρια των προγόνων μας.
Αννα Μπουζιάνη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 27-5-2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής
πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 8η Ιουνίου
2010 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «παροχή γάλακτος
για τους υπαλλήλους του Δήμου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.223,68€ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα «(πλατεία
Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους
5% επί του προϋπολογισμού,
ήτοι 1.361,18€.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο
διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατ
ατις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ.: 210-6600711, αρμόδιος κ.
Κακουλάκης).
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

“ΡΟΚΜΑΝΣ ΙΝΤΕΡΝ.
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48973/04/Β/01/43/03
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το Ν.2190/55
και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ταιρείας
“ΡΟΚΜΑΝΣ
ΙΝΤΕΡΝ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ Α.Ε” σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στα γραφεία της
εταιρείας στη Ραφήνα, οδός
Αραφήνος 1, την 21η Ιουνίου
2010, ημέρα Δευτε΄ρα και
ώρα 11.00 με θέματα ηερμήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Εγκριση ισολογισμού και
των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 31/12/2009.
2. Απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου από
κάθε ευθύνη για την χρήση
1/1 - 31/12/2009.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λευκάδας 10, Βούλα 166 73
Πληρ.: Α. Ρούσου
Τηλ.: 213-2020135,
fax: 213-2020129
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποψίλωση πεζοδρομίων, κοιν. Χώρων και περιαστικού δάσους για πυροπροστασία έτους 2010
Α.Μ.: 32(Π-07)10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109
παρ.0 του ΚΔΚ η οποία προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/08
2. Του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ.
20/80 «Περί εκτελέσεως έργων
και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης».
3. Την 73/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας «Αποψίλωση
πεζοδρομίων, κοιν. Χώρων και
περιαστικού δάσους για πυροπροστασία έτους 2010».
Η υποβολή των προσφορών θα
γίνει στις 4 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός
της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.814,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ήτοι 1.490,72€.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020135. Υπεύθυνη
κα Α. Ρούσσου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα (Διακήρυξη και Μελέτη) από
τα γραφεία του Δήμου Βούλας
(Λευκάδας 10 – Βούλα) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30).
Ο Δήμαρχος
Γ. Μάντεσης
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΜΗΛΟ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα με δύο λουτρά, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι και κουζίνα στον Αδάμαντα Μήλου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατάλληλο για
οικογένεια ή δύο ζευγάρια. τηλ. 210 8955.196 &
6942409051.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στα Σεπόλια
οροφοδιαμέρισμα κατασκευής 2010 2ου ορόφ.
80τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια,
λουτρό, wc, σαλο/τραπεζαρία και κουζίνα, αποθήκη. Πλησίον του Metro
Σεπολίων.
Τηλ.
210
8955196, 6942409051

Από RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της
RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους
απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,
υψηλές προμήθειες έως 80% επι των πωλήσεων, εκπαίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,
ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947
email: remax-anagen@ath.forthnet.gr
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Για να μην
τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη
διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος
Τσάκος
6977993158

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
σε τιμή ευκαιρίας

Σπάνιοι δίσκοι
βινυλίου 33
στροφών
120 δίσκοι
1000€
Τηλέφωνο
6937583101
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αυτοκί-

νητο FIAT Barqueta μοντέλο του 1996, 1800
κυβικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας:
6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή
HONDA
SHADOW
1100c.c. μοντέλο του
1996, πλήρως εξοπλισμένη, τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας: 6932466608

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ
παραδίδονται
από
υποψήφιο διδάκτορα
Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου(Ε.Μ.Π.)
με πείρα και μεθοδικότητα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6938865798.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

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

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

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

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

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

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

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

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

Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5, ΤΕΤΑΡΤΗ 2 & ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

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.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 31/05, 7μ.μ.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα
31/5 στις 7μ.μ. με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΕΒΔΟΜΗ

