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Πίσω από την κουρτίνα...
γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Καταψηφίστηκε ο ισολογισμός του

Δήμου Βούλας σελίδα 9

Και άλλα περιεχόμενα στη σελ. 2

Το «τέως» και το «πρώην» δηλώνει το παρελθόν.

Εκείνους που κατείχαν συνήθως ένα αξίωμα τον

παρελθόντα χρόνο. 

Εκείνους που “έγραψαν” μια μικρή, μια ασήμαντη

ή σπουδαία ιστορία. Πιθανότατα και μια …μου-

ντζούρα έστω, σε grosso modo.

Όμως, όπως και να ‘χει, σπουδαί-

οι ή ασήμαντοι, θετικοί ή αρνητι-

κοί, δεν μπορεί να καταγραφούν

ως ουτιδανοί, ως μηδέποτε υπάρ-

ξαντες.

Οσοι διαχειρίστηκαν εξουσία εί-

ναι “τέως1” ή “πρώην2”.

Κι αν μεν κατά γενική παραδοχή

και αντίληψη, μηδέν προσέφεραν

ή έβλαψαν το κοινό συμφέρον,

από πρόθεση ή ανικανότητα, καλόν είναι και για

τους ίδιους να μένουν στην αφάνεια, στο σκιό-

φως.

Αν αντιθέτως, κατά γενική ομολογία, σύμφωνα

με το κοινό αίσθημα, ή αποδεδειγμένα προσφέ-

ρανε επωφελώς στο κοινό συμφέρον, στο σκο-

πό που υπηρέτησαν, εκλεγμένοι από το Λαό, τό-

τε τους οφείλεται σεβασμός, αναγνώριση και

απόδοση της ανάλογης τιμής.

Συνέχεια στη σελ. 8

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 10

Ημέρα μουσικήςΗμέρα μουσικής

Σελίδα 11

Οι φωτιές του Οι φωτιές του 

Αη-ΓιάννηΑη-Γιάννη

οι τέως,

πρώην & νυν

«Αυτά που ξέρανε να τα ξεχά-

σουν» τόνισε με έμφαση ο

Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέ-

ξης Τσίπρας, που πήγε επιτό-

που να διαπιστώσει τη διαμορ-

φωμένη κατάσταση στο Λαγο-

νήσι, που επί χρόνια προσπα-

θεί να ανακόψει ο Δήμαρχος

Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου με

επίμονους και επίπονους αγώ-

νες και κινητοποιήσεις.

Ενημερώνοντας το Πρόεδρο

του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ο Δήμαρ-

χος αναφέρθηκε στην απαγό-

ρευση της πρόσβασης στην

ελεύθερη παραλία που τους

έχει επιβάλλει η εταιρεία «Αττι-

κός Ήλιος» (διαχειρίζεται το

Grand Resort) και η οποία είχε

αποστείλει εξώδικο, ακόμη και

για την προχθεσινή επίσκεψη

του Αλ. Τσίπρα – του Προέδρου

ενός κόμματος του Ελληνικού

Κοινοβουλίου, - προσπαθώντας

να τρομοκρατήσει ακόμη μια

φορά, όποιον αντιτίθεται στις

επιδιώξεις άγριας νομής και εκ-

μετάλλευσης της παραλίας,

στην οποία έχει κάνει τις γνω-

στές αυθαιρεσίες αντιοικολογι-

κές παρεμβάσεις (πισίνα μεσ’

τη θάλασσα(!) κλπ). 

Στο εξώδικο η εταιρεία υπο-

γραμμίζει και ισχυρίζεται ότι

με τις διάφορες εκδηλώσεις

διαμαρτυρίας του, ο Δήμος την

έχει ζημιώσει με 200 εκατομ-

μύρια ευρώ! Είναι λοιπόν επιει-

κής όταν ζητάει από το Δήμαρ-

χο μόνο 6,5 εκατομμύρια ευρώ

ως αποζημίωση. 

«… Από εδώ ξεκίνησε η σπίθα

το 2004 για ελεύθερες παρα-

λίες και σήμερα καλύπτει ένα

κίνημα σ’ όλο το Σαρωνικό…»

κατέληξε ο Π. Φιλίππου.

«Ο καιρός έχει αλλάξει, τα

πράγματα έχουν αλλάξει». Τό-

νισε ο Αλέξης Τσίπρας. «Οι

πολίτες διεκδικούν το δίκιο

τους και το αυτονόητο δικαίω-

μα της ελεύθερης πρόσβασης.

Και το διεκδικούνε, παίρνουν

τα πράγματα στα χέρια τους

και δεν θα αφήσουν κανέναν

κουμπάρο, κανέναν νονό της

νύχτας, κανέναν μεγαλοεπι-

χειρηματία να επιβάλει τους

δικούς του νόμους.

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή,

που χρόνια πολλά είναι στολί-

δι της Αττικής και οι πολίτες

έχουν την δυνατότητα ελεύθε-

ρης πρόσβασης στην παραλία.

Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί

κανείς να τους το στερήσει,

Συνέχεια στη σελ. 2

“Η θάλασσα, η άμμος, η παραλία
δεν ανήκουν σε κανέναν. 
Ανήκουν σε όλους!”

Ερώτηση στη Βουλή και  στον αρμόδιο Υπουρ-

γό κατέθεσε  ο βουλευτής Περιφέρειας Βασί-

λης Οικονόμου, ευαισθητοποιημένος από την

έκκληση του δημάρχου Βούλας, για φανάρι

στη διασταύρωση της οδού Ηρας με την πα-

ραλιακή, που για να τη διασχίσεις πρέπει να

τάξεις σ’ άγιο...

Ο βουλευτής στην ερώτησή του επισημαίνει:

Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της παραλιακής λε-

ωφόρου έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευ-

ταία χρόνια, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει

συνεχώς η διέλευση πεζών και αυτοκινήτων,

ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει δυνατό-

τητα πρόσβασης στις παραλίες. Προβλήματα

εντοπίζονται επίσης και σε άλλες οδούς του

Δήμου Βούλας, καθώς πρόκειται για μια πε-

ριοχή η οποία γνωρίζει πολύ μεγάλη οικιστική

ανάπτυξη.                      Συνέχεια στη σελ. 9

Κυκλοφοριακά 
προβλήματα στη  Βούλα

ερώτηση του βουλευτή Βασιλη Οικονόμου
ΡΑΦΗΝΑ: 
Επιχειρησιακός
Σχεδιασμός

Σελίδα 8

ΒΑΡΗ:
Επιχειρησιακό πρό-
γραμμα & Απολογι-
σμός πεπραγμένων

Σελίδα 16

Η ιδιαίτερα επικίνδυνη διασταύρωση Ηρας - Λ. Καραμανλή, που δεν έχει φανάρι.

Αλέξης Τσίπρας



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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 στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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“Η Ανακύκλωση μπήκε
στη ζωή μας” Σελ. 9

Ασκληπιείο Βούλας: Ανα-
κοίνωση του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Σελ. 12

Στης ακρίβειας τον καιρό!
Παντελή Ασπραδάκη, Σελ. 14

Καμένες εκτάσεις στην

Αττική. Νέες φωτιές 
Σελ. 15

5ος στην Ελλάδα 

ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πορτοφολούδες

Τέσσερις γυναίκες αλλοδαπές, από 18

έως 41 ετών, ελαφροχέρες, συνελή-

φθησαν στην πλατεία Συντάγματος για-

τί ξαλάφρωναν τις τσέπες περαστικών,

παίρνοντάς τους τα πορτοφόλια. Είχαν

δε τη συνήθεια να διαπράττουν τις κλο-

πές μέσα σε μαζικά μέσα μεταφοράς

(ένεκα στριμώγματος).

Νέα Μάκρη: Το καμποϊλίκι και ο τσα-

μπουκάς έστειλαν τον ενοικιαστή στο χώ-

μα, αφού πυροβόλησε πρώτος με όπλο

που κατείχε παράνομα εναντίον ιδιώτη,

που κι αυτός σκοτώθηκε. Να σημειωθεί ότι

ο ιδιώτης είχε πάει με δύο δικαστικούς

κλητήρες και δύο αστυνομικούς για να

εκτελέσει δικαστική απόφαση απόδοσης

μισθίου.

Ραφήνα: Λόγω εργασιών στο οδό-

στρωμα, θα γίνουν τμηματικές διακοπές

κυκλοφορίας στη Λ. Φλέμιγκ στο τμήμα

της από τη Λ. Μαραθώνος έως την οδό Ευ-

βοϊκού έως και την Κυριακή 29 Ιουνίου.

Παράνομες μεταμοσχεύσεις νε-

φρού από ζώντες δότες!

Από το Τμήμα Καταπολέμησης εμπορίας

ανθρώπων, της υποδιεύθυνσης αντιμετώ-

πισης οργανωμένου εγκλήματος, μετά

από έρευνα που διήρκεσε 5 μήνες, εξαρ-

θρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία

επί δύο τουλάχιστον χρόνια διακινεί από

τη χώρα μας στην Ινδία νεφροπαθείς και

έναντι χρηματικής αμοιβής, σε συνεργα-

σία με μέλη της οργάνωσης που δραστη-

ριοποιούνται εκεί, παρέβαιναν σε παράνο-

μες μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες

δότες.

Συνελήφθησαν στην περιοχή της Αττικής 3

Ελληνες υπήκοοι, εκ των οποίων μία για-

τρός νεφρολόγος και κατηγορούνται δύο

ακόμη συνεργοί τους Ινδοί γιατροί.

Πριν 5 μήνες από την Ιντερπόλ και την Ελ-

ληνική Πρεσβεία στις Ινδίες ενημερώθη-

καν ότι οι ινδικές αρχές μετά από επιχεί-

ρηση που πραγματοποίησαν σε κλινική στο

Νέο Δελχί, αναζητούν Ινδό γιατρό ο οποί-

ος αφαιρούσε νεφρά από φτωχούς Ιν-

δούνς είτε με τη βία είτε με χρηματική

αμοιβή και τα μεταμόσχευε σε πλούσιους

Ινδούς ή υποκόους Δυτικών χωρών οι

οποίοι ταξίδευαν στις Ινδίες γι’ αυτό το λό-

γο.

Στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων,

μετά την άρση του απορρήτου,  βρέθηκαν

225.000 ευρώ, από νεφροπαθείς που είχαν

μεταβεί στην Ινδία.

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Συνελήφθησαν

στις 24 Ιουνίου 3 άντρες ημεδαποί, στο

Πόρτο Ράφτη για κατοχή και διακίνηση

ακατέργαστης κάνναβης και όχι μόνο. Με-

τά από έρευνα βρέθηκαν ηλεκτρονική ζυ-

γαριά, επαναληπτική καραμπίνα, δίκυκλο

μοτοσυκλέτα, εξοπλισμός δενδρυλίων

κάνναβης και άλλα σχετικά.

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Μετά τη συγκέντρωση ο Πρόεδρος του

Συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας παραχώ-

ρησε σύντομη σχετική συνέντευξη στον

εκπρόσωπο της 

Κ.Β. Κύριε Πρόεδρε, και αυτή η ιστορία

στηρίζεται πάνω στην ίδρυση της ΕΤΑ

Α.Ε. η εμπλοκή με τα Ελληνικά Τουρι-

στικά Ακίνητα είναι γνωστή. Χειρότερα

κι από τις χαριστικές μισθώσεις είναι οι

πωλήσεις που έχει τη δυνατότητα να

κάνει η ΕΤΑ και η είσοδός της στο Χρη-

ματιστήριο κατά 65%. Προς το παρόν η

Ν.Δ. το έχει παγώσει, αλλά δεν έχει

επανορθώσει. Δεν καταργεί το νόμο του

ΠΑΣΟΚ που κι εκείνη καταψήφισε, ως

αντιπολίτευση. Ο Συνασπισμός έχει πά-

ρει ή πρόκειται να πάρει κάποια νομοθε-

τική πρωτοβουλία;

Αλ. Τσίπρας: Δεν είναι το μόνο νομο-
σχέδιο, για το οποίο η Ν.Δ. διαφωνούσε

και τώρα ως κυβέρνηση συνεχίζει την
ίδια πολιτική με το ΠΑΣΟΚ. Όποια πέτρα
κι αν σηκώσουμε, ιδιωτικοποιήσεις,
ασφαλιστικό, νομοσχέδια εργασιακών
σχέσεων, είναι πολιτικές που τις έχει
ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ και τις διευρύνει η
Ν.Δ. 
Ως εκ τούτου η δική μας εκτίμηση, η δυ-
νατότητα να αποτραπεί η εκποίηση του
δημόσιου πλούτου, του δημόσιου χώ-
ρου,  επαφίεται στην κινητοποίηση και
στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των
πολιτών και ενεργοποίηση των ενεργών
πολιτών που αντιστέκονται και διεκδι-
κούν.
Δεν προσδοκάμε από αλλαγή στάσης
των πολιτικών δυνάμεων. Προσδοκάμε
πάρα πολλά από το εκρηκτικό μείγμα
που δημιουργείται στις τοπικές κοινω-
νίες. 

Κ.Β. Επειδή και στον καπιταλισμό, όπως

και στο σοσιαλισμό υπάρχουν διαβαθμί-

σεις και αποχρώσεις – άλλο ο καπιταλι-

σμός του Κέινς και του Γκαλμπρέιθ κι

άλλος αυτός του Συμφώνου της Λισσα-

βόνας, της «άκρως ανταγωνιστικής» οι-

κονομίας της αγοράς, τι έχετε να πείτε;

Αλ. Τσίπρας: Νομίζω ότι ζούμε μία πε-
ρίοδο, που επικρατούν οι πιο ακραίες
εκδοχές του καπιταλισμού που έχουμε
ζήσει από τον πόλεμο και μετά τουλάχι-
στον.
Οι αντιθέσεις οξύνονται πάρα πολύ, και
δεν βλέπουμε διάθεση από τις ηγεσίες
της Ευρώπης.
Σε κάθε περίοδο κρίσης και μεγάλης
θύελλας ακολουθεί μία περίοδος ηρε-
μίας και ανάτασης. Πιστεύουμε λοιπόν
ότι θα αναδιαταχθούν οι δυνάμεις στο
κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο. Και
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

...η φωτογραφία του μήνα

Με τα μαύρα γυαλιά, το τζοκόντιο ύφος, τι άραγε
να σκέφτονται οι τρεις δελφίνοι της Βούλας; Μη
μου πείτε πως δεν τους γνωρίζετε; Είναι οι τρεις
φιλόδοξοι Αντιδήμαρχοι: Από αριστερά Κιούκης,
Δαβάκης, Κωνσταντέλλος.

Αποκλειστική Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Κ. Βενετσάνο

Συνέχεια από τη σελ. 1

γιατί η θάλασσα, η άμμος, η παραλία δεν ανήκει σε κανένας. Δεν

μπορεί να νοικιάζεται, δεν μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται.

Δεν μπορεί κανένας να μας υψώ-

σει τείχη και συρματοπλέγματα

και να μας απαγορεύσει την πρό-

σβαση στην παραλία». Και στη συ-

νέχεια, «Βεβαίως γνωρίζουμε ότι

κάποιοι υπέγραψαν το 2003 την

παραχώρηση 85 στρ. παραλίας σε

έναν ιδιώτη. Και δεν μας ενδιαφέ-

ρει ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης. 

Και του δώσανε αυτό το δικαίωμα

με αντάλλαγμα ενός πινακίου φα-

κής. 15.000 ευρώ το χρόνο! […]Τί-

ποτα δεν χαρίστηκε, όλα κερδίζο-

νται μέσα από αγώνες. Και να ξέ-

ρετε ότι σ’ αυτή την κοινωνία που ζούμε, για κάποιους είναι κέρ-

δος και για τους πολλούς είναι κόστος.

Αυτό το σάπιο σύστημα της διαπλοκής και της διαφθοράς καταρ-

ρέει. 

Και πρέπει να βάλουμε όλοι ένα

χεράκι», Κατέληξε και κάλεσε τον

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέ-

ου που θα φιλοξενήσει αύριο τους

εκπροσώπους της σοσιαλιστικής

διεθνούς ακριβώς σ’ αυτές τις

εγκαταστάσεις του Grand Resort,

να καταγγείλει τις απαιτήσεις του

ιδιοκτήτη της εταιρείας να οικειο-

ποιηθεί τα 85 στρέμματα, στερώ-

ντας από τους κατοίκους το δικαί-

ωμα ελεύθερης πρόσβασης στην

παραλία 

“Η θάλασσα, η άμμος, η παραλία δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν σε όλους!”

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ:

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση από το
Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Θ. Γκοτσό-
πουλο για τις θέσεις της “Αυτοδιοι-
κητικής πρωτοβουλίας”  
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Χτυπώντας 

στις επισημασμένες με χρώμα 

ημέρες (γκρίζες εδώ) βλέπετε 

τι εκδηλώσεις και γεγονότα συμβαίνουν

τη συγκεκριμένη ημέρα.

Μπορείτε όμως να δείτε και 

τι θα τρέξει μέσα στο μήνα! 

Πατήστε	πάνω	στο	κουμπί	
Προκηρύξεις	-	Ανακοινώσεις	-	Διαγωνισμοί	
και	ενημερωθείτε	για	διαγωνισμούς
των	Δήμων.	

Καθημερινή
ενημέρωση
στην 
ιστοσελίδα μας.

Και τα τρέχοντα
γεγονότα της
εβδομάδας

Ενημερωθείτε και για το 

“ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ”,

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ” ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο σύλλογος «Τράπεζα αίματος Κερατέας» μετράει 12 χρόνια εθελο-

ντικής προσφοράς στην αιμοδοσία. Στην αρχή χορηγούσε αίμα περισ-

σότερο σε παιδιά με Μεσογειακή αναιμία όταν σκέφτηκαν ότι μπο-

ρούσαν να διαθέτουν μεγαλύτερες ποσότητες αίματος για κάθε επεί-

γουσα χρήση, με την εθελοντική συμβολή των συμπολιτών τους. 

Τα τελευταία χρόνια οργανώνουν 3 αιμοδοσίες τον χρόνο. Αυτό έχει

ως αποτέλεσμα να φτάνουνε τις 250 μονάδες ετησίως από τις 200

που συλλέγανε στο παρελθόν. 

Σκοπός αυτού του συλλόγου είναι η ενημέρωση σε θέματα υγείας, σε

θέματα προληπτικής ιατρικής.  Ιδιαίτερα η ευαισθητοποίηση του νεα-

ρού πληθυσμού της πόλης, έτσι ώστε να συστρατευθεί γρήγορα στον

αγώνα της επάρκειας αίματος συμβάλλοντας ενεργά στην εκπλήρωση

του ισχυρού σκοπού που είναι παράλληλα και το σύνθημα τους “ΔΙ-

ΝΕΙΣ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ”.

Η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό

Κέντρο Κερατέας αύριο Κυριακή 29 Ιουνίου, ώρα 09:00 π.μ-13:00 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6945-859504

Αιμοδοσία στο Κορωπί

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Δημοσθενης”

ιδρύθηκε απο νεόφερτους πολίτες στην ευ-

ρύτερη περιφέρεια του Δήμου Κρωπίας,

την οποία επέλεξαν ως μόνιμη κατοικία

τους. Πολιτογραφήθηκαν Κορωπιώτες.

Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές τους

ήταν η δημιουργία Τράπεζας Αίματος.

Στην αρχή είχαν μόνο 19 αιμοδότες. Σήμε-

ρα αριθμούν 490 παρ’ όλο που ορισμένοι

αποσύρθηκαν λόγω ηλικίας ή υγείας. 

Μέχρι σήμερα έχουν βοηθήσει περίπου 940

ανθρώπους με 1520 μονάδες αίματος.

Η νέα αιμοδοσία είναι Κυριακή 13

και Τετάρτη 16 Ιουλίου, στις 10 το

πρωί έως 1 το μεσημέρι στο Κέντρο

Υγείας Κορωπίου.

Δωρητές Οργάνων

Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων μετά το τέλος της

ζωής, αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής

προσφοράς και τη βασική προϋπόθεση για την

πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της Με-

ταμόσχευσης! Είναι ευθύνη όλων μας να κατα-

νοήσουμε τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων και

να την κάνουμε πραγματικότητα. 

Γνωρίζετε ότι η πιθανότητα να χρειαστούμε

εμείς οι ίδιοι, κάποια στιγμή ένα μόσχευμα είναι

πολύ μεγαλύτερη από το να δωρίσουμε τα όρ-

γανά μας μετά θάνατον.

Πέρυσι έβαλαν τις βάσεις (14 Οκτωβρίου) ο σύλ-

λογος “Δημοσθένης” μία εκδήλωση ιδιαίτερα εν-

διαφέρουσα και κατατοπιστική για να γνωρίσουν οι

κάτοικοι τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

(ΕΟΜ) και να γίνουν Δωρητές Οργάνων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΜ:

www.eom.gr ή τηλεφωνήστε στο 1147.

Αποτύπωσε την αγάπη σου 
με ένα δώρο ζωής και ελπίδας
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ναυτική εβδομάδα στο Μαρ-

κόπουλο φέρνει ενδιαφέρουσες αθλητικές και πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις. 