29 ΜΑΪΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 29

ΕΒΔΟΜΗ

30 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΜΑΪΟΥ 2010

Αθλητική γιορτή στην Κερατέα
Την Κυριακή 23 Μαΐου (παραμονή της
Αγίας Τριάδας) σε μια σεμνή εκδήλωση
στην είσοδο του Δημοτικού Σταδίου Κερατέας, ο Δήμος Κερατέας, ο Δημοτικός
Αθλητικός Οργανισμός και το ΚΑΠΗ, τίμησαν 6 αθλητές του στίβου που διαχρονικά
έχουν σχέση με την πόλη:
Ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων Ιωάννης
Μέγγουλης (1900-1983) που την τριετία
1925-1928 υπήρξε πρωταθλητής στους
δρόμους 400μ., 800μ., 1500μ., ενός μιλίου,
5000μ., 10000μ., 20000μ., και Μαραθώνιου
δρόμου.
Ο Ιωάννης Μέγγουλης υπήρξε αθλητής
του Πανελλήνιου Γ.Σ και όλα τα στοιχεία
για την αθλητική του δραστηριότητα προέρχονται από το αρχείο του Συλλόγου.
Για τον αθλητή αυτόν μίλησε με θερμά λόγια ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, ζητώντας
από το γιο του, τα εγγόνια και τους συγγενείς να κάνουν μαζί τα αποκαλυπτήρια της
εντοιχισμένης προτομής του στο Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας που πήρε
το όνομά του. Η προτομή είναι έργο των
γλυπτών Θύμιου Πανουργιά και Μάρως
Μπαρτζίλη.
Για τον Μέγγουλη ο Δήμαρχος διάβασε
ένα χαρακτηριστικό άρθρο της «Αθλητικής
Εβδομάδας» του 1928, την εποχή που μεσουρανούσε το αθλητικό του άστρο… Το
υπογράφει ο καθηγητής Παν/μίου Ιατρικής
από την Κερατέα Πάνος Π. Παναγιώτου και
περιγράφει αδρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο πρωταθλητής των αγωνίσματων
δρόμου την εποχή εκείνη (το αναδημοσιεύουμε στη διπλανή σελίδα γιατί είναι διαχρονικό). Ήταν την ίδια χρονιά που ιδρύθη-

Τιμήθηκαν οι αθλητές στίβου: Ιωάννης Μέγγουλης Χρυσοπηγή Δεβεντζή - Δημήτρης Πετρολιάγκης
κε από τον Π. Π. Παναγιώτου και την παρέα του ο Κεραυνός Κερατέας.
Η Ολυμπιονίκης στην Αθήνα 2004 και Πεκίνο 2008 Χρυσοπηγή Δεβετζή, παγκόσμια
πρωταθλήτρια στο άλμα τριπλούν η οποία
είναι δημότης Κερατέας. Ο Δήμος συμβο-

λικά έδωσε το όνομα του Δημοτικού Σταδίου Κερατέας προς τιμήν της χαρίζοντάς
της μία απλή ανθοδέσμη για την προσφορά
της.
Ακολούθησε ο Δημήτρης Πετρολιάγκης
ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας

2ο Φεστιβάλ Γυμναστικής Δήμων Αττικής
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Κρωπίας συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής Δήμων
της Αττικής με τα παιδιά της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, που διεξήχθη στην Αργυρούπολη.
40 παιδιά έδειξαν τις δεξιότητές τους στα δύο ωραία αθλήματα. Η πρόεδρος του Οργανισμού και δημοτική σύμβουλος Μαρία Γκίκα έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά, στις προπονήτριες Μπαλωμένου
Δήμητρα και Γεωργακοπούλου Αφροδίτη
και στο διοικητικό
προσωπικό του ΔΑΟΚ.
Οι ομάδες Γυμναστικής του ΔΑΟΚ και
από τα δύο δημοτικά
γυμναστήρια (Κορωπίου και Αγίας Μαρίνας) με συνολικό
αριθμό παιδιών 65 θα
εκπροσωπήσουν το
Δήμο και στα Φεστιβάλ Γυμναστικής στο
Ηράκλειο Αττικής και
στο Χολαργό.

πρώτος Έλληνας αθλητής τα έτη 2008,
2009 στο Σπάρταθλο (τον αγώνα δρόμου
Αθήνα – Σπάρτη 250 χλμ) κάτοικος Κερατέας.
Στην εκδήλωση πήρε μέρος προς τιμήν του
και ο Τάσος Σκουλής εκ των ιδρυτών του
Σπαρτάθλου, μεγάλη προσωπικότητα των
αγώνων υπεραποστάσεων τιμώντας τον
Δημ. Πετρολιάγκη. Το Σπάρταθλο καθιερώθηκε στα χνάρια του ημεροδρόμου της αρχαιότητας Φειδιππίδη που το 490 πΧ πριν
τη μάχη του Μαραθώνα όπως εξιστορεί ο
Ηρόδοτος έτρεξε από την Αθήνα στη
Σπάρτη μέσα σε δύο μέρες για να ζητήσει
βοήθεια μπροστά στον κίνδυνο των Περσών.
Την αναμνηστική πλακέτα του Δήμου Κερατέας στον Δημ. Πετρολιάγκη απένειμε η
Χρυσοπηγή Δεβετζή.
Τέλος στην εκδήλωση τιμήθηκαν και τρεις
αθλητές μαραθωνοδρόμοι δημότες Κερατέας οι: Αλέξανδρος Γεωργίου, Αναστάσιος Γιόγακας, Godson Lioyd.
Οι αθλητές αυτοί εκπροσώπησαν την Κερατέα στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο 414 χλμ που
έγινε στο Λιτόχωρο στις 28 Ιουνίου 2009 και
στον τερματισμό τους μπήκαν μ’ ένα πανό
μεταφέροντας το μήνυμα της Κερατέας «ΟΧΙ
ΑΛΛΟΙ ΧΥΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»
Το αναμνηστικό εκ μέρους του Δήμου απένειμε και πάλι η Χρυσοπηγή Δεβετζή.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο βουλευτής
Βασίλης Οικονόμου, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Χρ. Καλαποθαράκος, Στ. Παπασταυρόπουλος, εκπρόσωποι αθλητικών και
πολιτιστικών συλλόγων της Κερατέας.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
18 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ “ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕΔΑΚΗ”
Από Παρασκευή 28 Μάη ξεκινούν οι αγώνες του 18ου τουρνουά και
ολοκληρώνονται την Κυριακή 30/5, όπως παρακάτω:

ΕΒΔΟΜΗ

Το άρθρο αθλητικής
εφημερίδας του 1928 με τίτλο
«Κερατέα»:
«Δεν είναι μόνον ο Λούης ο οποίος υπέστη τόσα και
τόσα από την αστοργίαν των επισήμων αθλητικών αρχών, ούτε ο Κράνης, ο οποίος πολλά έπαθε αφ’ ότου
επεδόθη εις τον αθλητισμόν. Είναι και άλλοι μέσα
στους οποίους ας συγκαταλεχθή και ένας άλλοτε
γνώριμος στο στάδιο και στη νίκη. Ο εκ Κερατέας
αθλητής Ιωάννης Μέγγουλας. Ο αθλητής αυτός με
την ευγενή φιλοδοξίαν του στίβου, που θα μπορούσε
να δοξάσει πολλές ακόμη φορές την πατρίδα του και
τ’ όνομά του, έχει καταδικασθεί από την φίλαθλον
κοινωνίαν (δε λέμε Κράτος) να δουλέψη (ακούτε) στις
μπούκες των μεταλλείων Λαυρίου να κουβαλάη είτε
να πατάη σταφύλια στα πατητήρια του ενός και του
άλλου και παρά λίγο να καταλήξει τζόκεϋ στον ιππόδρομο του Φαλήρου!!! Τι αίσχος!
Προχθές ακόμα τιμήθηκε στους Πανθρακικούς. Ο Μαραθώνειος των 30χλμ. τον είδα πρώτον και στους Ελληνορουμανικούς, όπου νίκησε τον Κράνη, τον εθαύμασαν. Το όνομα του «Πανελλήνιου» το κράτησε ψηλά. Η κοινότης του χωριού μας για να τον ενθαρρύνη
τουβγαλε πρόπερσυ ένα κοντύλι από μερικές χιλιάδες. Μα στον ώμο του έφερνε δύο αδερφές και μία
μάννα. Πόσο θάφτανε το ποσόν αυτό; Το μεροκάματό
του ποικίλλει μεταξύ 40 και 70 δραχμών. Μπορεί κανείς να σκεφθεί τι θα μπορούσε να κάνη μ’ αυτά, δεδομένου ότι έξοδα μεταβάσεως κι επιστροφής στην
Αθήνα ίσα – ίσα που μας κάνουν εξήντα δραχμάς. Αλλά primum vivere et deinde philosophare. Κύττα να ζήσης πρώτα κι έπειτα βλέπουμε.
Η παραγνώριση όμως μιας αξίας είναι αυτόχρημα
έγκλημα. Η συνειδητή καταδίκη της στην αφάνεια με
τι ισοδυναμεί; Τον λόγον έχει η κοινότης Κερατέας.
Ας μας συγχωρήση δε διότι θα κάμωμε ένα βήμα τολμηρό. Θα ηθέλαμε να προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σε κάθε προϋπολογισμό αναγράφεται
ένα κοντύλι ειδικώς για τα αθλητικά έξοδα του Μέγγουλα. Και νομίζομε ότι οιαδήποτε κατηγορία εναντίον του μέτρου αυτού θα είναι αστήρικτος. Το πρώτον βήμα έγινε από τον αναγκαστικό συνεταιρισμό, ο
οποίος επροίκισε τον νεοσυσταθέντα αθλητικόν σύλλογον μας με αθλητικά όργανα αξίας πέντε χιλιάδων
δραχμών. Δεν είναι δυνατόν τώρα και η κοινότης, αν
όχι να υπερθεματίση πάντως να μην υστερήση και αυτή στο ζήτημα αυτό;
Ο σύλλογος μας φιλοδοξεί να περιλάβη στους κόλπους του τον Μέγγουλα. Αλλ’ από μίαν άπρακτον εγγραφή, προτιμωτέρα η αποχή. Εφ’όσον δε τα χρήματα
λείπουν και ο σύλλογος θα μείνη καθαυτό Ελληνικός
σύλλογος με έμβλημα το μοιρολατρικό «δε βαριέσαι»
και ο Μέγγουλας θα συνεχίση την δύσιν του, έπειτα
από ένα λαμπρό μεσουράνημα πάνω στο Ελληνικό
αθλητικό στερέωμα.
Από τον κ. Ανδριτσάκην, τον ρέκτην και φιλοπρόοδον
πρόεδρον της κοινότητος Κερατέας, αναμένομεν πολλά. Πιστεύομεν ότι θα επιληφθή συν τοις άλλοις και
του ζητήματος αυτού. Θα είναι τιμή του και ας μη λαμβάνη υπ’ όψιν του τον θόρυβον μερικών, θόρυβον ο
οποίος προέρχεται από παντελή άγνοιαν των πραγμάτων.
Τι περιμένει κανείς από αγράμματους, αμόρφωτους
και αναχρονισμένους ανθρώπους, στους οποίους ταιριάζει τόσο καλά το Φωκυλίδειον:
Μηδέποτε κρίνειν αδαήμονας άνδρας εάσης την σοφίαν σοφός ιθύνει, τέχνας δε ομότεχνος. Ου χωρεί
μεγάλην διδαχή αδίδακτος ακοή, ου γαρ δη νοέοντα
οι μηδέποτε εσθλά μαθόντες.»
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρωταθλητές οι Παίδες του Αρη Βούλας και οι
Παμπαίδες της Θύελλας Ραφήνας
Διεξήχθησαν το Σάββατο 22/05/2010 στο γήπεδο Κορωπίου οι τελικοί Παίδων και Παμπαίδων μεταξύ των ομάδων:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Πρωταθλήτρια Παίδων ανακηρύχτηκε η ομάδα του ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ με σκορ 3-0
Πρωταθλήτρια Παμπαίδων ανακηρύχτηκε η ομάδα της ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ με σκορ 4-0
Ορίσθηκαν για το Σαββατοκύριακο 5-6/06/2010 οι παρακάτω αγώνες μπαράζ:
Α) Πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας, Σάββατο 5-6-2010 και ώρα 18.00
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Γήπεδο Βάρης
Β) Πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας, Κυριακή 6-6-2010 και ώρα 17.00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ- ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, Γήπεδο Παιανίας
ΜΑΥΡΟΣ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, Γήπεδο Κρυονερίου