Παρασκευή 4 Ιουλίου
21.30 Χοροί και τραγούδια “ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”

από το Λύκειο Ελληνίδων Σπάτων. Συνοδεύουν οι μουσι-

κοί: Παυλόπουλος Γιάννης (βιολί) Κλαπάκης Μανού-

σος (κρουστά) Φράγκος Θεολόγος (λαούτο) 

Σάββατο 5 Ιουλίου
10.00 Καθαρισμός βραχονησίδας ΠΡΑΣΟ - δενδροφύ-

τευση από μέλη ΝΑ.Σ.ΠΟ.Ρ.

20.30 Ομιλία Δημάρχου Μαρκοπούλου Φώτη Μαγουλά

20.45 Γιορτή σαρδέλας (δωρεάν ψητή σαρδέλα και κρασί)

Παράλληλα πολλές και ενδιαφέρουσες αθλητικές εκδηλώ-

σεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Ναυτικής εβδο-

μάδας. Λεπτομέρεις δείτε στη σελ.19.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ναυτική Εβδομάδα 

Πόρτο Ράφτη 29/6-6/7

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΜΟ!
Τετάρτη 9 Ιουλίου, Ώρες 18:00 – 22:00

10 Βιωματικές Ασκήσεις & Εργαστήριο για την Πρόληψη,

Αντιμετώπιση και Μεταχείριση του θυμού.

Ένα βιωματικό 4ωρο αποκλειστικά με ασκήσεις στις οποίες

θα συμμετέχετε και που θα σας βοηθήσουν να:

♦ Εξακριβώσετε τις πηγές του θυμού σας.

♦ Προλαμβάνετε καταστάσεις που σας φέρνουν σε δύσκολη θέση.

♦ Διαχειρίζεστε το συναίσθημα του θυμού.

♦ Αντιμετωπίζετε τα καταστροφικές επιπτώσεις του σε

κάθε πτυχή της ζωής σας και πολλά άλλα. 

Τιμή Συμμετοχής €85

Τηλέφωνα συμμετοχής 210-2512988 & 210-2584880

1ο Συμπόσιο Γλυπτικής

στην Άνοιξη

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο Δήμος Άνοιξης

διοργανώνουν το «ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2008» στον

Δήμο Άνοιξης. 

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιου-

λίου στις 8:00μ.μ. στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίων

Θεοδώρων στην Άνοιξη.

Οι γλύπτες που θα μετάσχουν είναι οι:

• Θεόδωρος Παπαγιάννης • Ανδρέας Λόγης 

• Βασίλης Βασίλη (Βασιλείου) • Χρηστάκης Χρυσικός (Krisiko) 

• Κυριάκος Ρόκος.

Η έκθεση θα λειτουργεί από το πρωί έως το βράδυ και θα

διαρκέσει από τις 30 Ιουνίου έως τις 30 Ιουλίου. 

Μετά την ολοκλήρωση του συμποσίου τα γλυπτά, θα πα-

ραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττι-

κής, προκειμένου να κοσμήσουν δημόσιους χώρους. 

Κατά την διάρκεια του Συμποσίου Γλυπτικής θα διοργανω-

θούν παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές

δράσεις καθώς και ομιλίες ειδικών, για θέματα σχετιζόμε-

να με την γλυπτική τις οποίες θα παρουσιάσουμε αναλυτι-

κά την επόμενη βδομάδα.

Γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο μας για το Φεστιβάλ

Καραγκιόζη που εξελισσό-

ταν στο Λόφο του Στρέφη

την εβδομάδα που έφυγε

και που ήταν αφιερωμένο

στον Καραγκιοζοπαίκτη

Βάγγο. 

Και έμελλε να φύγει ο Βάγ-

γος για το μεγάλο του ταξί-

δι την 3η ημέρα των εκδη-

λώσεων, αυτή την όμορφη

γι’ αυτόν στιγμή. Η κηδεία

του έγινε χθες Παρασκευή.

Ο «Βάγγος» - κατά κόσμο

Ευάγγελος Κορφιάτης

υπήρξε ένας από τους με-

γαλύτερους Καραγκιοζο-

παίκτες της Ελλάδας και η

φήμη του ήταν δυσανάλο-

γα μικρότερη από την

πραγματική του καλλιτεχνι-

κή αξία. Σεβόμενος την τέ-

χνη του είχε αποσυρθεί

από την ενεργό δράση από

το 2002 (έφυγε 86 χρό-

νων), και είχε αφοσιωθεί

στη συγγραφή του βιβλίου

του με τίτλο «αναμνήσεις»,

που έμελε να μην προλάβει

να το δει τυπωμένο.

Α.Π.Ε.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Ο Α.Π.Ε.Σ. Καπανδριτίου διοργανώνει την Παρασκευή

18 Ιουλίου 2008 στο Αθλητικό Κέντρο Καπανδριτίου συ-

ναυλία έντεχνου λαϊκού τραγουδιού με τους

ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Δέσποινα Ολυμπίου

Μιχάλης Εμιρλής

Ελάτε όλοι να χαρούμε μια καλοκαιρινή βραδιά με λαϊ-

κά τραγούδια, Κρητικές μελωδίες και ποπ ακούσματα με

κυρίαρχη τη μορφή της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, που υπόσχεται να

μας απογειώσει με τον τρόπο που μόνο εκείνη γνωρίζει.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21:00μ.μ.

Τιμή εισιτηρίου : 20,00 €

Εκ του Δ.Σ. του

Α.Π.Ε.Σ. Καπανδριτίου

...Έφυγε ο 

Καραγκιοζοπαίκτης

Βάγγος

Tο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα με» σε συνεργασία με τον

τουριστικό οργανισμό Cruise Club Holidays και στα πλαίσια προ-

γράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών οργανώνουν μουσικές εκ-

δηλώσεις όπως:

* Αμερικανική Χορωδία του Κολεγίου του Σακραμέντο - Τρίτη,

01/7 ώρα 21:00 Θέατρο «Ιωνία».

* Αμερικανική ορχήστρα πνευστών «Εden Prairie»,  Σάββατο,

19/7, ώρα 21:00, Θέατρο «Βέμπο».Είσοδος ελεύθερη, δωρεάν

μεταφορά.

Πληροφορίες στην  Ευγ. Πρεβεζάνου - Αρβανίτη  στο  69.46.73.87.77  

Μουσικές βραδιές στη Βούλα

O Mιχαήλ Μπαρίσνικοφ έμπλε-

ως πάθους για το χορό, σαράντα

χρόνια αναμετράται με τη σκηνή

μαγνητίζοντας το κοινό. Επικε-

φαλής του Κέντρου Τεχνών BAC

(Baryshnikov Arts Center) επιμέ-

νει σε ένα πνεύμα πειρα-ματι-

σμού και συνεργασιών. 

Για την παράσταση Three

Duets, συναντιέται με τον Σου-

ηδό χορογράφο Ματς Εκ που

έχει γράψει ιστορία με την

τόλμη της κίνησης και της σκέ-

ψης του και την Αννα Λαγκούνα μούσα και ιστορική ερμηνεύτρια

των έργων του Εκ.                             ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Three Duets, 5 έως 10 Ιουλίου, Πειραιώς 260
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FUNKY CUPID’S SUMMER FESTIVAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ 11:00 ΜΕΧΡΙ 1:00

Η μη Κερδοσκοπική Εταιρία 8 Δρώμενα Τέχνης που έχει
ιδρυθεί από τους σπουδαστές του τμήματος marketing του
ΙΕΚ Βάρης σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Βάρης διοργανώνει ένα φεστιβάλ Πολιτιστικών
Δρώμενων.
Στο μουσικό μέρος  θα υπάρχουν διαφορετικά μουσικά
ρεύματα όπως: έντεχνα, rock, Pop, Hip-Hop, Soulful,
Lounge, ηλεκτρονική μουσική, Reggae καθώς και ζωντανές
συναυλίες από το Φοίβο Δεληβοριά και τους Locomondo
Η εκδήλωση εκτός από πολιτιστική χροιά θα έχει και ενη-
μερωτικό-κοινωνικό χαρακτήρα όπως η παιδική παχυσαρ-
κία, η εφηβική ανορεξία και η Μεσογειακή Διατροφή.
Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή του Πολιτιστικού Οργα-
νισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» αναγνωρισμένη Πολιτιστική
Διαδρομή από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης, η οποία θα πραγματοποιήσει Μεγάλο Οδοιπορικό
στην Πύλο, στο Πεκίνο και τη Μόσχα.

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΩΡΑ 20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ

Το λαϊκό συγκρότημα «Οι ακούρδιστοι» θα παρουσιάσουν

ένα πρόγραμμα με αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 8μ.μ. ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Παραδοσιακά συγκροτήματα θα παρουσιάσουν χορούς από διά-

φορα μέρη της Ελλάδας, με τα χορευτικά του Πνευματικού Κέ-

ντρου, του Επιμορφωτικού Συλλόγου, του Πνευματικού Κέντρου

Καλυβίων, του Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Δημητρίου, του Λαογρα-

φικού Ομίλου Βάρης, του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μαρκο-

πούλου, του Συλλόγου Σαρακατσαναίων «Ο Αγ. Πέτρος», του Πο-

λιτιστικού Οργανισμού Αλίμου, του Μορφωτικού Συλλόγου Π. Φω-

καίας, του Πολιτιστικού Κέντρου Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα από την Σερβία “HADUK

STANKO”.  Τους συνοδεύει ζωντανή ορχήστρα με δικά τους πα-

ραδοσιακά όργανα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17 και  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ. 

στο ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Βάρης

«Αγαπητέ Κύριε Τσέχωφ!»

Μία κωμική παράσταση που αποτελείται από τα τέσσερα

πιο γνωστά μονόπρακτα του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα

Άντον Τσέχωφ: Πρόταση γάμου, Η αρκούδα, Η Επέτειος,
ο Γάμος.
Μετάφραση: Λ. Καλέργης, Β. Ντινόπουλος

Σκηνοθεσία, επιμέλεια σκηνικών και μουσικής: Β. Λάρδη

Χορογραφία: Χριστόφορος Μοδινός

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μ. Γραμματά, Μ. Ηλιάδη, Κ. Κόγιος, Θ. Κό-

λιας, Κ. Κουλαγάνη, Ν. Λάρδης, Μ. Μπαρμπούτης, Θ. Μπεφάνης,

Τ. Παπαιωάννου, Ε. Τσέρμου, Κ. Χριστοφάκη.

Τα έπιπλα είναι προσφορά της εταιρίας «Μορφή»

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΘΗΒΑΙΟ –

ΜΠΟΥΛΑ – ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ ο Δή-

μος Κερατέας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

κατά του ΧΥΤΑ Κερατέας διοργανώνουν μεγάλη συ-

ναυλία διαμαρτυρίας – ενημέρωσης στον κόμβο Κε-

ρατέας – Κακής Θάλασσας.

Την πρωτοβουλία για τη συμμετοχή των καλλιτε-

χνών έχει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, κάτοικος

Κερατέας, και έχουν ανταποκριθεί οι: Γιάννης Ζου-

γανέλης - Χρήστος Θηβαίος - Λαυρέντης Μαχαιρί-

τσας - Σάκης Μπουλάς  - Μιλτιάδης Πασχαλίδης  -

Βασίλης Παπακωνσταντίνου και οι: Ευτύχης Ζαρμπ

- Τάνια Κικίδη - Τζένη Χατζοπούλου - Άλκης Κων-

σταντόπουλος

Όλοι οι καλλιτέχνες

προσφέρθηκαν αφι-

λοκερδώς να τρα-

γουδήσουν για τον

αγώνα των κατοίκων

της Κερατέας και της

ευρύτερης περιοχής

ώστε να μην γίνει

χωματερή ο αρχαιο-

λογικός χώρος του

Οβριοκάστρου Κερα-

τέας.

Λίγο πριν τη συναυλία και κατά τη διάρκειά της η Συ-

ντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της χωματερής θα

αποκλείσει από την κυκλοφορία όλους τους δρό-

μους της πόλης.

Ο Δήμος Κερατέας καλεί όλους τους κατοίκους της

πόλης και των οικισμών, καθώς και όλους τους κα-

τοίκους των όμορων Δήμων και Κοινοτήτων των Με-

σογείων και της Λαυρεωτικής να δώσουν το αγωνι-

στικό τους παρόν στη συναυλία αυτή.

Επίσης ευχαριστεί δημόσια όλους τους καλλιτέχνες

για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή τους.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
Δευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ, 

στον κόμβο Κερατέας – Κακής Θάλασσας

Γιάννης Ζουγανέλης - Χρήστος Θηβαίος - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας   

Σάκης Μπουλάς - Μιλτιάδης Πασχαλίδης  - Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Ευτύχης Ζαρμπ - Τάνια Κικίδη - Τζένη Χατζοπούλου - Άλκης Κωνσταντόπουλος

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 8:30μ.μ. στο πλαί-

σιο της 9ης Γιορτής Λόγου και Τέχνης, θα παρου-

σιαστεί από το Λύκειο Καρπενησίου η βραβευμέ-

νη θεατρική παράσταση

“Ο Βιολιστής στη Στέγη”
Σκηνοθεσία: Βίκυ Σταμάτη

Η παράσταση θα γίνει στο θέατρο ΒΕΜΠΟ στη

Βούλα (Δίπλα στο παραλιακό κέντρο “ΒΟ”)

Οργάνωση, Όμιλος Βουνού και Θάλασσας Αττι-

κής και Ευρυτανίας, με την υποστήριξη της Νο-

μαρχίας Ευρυτανίας

9η Γιορτή Λόγου & Τέχνης
Θέατρο ΒΕΜΠΟ στη Βούλα
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Ανταποκρίθηκα σε μια πρόσκληση και

βρέθηκα  σε γιορτή, για το πέρας  των

μαθημάτων της σχολικής χρονιάς. Μό-

νο που η γιορτή, γινόταν σε ίδρυμα

για παιδιά με αναπηρίες  και προβλή-

ματα, νόησης και ψυχικής ισορρο-

πίας*. 

Εδώ,  οι πρωταγωνιστές των  “ιδιαιτέ-

ρων ικανοτήτων”,  δίνουν  χαριτωμέ-

να,  στιγμές επιβραβευομένης  προ-

σπάθειας. Παιδιά με διαταραχές νόη-

σης,  με αναπηρίες αρτιμέλειας, μαθη-

τεύουν στα θρανία του ιδρύματος, σε

έναν αγώνα να διεκδικήσουν και να

κερδίσουν  το δικαίωμα για τη ζωή.

Αυτό το δικαίωμα, αγωνίζονται να το

προσφέρουν,  το ίδρυμα, οι δάσκαλοι,

οι χορηγοί.

Και όλα αυτά, παίζονται  πίσω από την

κουρτίνα, που τους  χωρίζει από την

εικόνα μιας φυσιολογικής ζωής. Εδώ

πίσω, η ζωή παίζει το δικό της δραμα-

τικό αγώνα, για μια θέση συμμετοχής

στα κοινωνικά δρώμενα. Ξέχωρα από

το ίδρυμα, τους χορηγούς και τους δα-

σκάλους, εκείνοι που στέκονται περισ-

σότερο δίπλα τους - αχνές θλιμμένες

απεκδυμένες οπτασίες -  είναι οι γο-

νείς και η αγάπη τους. Ο γονέας, πα-

τέρας ή μάνα, δεν βλέπουν ή δεν

θέλουν να βλέπουν την ιδιαιτερό-

τητα,  δεν βλέπουν την αναπηρία

αλλά  βλέπουν την ιδιαίτερη ικα-

νότητα του παιδιού τους,  στην

κοινή  προσπάθεια να εφιππεύσει

τη ζωή και να επαναφέρει την τά-

ξη, εκεί που ο δημιουργός επέ-

τρεψε να διασαλευθεί.  

Στην τελευταία φάση της τελε-

τής,   πάνω στο πάλκο της γιορ-

τής, βρέθηκαν μαζί, δάσκαλοι,

μαθητές, γονείς, σε ένα ξέφρενο

άγριο μοντέρνο χορό. Απ΄ εκεί,

τα μάτια των παιδιών, γυρνούσαν

στην πλατεία, να ιδούν αν τα βλέ-

πομε, αν τα καμαρώνομε αν τα

εγκρίνομε. Στο τέλος δε της κάθε

στροφής του  χορού, ξανακουγό-

ταν εκείνη η χαριτωμένη κοριτσί-

στικη φωνούλα:  «Χειροκροτήστε

μας»!

Και οι πατεράδες και οι   μανάδες

- ανάμεσα τους οι πολλές  μικρο-

μανάδες -  με τις ψηφιακές στο

χέρι, δεν έπαυαν να απαθανατί-

ζουν τις στιγμές της χαράς. 

Έβγαλα το χέρι από το στήθος,

που  έσφιγγε  τη συγκίνηση, τις

τύψεις και τον θαυμασμό και αυ-

θόρμητα τράβηξα την κουρτίνα. 

Την κουρτίνα, που χώριζε τους

δύο κόσμους: τον κόσμο που ζη-

τά, εκλιπαρεί και αγωνίζεται, για

ένα κοινωνικό μερτικό και τον κό-

σμο που έχει το μερτικό  στα πάντα,

αλλά τα “φτύνει” όπως φτύνει και την

ίδια του τη ζωή.  Φτύνει τα “δυό μάτια”

που του χάρισε η φύση, τα δυό χέρια

και πόδια, το όμορφο μυαλό, το όμορ-

φο σώμα. Φτύνει τα πάντα. Δείχνει με

κάθε τρόπο, πως δεν τα θέλει.

«Τότες ο Κύριος, θε ν΄ανοίξει πεντάλ-

φα την Άγια του παλάμη κάτω από τη

μύτη μας, και θα πεί:  Όρσε παλιοτό-

μαρα! Φτύσατε πάνω στα πιο ακριβά

μου δώρα, γρουσούζηδες! Χαράμι να

σας γίνουν!» Μυριβήλης Στρατής

“Ζωή εν τάφω”, σελ.223, Εστία.

Και εμείς, τον παρακαλούμε αυτόν

που τα φτύνει, να αλλάξει γνώμη, να

τα αποδεχτεί και να αξιοποιήσει,  τα

θεία αυτά δώρα. Παρακαλούμε, αυτόν

που δεν τα θέλει και απορρίπτομε, αυ-

τόν τον κόσμο, που τα επαιτεί,  γιατί

εμείς είμαστε οι κριτές, εμείς επιλέγο-

με, εμείς επενδύομε σε φύση εξαρτη-

μένη.

Σκληρή η πραγματικότητα, μα αυτή εί-

ναι, στη γυμνή της παρουσίαση. 

Στο τέλος της εκδήλωσης   σμίξαμε  οι

“επίσημοι” προσκεκλημένοι,  σε ένα

επιδόρπιο αποχαιρετισμό. Άγνωστοι,

καθίσαμε σε ξεχωριστές παρέες, για

να καταλήξομε, σε ένα πάντρεμα συ-

ζήτησης και ιδεών. 

Κάποιος, με σκυφτό κεφάλι  ξεστόμι-

σε: «Ο Καιάδας άλλοτε και  να τώρα  η

ζωή».

«Λάθος, αντέτεινα. Ο Καιάδας, δεν

αναφερόταν ποτέ σε παιδιά. Αναφερό-

ταν σε αιχμαλώτους. Για μένα όμως ο

Καιάδας, πρέπει σήμερα  να αναβιώσει

για τους αρνητές της ζωής, που σέρ-

νονται   μπροστά  από την κουρτίνα,

για τους δήθεν φυσιολογικούς δηλα-

δή» .

Μεγάλες κουβέντες, που προϋποθέ-

τουν μεγάλο σθένος και υπευθυνότη-

τα,  για να τις εκστομίσεις.    

Είναι δύσκολο να ανατρέψεις  την

άποψη, ότι αποκλειστικά μόνο από την

“κανονικότητα”, πηγάζει η δυνατότητα

ευτυχίας στη ζωή. Να ανατρέψεις  ότι,

ότιδήποτε  αποκλίνει  από την κανονι-

κότητα,  αποτελεί από μόνο του πηγή

περιορισμού  και δυστυχίας.  Ο “κανο-

νικός” πιστεύει,  ότι για να μπορέσει

να αντιληφθεί   τη ζωή  του ανθρώπου

με αναπηρία, αρκεί να προβεί  σε μια

νοητή αφαίρεση πραγμάτων και δρα-

στηριοτήτων σημαντικών για τη ζωή.

Τη ζωή του τυφλού, τη βιώνουν σαν

“απόλυτο σκοτάδι”, του κωφού σαν

“απόλυτη σιωπή”, των ανθρώπων με

νοητική στέρηση,  σαν κόσμο με  “χω-

ρίς προβληματισμούς και αναζητή-

σεις” και  τον κόσμο των ανθρώπων με

κινητικά προβλήματα “σαν ένα κόσμο

δεσμευμένης κινητικότητας” καταδι-

κασμένης σε αδράνεια.

Ετσι ο κόσμος  των αναπήρων  αποτυ-

πώνεται στο νου του κόσμου που βρί-

σκεται μπροστά από την κουρτίνα σαν

ένας κόσμος απόλυτης ανικανότητας,

για αυτόνομη διαβίωση και εγγενούς

φτώχειας στους τομείς του πολιτι-

σμού και των κοινωνικών εκδηλώσε-

ων. Έτσι, βλέπουν  τον κόσμο της ανα-

πηρίας  με ένα αίσθημα οίκτου.  Και

αυτά, μαζί με τον υπολογισμό του οι-

κονομικού και κοινωνικού κόστους,

οδηγούν σε αποφάσεις εγκλεισμού

και περιθωριοποίησης. Αυτά τουλάχι-

στον πρεσβεύονταν μέχρι προ ολίγων

ετών, προτού ο κόσμος, ο πίσω από

την κουρτίνα, με δυναμισμό κάνει την

παρουσία του σε όλους τους τομείς:

Στη διοίκηση, στον πολιτισμό, στην τέ-

χνη στην επιστήμη, στον αθλητισμό.