Σχολικό
Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου
Το ετήσιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
που διοργανώνουν ο
Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Κρωπίας και τα
Δημοτικά Σχολεία Κορωπίου θα διεξαχθεί
στο Γήπεδο Αντώνιος
Πρίφτης στις 28, 29, και
30 Μαΐου. Συμμετέχουν
τα Δημοτικά Σχολεία
του Κορωπίου(1ο, 2ο,
3ο, 4ο, Σχολή Ποριώτου
και Δημοτικό Σχολείο
Κιτσίου).

3o ALL SPORTS
SUMMER CAMP 2010
Με τo κλείσιμο των σχολείων για τις Καλοκαιρινές διακοπές, το Aquadome sports & country club μετά την μεγάλη επιτυχία των δύο προηγούμενων χρόνων διοργανώνει
στις υπερσύγχρονες αθλητικές του εγκαταστάσεις 3ο ALL
SPORTS CAMP.
Από Τετάρτη 16 Ιουνίου έως Παρασκευή 23 Ιουλίου σε έξι
εβδομαδιαίες περιόδους από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με προαιρετική ώρα προσέλευσης 07.30 και αποχώρησης 16.00 έμπειροι προπονητές και συνεργάτες του
αναλαμβάνουν να αθλήσουν, και να ψυχαγωγήσουν παιδιά
ηλικίας 4 – 15 ετών στις εγκαταστάσεις του.
Στα CAMP περιλαμβάνονται τα αθλήματα της κολύμβησης, πόλο, ποδόσφαιρο 5Χ5, Μπήτς βόλλευ, πινγκ πόνγκ,
τέννις, τοξοβολίας & mini basket.
Επίσης μουσικοκινητική αγωγή με χορούς (Λάτιν, μοντέρνους, αερόμπικ) και δημιουργική απασχόληση σε εσωτερικούς χώρους με επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια.
Πληροφορίες 210-8975222 ― www.aquadome.gr

Το διοικητικό συμβούλιο
του Συλλόγου ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ καλεί τα μέλη
του σε ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 6/6 στις 19:00
στη Βούλα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Δήμου (κάτω από τη
Γέφυρα της Βουλιαγμένης) για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των
παρακάτω θεμάτων:
1. Διοικητικός Απολογισμός
του απερχόμενου Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
3. Έγκριση της έκθεσης της
εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
αναφορικά με την Οικονομική Διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
5. Έγκριση προϋπολογισμού
περιόδου 2010-2011.
6. Εκλογή οργάνων Διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου,
Αναπληρωματικών
Μελών
Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής
και αναπληρωματικών μελών
της Εξελεγκτικής Επιτροπής).

Σε περίπτωση που δεν θα
υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη
7/6/2010, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον
ίδιο χώρο και με τα ίδια
ως άνω θέματα.