Αυτό επετεύχθη, από τότε που η ρα-

τσιστική κοινωνία μας αποδέχτηκε το

ρητό που λέγει ότι «το Α και Ω της

εξέλιξης του πολιτισμού, είναι η δημι-

ουργία πλαγίων διαδρομών». Παράλ-

ληλων δηλαδή προσβάσεων στην κοι-

νωνική ζωή,

Αυτό το γνώρισα, δουλεύοντας στο

Ασκληπιείο, όπου τα παλιότερα χρό-

νια, ο Ερυθρός Σταυρός είχε δημιουρ-

γήσει αυτές τις παράλληλες προσβά-

σεις. Έδινε προτεραιότητα αναλογική,

στα άτομα με αναπηρίες και ειδικές

ανάγκες. Όσοι  μπορούν  να θυμηθούν,

θα φέρνουν στη μνήμη τον Στ.… τον

τυφλό τηλεφωνητή, στο λογιστήριο,

τον  θυμόσοφο φίλο μου  τον Κ…. που

αγκυλωμένος σαν άκαμπτη σανίδα

από πάνω μέχρι κάτω, δούλευε όρ-

θιος, αλλά πάντα χαμογελαστός  στο

οκτάωρό του, ακουμπισμένος, στο ει-

δικά γι΄αυτόν φτιαγμένο πανύψηλο

γραφείο. Ακόμη στον ίδιο χώρο τον

φίλο μου Ευρ…..- με τα κινητικά του

προβλήματα από τα κάτω άκρα -που

λίγα χρόνια πριν, έφυγε από κοντά

μας. 

Και πόσους άλλους: Τον κλητήρα τον

υπερβολικά ευγενικό στο τμήμα εργα-

σιοθεραπείας,   τον κυρτό και βραχύ-

σωμο από την κύφωση  λόγω της χρό-

νιας οστεομυελίτιδας της σπονδυλι-

κής του στήλης από την οποία έπασχε

και ένα σωρό άλλους κλητήρες και

εργαζομένους σε διάφορες επιλεγμέ-

νες θέσεις, με προβλήματα  ελαφράς

νοητικής στέρησης και κίνησης. Και

όλοι αυτοί  σιτίζονταν δωρεάν από το

νοσοκομείο και είχαν το δικό τους

υπνοδωμάτιο στο νοσοκομείο  και αυ-

τό δωρεάν. Και όταν αργότερα με δη-

μιουργημένες δικές τους οικογένειες

και παιδιά, συναντιόμαστε στο δρόμο,

μάθαινα και τα νέα τους. 

Ο Ερυθρός Σταυρός, είχε από πολλά

χρόνια τραβήξει την κουρτίνα του δια-

χωρισμού. Ήταν και στην παράλληλη

και στη πλάγια διαδρομή πρωτοπόρος. 

Από τη γιορτή έφυγα ελαφρύς. Είχα

πια εμπεδώσει στον εαυτό μου, ότι η

κοινωνία μας αυτή, είχε αρχίσει τώρα

πολιτιστικά να εδραιώνεται.**

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––
* Η αναφορά γίνεται για το Σικιαρίδειο ΄Ιδρυμα

στο Μαρούσι όπου πρόεδρος του Δ. Σ. είναι ο

Μανώλης Σιγουράκος.

**Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια τα πράγ-

ματα έχουν βελτιωθεί, σε όλους   τους τομείς:

Πολιτική, αθλητισμό, επιστήμη, συνδικαλισμό, δι-

οίκηση. Τομείς, οδικής διευκόλυνσης, ενημέρω-

σης με γραπτό ειδικό λόγο και νοηματική γλώσσα

κ.λ.π.

Πίσω από την κουρτίνα...
«Μία στις τέσσερεις οικογένειες της χώρας μας, φιλοξενεί άτομα 

με ειδικές ανάγκες» Χρ. Γεωργόπουλος. Νευροχειρουργός 
(Αφιέρωμα Ελευθεροτυπίας,  τ.120, 2001)
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Ο
ταν ξεκινάς να χτίζεις στραβά, όσο σο-
βά και να ρίξεις μετά, για να ξεγελά-
σεις το μάτι του ανίδεου, οι «καλλιτε-
χνίες» σου μοιραία κάποτε θα φανούν.

Το ίδιο συμβαίνει και στα κράτη, όταν οι πρωτο-
μάστορες δεν βλέπουν, ή δεν θέλουν να δουν,
μιά κακοτεχνία που συνιστά απειλή. Αναπόφευ-
κτα, λοιπόν, έρχεται κάποτε η στιγμή της αλή-
θειας, το σπίτι αρχίζει να ραγίζει, να μπάζει νε-
ρά και τότε γεννάται το αμείλικτο ερώτημα: Επι-
σκευή εκ θεμελίων, ή μπαλώματα και πασαλεί-
ματα; Στη δεύτερη-και παρ’ ημίν προσφιλέστα-
τη-επιλογή εμφανίζεται ο καθ’ ύλην αρμόδιος
με το μυστρί κι αρχίζει... φλαπ-φλουπ, λίγος σο-
βάς εδώ, λίγος εκεί και... «να καλέ, αλφάδι εί-
ναι, δεν το βλέπετε»;
Δεκαοκτώ χρόνια μετά, από τότε που αρχίσαμε
να χτίζουμε στραβά, ανοίγοντας τα σύνορά μας
στην ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, εμφα-
νίστηκε ο «σοβατζής» Υπουργός, Προκόπης
Παυλόπουλος, να μας μιλήσει για «κατάλληλες
υποδομές υποδοχής λαθρομεταναστών». Δε-
καοκτώ ολόκληρα χρόνια αφήσαμε το οικοδό-
μημα-πρόβλημα να δομείται αυθαίρετα και τώρα
θα συζητήσουμε για...«υποδομές»! Εκπληκτικά
αντανακλαστικά διαθέτει το θαυμαστό κράτος
μας. Σαν εκείνον τον φοβερό παππού, που χτυ-
πήθηκε στο αλβανικό μέτωπο το 1940 από μυ-
δράλλιο ιταλικού αεροπλάνου, συνέχισε να πο-
λεμάει ως το τέλος του πολέμου, έκανε οικογέ-
νεια, παιδιά, εγγόνια, δούλεψε, βγήκε στη σύ-
νταξη, δεν πήρε ποτέ του ούτε ασπιρίνη κι εμ-
φανίστηκε μετά από 62 χρόνια στον «Ευαγγελι-
σμό»- στα 88 του-παραπονούμενος για πόνο
στην πλάτη.  Επεσε δε απ’ τα σύννεφα όταν οι
γιατροί αφαίρεσαν το ευμέγεθες βλήμα που εν
αγνοία του φιλοξενούσε  και του το έδειξαν!!!
Ένα από τα πλέον εμφανή προβλήματα που
κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει το μακάριο κράτος
μας, μετά από τα πρώτα κύματα-Αλβανών κυ-
ρίως-λαθρομεταναστών στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90, ήταν η ένταξη των ανήλικων λα-
θρομεταναστών στην πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Κι επειδή κατά τη συνήθη
κρατική μας πρακτική, πρώτα πέφτουμε στα βα-
θειά και μετά θυμόμαστε ότι δεν ξέρουμε κολύ-
μπι, η όλη αντιμετώπιση ακολούθησε πιστά τη
νεοελληνική ελευθεριότητα, κοινώς μπάχαλο.
Από το 1990 έως και σήμερα οι ανήλικοι λαθρο-
μετανάστες κι όσα παιδιά αλλοδαπών γεννιού-
νται στην Ελλάδα, εντάσσονται στις σχολικές
βαθμίδες ανάλογα με την ηλικία τους. Χαρακτη-
ριστική χιλιάδων τέτοιων περιπτώσεων η περί-
πτωση ενός δεκατετράχρονου κοριτσιού από
την Ουκρανία που ο τηλεοπτικός φακός κατέ-

γραψε σε σχολική αίθουσα
της Αθήνας, χαμένο στην
απελπισία του, αφού με το
που πάτησε το πόδι του
στην Ελλάδα οι φωστήρες του υπουργείου αντι-
Παιδείας μας το έβαλαν στα θρανία της δευτέ-
ρας Γυμνασίου, χωρίς να γνωρίζει ούτε μιά ελ-
ληνική λέξη!
Έτσι μετέχουν οι ανήλικοι αλλοδαποί στο εκ-
παιδευτικό μας γίγνεσθαι κι έτσι βαυκαλίζονται
οι κυβερνήτες μας ότι, θα τους «εντάξουμε» και
θα τους «αφομοιώσουμε». Χωρίς καμμία προη-
γούμενη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας!
Χωρίς, δηλαδή, την υποχρεωτική εγγραφή τους
σε προπαρασκευαστικά σχολεία εκμαθήσεως
της γλώσσας του κράτους υποδοχής, όπως γί-
νεται εδώ και δεκαετίες σε όλες τις ευρωπαϊ-
κές και λοιπές ευνομούμενες χώρες που δέχο-
νται μετανάστες. Όπως ακριβώς έγινε και με τα
παιδιά των Ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη,
τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Αυστραλία. Εκεί
όπου, αφού ολοκληρωθεί η υποχρεωτική παρα-
κολούθηση των τμημάτων εκμαθήσεως της
γλώσσας του κράτους υποδοχής, ακολουθεί η
ένταξη στις σχολικές βαθμίδες, όχι όμως με
κριτήριο την ηλικία, αλλά το επίπεδο γλωσσο-
μάθειας. Έτσι λειτουργούν τα ευνομούμενα
κράτη.
Εμείς εφαρμόζουμε στα σχολεία μας τη δοκιμα-
σμένη συνταγή των ποσοστώσεων. Εάν οι ημε-
δαποί μαθητές υπερτερούν αριθμητικά των αλ-
λοδαπών, τότε ο διδάσκων διεκπεραιώνει με
την προβλεπόμενη ταχύτητα την διδακτέα ύλη
κι όποιος καταλάβει κατάλαβε. Ακόμα και για τα
γεννημένα στην Ελλάδα παιδιά των αλλοδαπών
είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα χωρίς προηγούμενη-ή παράλλη-
λη-ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-
σας, εφόσον οι γονείς τους μιλούν στο σπίτι την
μητρική τους γλώσσα και βέβαια δεν είναι σε
θέση-όπως οι Έλληνες γονείς-να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στη μελέτη. Εάν-αντιθέτως-όπως
ήδη συμβαίνει εδώ και χρόνια σε πολλές περιο-
χές της Ελλάδας, οι αλλοδαποί μαθητές υπερ-
τερούν αριθμητικά των Ελλήνων, αναγκαστικά

οι διδάσκοντες επιβραδύ-
νουν τους ρυθμούς διδα-
σκαλίας και υποβαθμίζουν
το επίπεδό της. Οι εδώ και

χρόνια προτάσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων
των εκπαιδευτικών για δημιουργία προπαρασκευ-
αστικών και ενισχυτικών τμημάτων για αλλοδα-
πούς μαθητές-που θα έλυναν και το πρόβλημα
ανεργίας του εκπαιδευτικού κλάδου-προσέκρου-
σαν στα ώτα των μη ακουόντων την φωνή της λο-
γικής εκπαιδευτικών μας αξιωματούχων.
Αυτό που αυταπόδεικτα φαίνεται τελικά να εν-
διαφέρει το ελλαδικό πλέγμα εξουσίας-και τους
εξωελλαδικούς χειριστές του-δεν είναι η ενσω-
μάτωση των μεταναστών, αλλά η περιχαράκωσή
τους σε διάσπαρτους εθνοτικούς θύλακες μέσα
στο ελληνικό κράτος. Έτσι ώστε να μπορούν
στο άμεσο μέλλον οι ένθερμοι υπερατλαντικοί
μας «φίλοι», να μαγειρεύουν σενάρια «καταπιε-
σμένων μειονοτήτων» στην Ελλάδα. (Βλέπε
ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του
State Department για το 2007, καθώς και τη συ-
νέντευξη σε Έλληνες δημοσιογράφους του επι-
τετραμμένου της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην
Αθήνα, Κάντριμαν, ανήμερα της 25ης Μαρτίου
2007, με κοινή αναφορά στην ...καταπιεσμένη
αλβανική μειονότητα-των Αλβανών λαθρομετα-
ναστών-στην Ελλάδα). Τα ιθαγενή πολιτικά και
δημοσιογραφικά παπαγαλάκια τους, ενώ δεν
άρθρωσαν ποτέ μιά λέξη για την ανάγκη δημι-
ουργίας ενισχυτικών προς τους μετανάστες εκ-
παιδευτικών μηχανισμών ελληνομάθειας, φω-
νασκούν μονίμως για τον υποτιθέμενο ρατσισμό
των Ελλήνων, για την κατάργηση της πρωϊνής
προσευχής και των θρησκευτικών στα σχολεία,
για το ξαναγράψιμο της Ιστορίας μας και για την
έξωση των εικόνων από τις σχολικές αίθουσες,
αποδεικνύοντας ότι τρέφουν απύθμενο μίσος
και ρατσισμό κατά των συμπατριωτών τους.
Οι έξαλλοι υποστηρικτές του δικαιώματος του
κάθε Τσενάϊ να σηκώνει ως έπαθλο βαθμολογι-
κής διακρίσεως την ελληνική σημαία,...εκείνοι
που ανασκολόπισαν αλύπητα τον Ισοκράτη για
να μας πείσουν ότι «Έλληνες είναι όσοι μαθαί-
νουν ελληνικά», να δω σε ποιά τρύπα θα κρυ-

φτούν όταν μετ’ ου πολύ ο «αγαπών την Ελλά-
δα» καλοδασκαλεμένος Τσενάϊ, ο σπουδάζων
σε ιδιωτικό και πανάκριβο πανεπιστήμιο της Βο-
στώνης-αν και γιός βιομηχανικού εργάτη-θα
επιστρέψει στην Ελλάδα για να ηγηθεί του εκ-
κολαπτόμενου αλβανικού κόμματος, όπως εδώ
και καιρό προαναγγέλουν με τυμπανοκρουσίες
οι εδώ εκδιδόμενες αλβανόφωνες εφημερίδες.

Εμείς κοιμόμαστε κι η τύχη μας δουλεύει· όχι
πολύ μακριά μας. Στο Γαλάτσι, σ’ ένα από τα με-
γαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας,
αυτό της Γκράβας. Όπου οι προοδευτικάριοι του
Υπουργείου αντ-Εθνικής Παιδείας ανέθεσαν
στην διευθύντρια του 132ου Δημοτικού σχολεί-
ου, Στέλλα Πρωτονοτάριου να εφαρμόσει ένα
πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας για τα πολυ-
πολιτισμικά σχολεία που μας ετοιμάζουν. Η
πλειονότητα των μαθητών αυτού του σχολείου
είναι αλλοδαποί (ποσοστό 73%), προερχόμενοι
από διάφορες χώρες, αλλά κυρίως από την Αλ-
βανία. Οι ευγενείς δραστηριότητες της κυρίας
διευθύντριας και της επικρατούσας μερίδας των
ομοϊδεατών συναδέλφων της, περιλαμβάνουν
επιγραμματικά: Αντικατάσταση της πρωϊνής
προσευχής από ένα ποίημα του Ρίτσου-Διδα-
σκαλία της αλβανικής γλώσσας και του αλβανι-
κού πολιτισμού (του ποιού;) από Αλβανίδα δα-
σκάλα με χρήση των ίδιων βιβλίων που διδά-
σκονται και στην Αλβανία-Εορτασμός των αλ-
βανικών εθνικών και άλλων εορτών, ακόμα και
αυτών με κατάφωρα ανθελληνικό χαρακτήρα,
με αντίστοιχη υποβάθμιση των ελληνικών θρη-
σκευτικών και εθνικών εορτών-Χορήγηση πι-
στοποιητικών γλωσσομάθειας της αλβανικής
γλώσσας-Έκδοση των ανακοινώσεων του σχο-
λείου στην ελληνική, αγγλική και αλβανική
γλώσσα-Υποδοχή μετά βαϊων και κλάδων του
Αλβανού πρέσβη που επισκέφθηκε και επιθεώ-
ρησε κατευχαριστημένος ένα αλβανικό σχολείο
με 27% ελληνική μειονότητα, μεσ’ στην καρδιά
της Αθήνας κ.α. Εάν έτσι εννοούν οι πολιτικοί
μας ταγοί ότι θα ενσωματώσουμε τους λαθρο-
μετανάστες, να βγουν και να μας το πούνε στα
ίσα. Γιατί αυτά τα αφελληνιστικά πειράματα
εφαρμόζονται ήδη με μικροπαραλλαγές και σε
άλλες περιοχές της Αθήνας και της επαρχίας,
όπου οι Έλληνες είναι ήδη μειονότητα.

Ξυπνήστε κι αντιδράστε. Τα «σημεία και τέρα-
τα» που συμβαίνουν αλλού στην Ελλάδα και
σκόπιμα δεν τα δείχνει η τηλεόραση, μοιραία
κάποτε θα χτυπήσουν και την πόρτα του μακα-
ρίως υπνώττωντος μικρόκοσμού σας. Αλλά τότε
ίσως να είναι αργά για να αντιδράσετε.

Εμείς κοιμόμαστε κι 

η τύχη μας δουλεύει
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

«Ανανεώσιμες

Πηγές 

Ενέργειας»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση με

την υποστήριξη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και του Υπ.

Απασχόλησης, την συνερ-

γασία του Κεντρικού Λιμε-

ναρχείου Λαυρίου και του

Δήμου Λαυρίου, διοργανώ-

νει διημερίδα με θέμα:

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας» στον Δήμο Λαυρίου,

στην κεντρική προβλήτα,

Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4

Ιουλίου.

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκή Έκ-

φραση τηλ: 210 3643223 - 4

email: ekfrasi@ekfrasi.gr 
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Πολλές φορές υπάρχει κάτι αξιόλογο δί-

πλα μας και το προσπερνάμε λόγω κεκτη-

μένης ταχύτητας. Έτσι συνέβη και με το οι-

νοπειίο της οικογένειας Γεώργα, στα Σπά-

τα. Περνάω καθημερινά με το αυτοκίνητό

μου από τα κτήματα τους και δεν έτυχε να

σταματήσω. Πρόσφατα λοιπόν έλαβα από

φίλους Γάλλους που οργανώνουν συχνά

εκδρομές γευσιγνωστικές, το πρόγραμμα

που αφορούσε τις επισκέψεις εντός Αττι-

κής (μια και μοναδική). Προς μεγάλη μου

έκπληξη είδα ότι η επίσκεψη αυτή αφορού-

σε τα κτήματα της οικογένειας Γεώργα.

Και λέω προς μεγάλη μου έκπληξη, διότι

ανέμενα ένα πιο «τρανταχτό» όνομα, όπως

το οινοποιείο του Κώστα Λαζαρίδη στο Κα-

πανδρίτι.

Όταν ρώτησα τους Γάλλους για την παρα-

πάνω επιλογή τους μου ανέφεραν ότι ο Δη-

μήτρης Γεώργας είναι ιδιαίτερος τύπος και

χαριτόβρυτος. Αποφάσισα λοιπόν  να τους

ακολουθήσω. Μας υποδέχτηκε ο ίδιος ο οι-

νοπαραγωγός, γελαστός και ευδιάθετος

κουβαλώντας μαζί του ένα κουτί πρώτων

βοηθειών.

Ξεκινήσαμε όλοι μαζί περπατώντας στα

παλαιά κτήματα που πηγαίνουν πίσω στον

χρόνο κατά πέντε γενεές. Τα  80 στρέμμα-

τα γης στα Σπάτα μοιράστηκαν μεταξύ της

οικογενείας, η οποία ξεκίνησε τη δύσκολη

διαδικασία της καλλιέργειας. Ο Δημήτρης

με το καταπληκτικό του χιούμορ γοήτευσε

τους καλεσμένους με την αμεσότητά του

και τον επεξηγηματικό του λόγο.

Μας έδειξε εντός του κτήματος το παλαιό

πέτρινο σπιτάκι του 1820, όπου απόσταζαν

από τον κόπο τους εργάτες και μη, μας

έδειξε  με αγάπη τα γύρω χωριά που περι-

βάλουν τα Σπάτα, μας έβαλε στο χέρι τη δι-

κή του κομπόστ από τα οργανικά υπολείμ-

ματα με την οποία τρέφονται τα αμπέλια,

μας μίλησε για τις πολλές του ποικιλίες και

το αγαπημένο Σαββατιανό, έκοβε ρώγες

για να μας δείξει το μέγεθος κάθε ποικι-

λίας…και μετά από 45 λεπτά ξενάγη-

σης…άνοιξε το κουτί των πρώτων βοηθει-

ών που περιείχε το καταπληκτικό σταφυλό-

νερο και χυμούς φυσικούς, δίχως συντηρη-

τικά και χρωστικές, από κόκκινο ή λευκό

σταφύλι. Χυμοί άριστοι σε γεύση, δίχως

ζάχαρη, με σταφύλια βιολογικής καλλιέρ-

γειας. Χάρη στην ήπια επεξεργασία τους

και την ασεπτική συσκευασία τους διατη-

ρούν όλη την φρεσκάδα μαζί με τα τροφικά

συστατικά του φρέσκου σταφυλιού, χωρίς

καμιά προσθήκη. Οι χυμοί αυτοί είναι άρι-

στη πηγή φυσικής ενέργειας και ιχνοστοι-

χείων. Το νερό από την άλλη πλευρά έχει

αντιοξειδωτικές ιδιότητες και είναι κατάλ-

ληλο και για το πλύσιμο του προσώπου! Η

γραφειοκρατία για άλλη μια φορά παρεμ-

βάλλει τα γρανάζια της και δεν επιτρέπει

στο νερό να λέγεται σταφυλόνερο αλλά

γαλήνιος οίνος! Άντε να τους πείσεις τώρα.