Α.Ο. ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ
Προγράμματα
άθλησης
Ο Αθλητικός Οργανισμός
του Δήμου Βάρης συνεχίζει
και φέτος με τη συνεργασία
του Συλλόγου “ΚΥΑΝΟΥΣ
ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ”, το πετυχημένο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ»
έτους 2010 που ξεκίνησε το
2007.
Οι μαθητές θα διδάσκονται:
Από έμπειρους γυμναστές
(καθηγητές φυσικής αγωγής) Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση,
Αντισφαίριση, Κολύμβηση,
Παγκράτιο και από εξειδικευμένους γυμναστές σε
αθλήματα αυτοάμυνας: Jujitsu, Krav-maga, Judo,
Karate, Kick Boxing,Taekwondo & Brazilian Ju-jitsu.
Πληροφορίες στο τηλ. 2132030465, στο Δήμο (1ο όροφο κ. Τσαβάκου Μαρία).\

32 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΜΑΪΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

2010

Τύμβια 2010 στον Μαραθώνα
Συμμετοχή στα ΤΥΜBΙΑ 2010 – Η αξία του όρκου, του αθλητή, του Βουλευτή, του Δημάρχου
Την Κυριακή 23 Μαίου συμμετείχα και τερμάτισα στον αγώνα 13,5 χλμ.
με αφετηρία και κατάληξη τον Τύμβο του Μαραθώνα, που έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού ΤΥΜΒΙΑ 2010 και έλαβαν χώρα για πρώτη φορά φέτος, την ημέρα που πορεύθηκε τον δρόμο της ειρήνης ο Χρ. Λαμπράκης
και καθώς τον προσεχή Σεπτέμβριο συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από
την ιστορική μάχη του Μαραθώνα. Σύμφωνα με το γνωστό επίγραμμα του
Σιμωνίδη του Κείου: «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν». Η πρωτοβουλία του εορτασμού
ανήκει στον ακαταπόνητο Δήμαρχο Μαραθώνα Σπύρο Ζαγάρη, ο οποίος

Ο Νίκος Γιαννής, ο μοναδικός αθλητής που τερμάτισε και ταυτόχρονα
απένειμε μετάλλιο στις νικήτριες του αγώνα.

βάζει τις βάσεις για την ανακήρυξη του Μαραθώνα ως παγκόσμια πόλη
της ειρήνης. Επιπλέον ο φετινός διεθνής λαϊκός Μαραθώνιος δρόμος
που θα διεξαχθεί στις 31.10.2010, θα είναι ο πρώτος χρυσός Μαραθώνιος, κάτι ιδιαίτερα τιμητικό για την Ελλάδα και το οποίο δικαιούται η
κλασική διαδρομή.
Πριν την εκκίνηση, όπως έκαναν και οι αθλητές στην αρχαία Ελλάδα πριν
από τον αγώνα, δώσαμε τον ίδιο όρκο: «Ορκίζομαι ότι προσέρχομαι
στον αγώνα για να αγωνιστώ ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονι-