Το νερό αυτό είναι κατάλληλο για  δίαιτες

αποτοξινωτικές και ενδείκνυται επίσης για

όσους κάνουν σταφυλοθεραπεία.

Από το κτήμα περάσαμε στη συνέχεια στις

οινικές δοκιμές των κρασιών που συνοδεύ-

ονταν από τις γευστικές λιχουδιές της φι-

λόξενης Μαρίας Γεώργα.

Δοκιμάσαμε  το Σαββατιανό του κτήματος

με κολοκυθοκεφτέδες φτιαγμένους από

βιολογικά υλικά και  ντολμαδάκια. Στη συ-

νέχεια περάσαμε σε μια πίτα με πράσο,

κρεμμύδια και σπανάκι με την καταπληκτι-

κή ρετσίνα Γεώργα και έπειτα αλλαγή γεύ-

σης με μοσχαράκι σιγοψημένο με πιπεριές

και πολλά ποτήρια  Syrah. Κλείσαμε με την

επίγευση του καταπληκτικού γλυκού κρασι-

ού συνοδευόμενου με βερίκοκα ψημένα

στο φούρνο με δενδρολίβανο και πετιμέζι

δίπλα σε παγωτό καϊμάκι. 

Η βραδιά που περάσαμε με την οικογένεια

Γεώργα ήταν απολαυστική.

Ευχαρίστησα τους φίλους Γάλλους γι’ αυτό

που δεν θα ανακάλυπτα ακριβώς δίπλα

μου. Τα ποιοτικά προϊόντα του κτήματος τα

βρίσκετε σε καταστήματα βιολογικών προϊ-

όντων, σε πάγκους βιολογικών λαϊκών (σε

καλύτερη τιμή) και βέβαια με άμεση επαφή

με την Οικογένεια. Το Οινοποιείο είναι επι-

σκέψιμο και γίνονται ξεναγήσεις –εκπαι-

δευτικά προγράμματα για σχολεία.

Αξίζει να κάνετε μια στάση στα Σπάτα. 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ

ΚΤΕΟ Καλυβίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το ΚΤΕΟ Καλυβίων της Νομαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής ανακοινώνεται ότι λόγω της 24ωρης απεργίας που

κήρυξε η Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. για την 26η Ιουνίου δίνεται παρά-

ταση μέχρι και την 11η Ιουλίου 2008 στους κατόχους

των οχημάτων που είχαν προγραμματιστεί για να προ-

σέλθουν για τον έλεγχο του οχήματός τους την ημέρα

αυτή, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν

κατά την ημερομηνία προγραμματισμού τους. Το ίδιο

ισχύει και για τα οχήματα των οποίων η ισχύς των ΔΤΕ

έληγε στις 26 Ιουνίου 2008.

Η εκπόνηση της πρώτης φάσης

του επιχειρησιακού προγράμμα-

τος έγινε με την συνεργασία της

Μαραθωνίου Αναπτυξιακής και

παρουσιάστηκε στο σώμα απ’

τον Γιάννη Σκουμπούρη, συντο-

νιστή της διεπιστημονικής ομά-

δας έργου στην οποία μετέχουν

με απόφαση του δημάρχου οι

δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Βουδού-

ρης, Ε. Μαυρουδής, Δ. Φαφού-

της, Β. Πιστικίδης, το μέλος

Δ.Ε.Α.Ρ. & Δ.Ε.Α.Ο.Ρ. Δ. Αγαπη-

τός, ο ειδικός συνεργάτης Χ.

Μαλάκης και ο προϊστάμενος Τ.

Υ. Β. Σκρέκας. Ο επικεφαλής της

ελάσσονος μειοψηφίας  Παυλί-

δης, με τον οποίο συμφώνησε ο

Μπουρνούς, της μείζονος, έψε-

ξαν τον δήμαρχο δηλώνοντας

ότι σε θέματα ζωτικής σημασίας

για την πόλη, θα ήταν ένδειξη

καλής χειρονομίας απ’ τον δή-

μαρχο, να συμπεριλάβει και συμ-

βούλους της μειοψηφίας, στην

εκπόνηση του προγράμματος,

αν και δεν είναι υποχρεωμένος. 

Εύστοχες παρατηρήσεις έκανε ο

σύμβουλος της μειοψηφίας κ.

Παυλίδης, που όπως φάνηκε εί-

χε διαβάσει ενδελεχώς όλο το

σχετικό φάκελο της μελέτης κα-

θώς και ο  Μπουρνούς.   

Α’ φάση στρατηγικού 

σχεδιασμού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο

σχέδιο προγραμματισμού με

σκοπό την τοπική και εσωτερική

ανάπτυξη του δήμου, εισάγο-

ντας νέες μεθόδους οργάνωσης

και διοίκησης των δημοτικών

υπηρεσιών. Ένα ευέλικτο 4ετές

πρόγραμμα δράσης, προσανατο-

λισμένο σε μετρήσιμα αποτελέ-

σματα, που θα καλύπτουν όλο το

φάσμα των δημοτικών υπηρε-

σιών. Στο Ε. Π. καθορίζονται οι

στρατηγικοί στόχοι, οι άξονες

και οι προτεραιότητες της τοπι-

κής ανάπτυξης. Το Ε.Π. του δή-

μου Ραφήνας προσανατολίζεται

στην εξασφάλιση υψηλού επιπέ-

δου ποιότητας ζωής για τους δη-

μότες, που θα στηρίζεται στην

μέγιστη αξιοποίηση και ενίσχυ-

ση των ενδογενών χαρακτηρι-

στικών, των πόρων και του αν-

θρώπινου δυναμικού. 

Έργα υποδομής που συμβάλ-

λουν στην εξασφάλιση υψηλού

επιπέδου ποιότητας ζωής όπως:

– βιολογικός καθαρισμός και

αποχετευτικό δίκτυο.

– ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων

υδάτων

– επίλυση χωροταξικών προ-

βλημάτων.

– ανάδειξη περιοχών φυσικού

κάλους.

– ενίσχυση πυροπροστασίας.

– επίλυση προβλημάτων που

σχετίζονται με την επέκτα-

ση του λιμένα.

– δημιουργία σχολικών μονά-

δων.

– δημιουργία αθλητικού κέ-

ντρου.

Δημόσια διαβούλευση
Όπως προείπαμε δύο μέρες με-

τά τη συνεδρίαση του Δ. Σ., έγι-

νε σε κεντρικό ξενοδοχείο της

πόλης, η δημόσια διαβούλευση,

χωρίς μεγάλη προσέλευση κό-

σμου, όπως ήταν φυσικό αφού

δύο ημέρες δεν αρκούσαν να

ενημερωθούν οι δημότες.

Πάντως στο χώρο της εκδήλω-

σης, όπως και στο δημαρχείο

μοιράστηκε ερωτηματολόγιο

ώστε όλοι οι κάτοικοι να κατα-

γράψουν πως οραματίζονται την

πόλη τους, τι έργα επιθυμούν

και με ποια προτεραιότητα τα

κατατάσσουν. Εκείνο που ξένισε

ήταν ότι ακόμα και οι εκπρόσω-

ποι διαφόρων συλλόγων της πό-

λης δεν θέλησαν να μιλήσουν,

παρότι ακολούθησε συζήτηση,

ίσως επειδή δεν είχαν υπόψη

τους το κείμενο του Ε. Π. που

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

του δήμου, www.rafina.gr 

Αγγελική Ραγκούση

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

στη Ραφήνα
Απροετοίμαστους κατά γενική ομολογία βρήκε τους Δή-

μους, η υποχρεωτική κατάθεση επιχειρησιακού προγράμ-

ματος όπως ορίζει ο νέος κώδικας,  μέχρι τέλους Ιουλίου.

Ετσι και ο Δήμος Ραφήνας με καθυστέρηση πραγματοποί-

ησε Δημοτικό Συμβούλιο με πρώτο θέμα το Επιχειρησιακό

πρόγραμμα και στη συνέχεια πραγματοποίησε δημόσια

διαβούλευση δύο ακριβώς ημέρες μετά.

Συνέχεια από την σελ.1

Είναι ανεπίτρεπτο ν’ αποδίδεται τιμή, να προσφωνείται

ένας δημοτικός σύμβουλος ε.π., εν ενεργεία, ο οποίος, στο

παράδειγμά μας, δεν προσφέρει καλά-καλά ούτε την πα-

ρουσία του στα Δημοτικά Συμβούλια και στα δρώμενα της

πόλης του και να μην προσφωνείται ένας τέως Δήμαρχος ή

ένας πρώην Αντιδήμαρχος που αν μη τι άλλο τίμησαν το

αξίωμά τους.

Γιατί; «Τίτλους και τιμές θέλουμε;»

Ας αφήσουμε κατά μέρος τις «σεμνότητες».

-“Πάνε αυτοί τώρα… οι τωρινοί μας ενδιαφέρουν… κοιτάμε

μπροστά”!

Αν έτσι σκεφτόμαστε, ΔΕΝ κοιτάμε μπροστά. Δεν βλέπου-

με ούτε τη «μύτη» μας. Κοιτάμε απλά, την «πάρτη» μας! Το

κοντόθωρο προσωπικό μας συμφέρον.

Οι τέως και οι πρώην έγραψαν ιστορία, «άνοιξαν δρόμους»,

όπως γράφουν και διανοίγουν και οι νυν. Η ιστορία γράφε-

ται από ανθρώπους, επιφανείς ή άγνωστους σκαπανείς και

στρατιώτες. Δεν γράφεται μόνη της. Η ιστορία, ως προσω-

ποποίηση της εννοίας, γράφει ό,τι πράττουν οι άνθρωποι.

“Η ιστορία είναι μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα

και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος για το

μέλλον”3.