Από αριστερά, ο Νίκος Γιαννής, Πρέσβυς Βενεζουέλας, Σπύρος
Ζαγάρης – Δήμαρχος Μαραθώνα, Νίκος Καντερές – Βουλευτής
σμούς που τον διέπουν και ότι η συμμετοχή μου έχει σκοπό την επίδειξη του αληθινού πνεύματος της ευγενικής άμιλλας, για την τιμή της πατρίδας, την τιμή των ιστορικών προγόνων μας και πεσόντων στη μάχη
του Μαραθώνα και τη δόξα του αθλητισμού.»
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η επίπονη μοναξιά του ευ αγωνίζεσθαι,
έδωσε την ευκαιρία για ορισμένες πικρές σκέψεις.
Oι βoυλευτές στις μέρες μας, πριν αναλάβoυν τα καθήκoντά τoυς δίνoυν
σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής τoν ακόλoυθo όρκo (αλλόθρησκοι ή
ετερόδοξοι δίνουν τον ίδιο όρκο αλλά με τον ανάλογο τύπο): «Oρκίζoμαι
στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και τo δημoκρατικό πoλίτευμα, να υπακoύω στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκoντά
μoυ» (άρθρο 59 παρ.1 του Συντάγματος).
Αντιστοίχως οι εκλεγμένοι, Νομάρχες, Δήμαρχοι, δημ. και νομαρχιακοί
σύμβουλοι, προτού αναλάβουν τα καθήκοντα τους δίνουν δημοσίως τον
παρακάτω όρκο, αφού θέσουν το χέρι στο ιερό Ευαγγέλιο (αλλόθρησκοι
ή ετερόδοξοι δίνουν τον ίδιο όρκο αλλά με τον ανάλογο τύπο): «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στη πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους
νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου»
(άρθρο 73 Ν.3463/2006).
Πόσοι άραγε από τους αιρετούς επιτυγχάνουν να μείνουν πιστοί στον
όρκο τους και πόσο διαφορετική θα ήταν η Ελλάδα στις μέρες μας αν αυτός ο όρκος γινόταν καθημερινά πολιτική πράξη από τους πολιτικούς

μας; Αν ο πολιτικός όχι απλώς δεν διαφθειρόταν, δεν διαπλεκόταν με
ποικίλα συμφέροντα, δεν ανέπτυσσε ροπή προς την ευζωία, τις δημόσιες
σχέσεις, τις πομπώδεις εμφανίσεις και την περιττή δημοσιότητα , δεν
ανήγαγε την πολιτική στην τέχνη της υποταγής στον ισχυρό, την τήρηση ισορροπιών χάριν πολιτικής επιβίωσης και την εκμετάλλευση των
αδυνάμων κι επίσης την πολιτική ως δεξιότητα υφαρπαγής της ψήφου
από τους πολλούς για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κατεστημένου και των οικείων, της νομενκλατούρας, διαμέσου του εκβιασμού
συνειδήσεων που συνιστούν και της αναξιοκρατίας που καλλιεργούν οι
πελατειακές σχέσεις, αν ο πολιτικός τελικώς δεν σιωπούσε στην παραβίαση της νομιμότητας και της ισονομίας, αν δεν έβαζε δηλαδή ως προμετωπίδα στη δράση του ότι «πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού».
Ο σύγχρονος Ελληνας πολιτικός όμως, πλην ολίγων εξαιρέσεων, παραβίασε κατάφωρα τον όρκο του και τον νόμο, καταστρατήγησε τους κα-

νόνες, από φρουρός του κοινού συμφέροντος και υπηρέτης του κράτους
μετατράπηκε σε ιδιοκτήτη και καταχραστή του, προκειμένου να επανεκλεγεί και προς οικονομικό όφελος και διατήρηση των προνομίων του ιδίου και της οικογενείας του. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ο πολιτικός να
μην σκέφτεται αν θα ξαναεκλεγεί, αλλά να κάνει το βασικό του καθήκον,
να τηρεί τον όρκο του. Όπως γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον αθλητισμό. Λέω σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχουν και τα αναβολικά και
τα κυκλώματα που παίζουν ρόλο στα ομαδικά αθλήματα και οι στημένοι
αγώνες και τα ύπουλα χτυπήματα και η διαιτησία. Η πολιτική είναι κι αυτή υποχρεωτικά κάτι σαν ομαδικό άθλημα. Ο κλασικός αθλητισμός, ο στίβος, οι δρόμοι, ο Μαραθώνιος προσεγγίζουν τη δόξα και το ιδεώδες της
ισονομίας, της αξιοκρατίας, της ευγενούς άμιλλας, της αξιοπρέπειας,
επομένως ισχυροποιούν το πρόταγμα της πανανθρώπινης ειρήνης.
Νίκος Γιαννής
www.nicosyannis.gr