Κι όταν εμείς, επιλήσμονες και ασεβείς αγνοούμε και περι-

φρονούμε τους μάρτυρες τους δασκάλους και τους συμ-

βούλους δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να περιφρονούμε

τους εαυτούς μας – ίσως δικαιολογημένα, ίσως από ελατ-

τωμένη ή μηδενική αυτοεκτίμηση ή το αντίθετο, από θρα-

σύτητα ναπολεόντιου συμπλέγματος, φρονούμε ότι «η

ιστορία αρχίζει με μας»(!) και δια της σχετικότητας των συ-

γκρίσεων, εάν αγνοήσουμε το όποιου μεγέθους έργο και

τον εργάτη του παρελθόντος (ιστορία), προβάλουμε ως

“σπουδαίο” το πενιχρό έργο μας και διογκώνουμε με αέρα

κοπανιστό την “προσωπικότητά” μας!

Ω καιροί, ω ήθη (“o tempora, o mores”, έλεγαν οι Λατίνοι) κι

αγνοούμε οι δύσμοιροι ότι «η ιστορία διδάσκει – και προ-

διαγράφει, θα πρόσθετα – τα πάντα, ακόμη και το μέλ-

λον»4. Κι αν επικρατεί και καθιερωθεί ν’ αγνοούμε και να

περιφρονούμε το παρελθόν και τους εργάτες του, ανάλογα

θα φερθούν απέναντί μας, παραδειγματισμένοι από εμάς οι

επίγονοι και συνάμα, γιατί να σκεφθούν ν’ ασχοληθούν με

τα κοινά για να προσφέρουν, αφού δεν θα ‘χουν τίποτα,

σαν ηθική ικανοποίηση, να περιμένουν.

Ετσι, ή θα αδιαφορήσουν ή θα ενασχοληθούν με τα κοινά,

προς ίδιον όφελος, άμεσο, χειροπιαστό και γιατί όχι «μαύ-

ρο», ως προϊόν διαπλοκής και συναλλαγής.

––––––––––––

1. τέως = το έως. Σύνθετη λέξη. Ο τέως Υπουργός είναι ο αμέσως

προηγούμενος από τον παρόντα.

2. πρώην = επιθ. προσδιορισμός παρελθοντικής ιδιότητας, γενικά.

3. Θερβάντες. Κορυφαίος Ισπανός λογοτέχνης. Συγγραφέας του

«Δον Κιχώτης».

4. Λαμαρτίνος. Γάλλος ποιητής και πολιτικός.

οι τέως,
πρώην & νυν
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Η ανακύκλωση άρχισε επιτέλους να γίνε-

ται πραγματικότητα.

Το 2007 ήταν το έτος σταθμός για την

Ανακύκλωση στην Ελλάδα. Οι Δήμοι την

εντάξανε στο πρόγραμμά τους, ο κόσμος

ενημερώθηκε, ένα μέρος ευαισθητοποιή-

θηκε και ανταποκρίθηκε και οι μπλε κάδοι

γέμισαν.

Η ανακύκλωση όμως δεν τελειώνει εκεί. Τι

γίνονται μετά τα υλικά που ρίχνουμε στους

μπλέ κάδους; Τι στάδια περνάνε μέχρι να

επαναφερθούν στον φυσικό οικονομικό κύ-

κλο; Ας το παρακολουθήσουμε.

Πριν γίνει οποιαδήποτε επεξεργασία χωρί-

ζονται τα υλικά αυτά σε χαρτί, πλαστικό,

γυαλί, αλουμίνιο. Για να γίνει αυτό υπάρ-

χουν δύο τρόποι.

Η διαλογή των χρήσιμων υλικών να γίνει

πριν τη συλλογή των απορριμμάτων, που

λέγεται «διαλογή στην πηγή» και έχει το

πρόσθετο πλεονέκτημα της μείωσης του

κόστους συλλογής και μεταφοράς. Προϋ-

πόθεση όμως για την επιτυχία του συστή-

ματος αυτού είναι η συμμετοχή των κατοί-

κων που θα διαχωρίζουν τα υλικά και θα τα

αποθηκεύουν σε διαφορετικά δοχεία,

πράγμα δύσκολο τουλάχιστον για τα Ελλη-

νικά δεδομένα. 

Έτσι στην Ελλάδα, χρησιμοποιούμε την

διαλογή με μηχανικά μέσα, μετά από τη

φάση της συλλογής μεταφοράς. Αυτό ση-

μαίνει ότι εμείς απλά βάζουμε όλα τα ανα-

κυκλώσιμα υλικά σε ένα δοχείο και ο δια-

χωρισμός γίνεται σε ειδικά εργοστάσια. 

Στο Δήμο Βούλας η ανακύκλωση μετράει

18 μήνες λειτουργίας με 540 κάδους συλ-

λογής και δύο οχήματα ανακύκλωσης.

Τον Ιανουάριο του 2007 που ξεκίνησε

υπήρχαν 250 κάδοι και ένα μόνο όχημα. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Β. Καφογιαννά-

κης, προϊστάμενος καθαριότητας του Δή-

μου Βούλας, «ο μέσος όρος χρήσιμων υλι-
κών που περισυλλέχθηκαν και στάλθηκαν
στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου το 2007
ήταν 79.479kgr ενώ το 2008(6μήνες) έχου-
με φτάσει τα 140.116kgr». Αύξηση της τά-

ξεως του 75%! Το αποτέλεσμα πολύ εντυ-

πωσιακό. Ο όγκος χρήσιμων υλικών που

μαζεύουν απαιτεί δύο δρομολόγια προς

Ασπρόπυργο. Και όσο ο κόσμος ανταποκρί-

νεται θετικά στην ανακύκλωση θα χρεια-

στεί και τρίτο δρομολόγιο. Πράγμα δύσκο-

λο λόγω της απόστασης του εργοστασίου.

Έτσι οι άνθρωποι του Δήμου προτείνουν να

γίνεται μεταφόρτωση στο χώρο μας. Δη-

λαδή να γίνεται απ’ όλη τη Βούλα η περι-

συλλογή να φορτώνονται στα κοντέινερ

και να πηγαίνουν μια και καλή προς τον

Ασπρόπυργο. Μ’ αυτό επιτυγχάνουμε εξοι-

κονόμηση χρόνου και χρημάτων.  

Στο εργοστάσιο Ασπροπύργου

Εκεί γίνεται η διαλογή. Τα βασικά στάδιά

της είναι ο τεμαχισμός, το κοσκίνισμα, ο

μαγνητικός διαχωρισμός και ο αεροδιαχω-

ρισμός. Έτσι ξεχωρίζονται τα μέταλλα, τα

γυαλιά, το χαρτί και τα πλαστικά. Ο,τι απο-

μένει είναι οργανική ουσία κατάλληλη για

παραγωγή ζωοτροφής και λίπασμα.

Τελευταίος σταθμός είναι οι διάφορες

εταιρείες – βιομηχανίες, που έχουν δημι-

ουργήσει μονάδες ανακύκλωσης και ανα-

λαμβάνει η κάθε μια να ανακυκλώσει το

υλικό της. Όπως για παράδειγμα ο Σύνδε-

σμος Βιομηχάνων Πλαστικών, ή εταιρείες

στην Κίνα που αγοράζουν από το εργοστά-

σιο του Ασπροπύργου το νάιλον. 

Όλη αυτή η διαδικασία πρόσθεσε στους

Δήμους ένα extra έξοδο διόλου ευκατα-

φρόνητο, υπαλλήλους, αυτοκίνητα, κά-

δους. Για το λόγο αυτό ζητάνε οι Δήμοι τώ-

ρα, να έχουν ένα κέρδος από τους τόνους

ανακυκλώσιμων υλικών που στέλνουν στα

εργοστάσια διαλογής. 

«Ο κόσμος άρχισε σιγά – σιγά να το συνει-
δητοποιεί και βλέπουμε εκπληκτικά αποτε-
λέσματα» τόνισε ο Β. Καφογιαννάκης και

συνέχισε «όσο βλέπουν τους κάδους άδει-
ους, τόσο πιο πολύ τους γεμίζουν». 

Εμείς ελπίζουμε η ανακύκλωση να έχει

ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και γι’ αυτό

θα κάνουμε μια πρόταση στους Δήμους. 

Να τοποθετήσουν μικρά καλάθια ανακύ-

κλωσης στις πλατείες και τα πάρκα, δίπλα

ακριβώς απ’ αυτά των απορριμμάτων, γιατί

όπως θα έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι, το

μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων

στους κάδους των πάρκων είναι μπουκάλια

νερού, αναψυκτικά, σακουλάκια από τρόφι-

μα κ.α. (η φωτογραφία με το καλάθι ο αδιά-

ψευστος μάρτυρας), δηλαδή ανακυκλώσι-

μα υλικά. 

Είναι κρίμα να πηγαίνουν στα σκουπίδια. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η ανακύκλωση μπήκε στη ζωή μας

Ο Δήμος Βούλας σας έχει ενημερώσει για όλα

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή

ευθύνης του. Σας έχει μάλιστα καταθέσει και

σχετικές μελέτες με όλες τις προτεινόμενες

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ανακουφί-

σουν και θα κάνουν

λιγότερο επικίνδυ-

νους τους δρόμους

που αντιμετωπίζουν

προβλήματα.

Ο βουλευτής απαριθ-

μεί κάποιες παρεμβά-

σεις  που προτείνο-

νται όπως:

l Στον κόμβο Λ. Βου-

λιαγμένης – Σωκρά-

τους – Πειραιώς, ρύθμιση στους φωτεινούς

σηματοδότες ώστε να επιτρέπονται οι αριστε-

ρές στροφές από Σωκράτους προς Λ. Βου-

λιαγμένης και από Πειραιώς προς Λ. Βουλιαγ-

μένης.

l Στον κόμβο της Λ. Καραμανλή – Ήρας –

Διός, εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη (αί-

τημα που έχει κατατεθεί στο υπουργείο κατ’

επανάληψη και από τους κατοίκους της περιο-

χής ήδη από το 1999).

l Παράλληλα να εξεταστεί η δυνατότητα δη-

μιουργίας παράλληλης οδού κατά μήκος της

Λ. Καραμανλή, στο τμήμα μεταξύ πλατείας

Κρήτης και της οδού Νηρέως.

l Διαμόρφωση της οδού Πρ. Πέτρου στην

πλατεία Κρήτης, όπου μετά τη διέλευση του

ΤΡΑΜ έχει γίνει παγίδα για τους διερχόμε-

νους. 

l Στον κόμβο Αθηναΐδος – Καλύμνου, τροπο-

ποίηση του φωτεινού σηματοδότη ώστε να

επιτρέπονται οι αριστερές στροφές από Αθη-

ναΐδος προς Καλύμνου και προς τις δυο κα-

τευθύνσεις. 

l Στον κόμβο Σερρών – Λ. Βάρης, εγκατά-

σταση φωτεινού σηματοδότη δύο φάσεων για

την έξοδο από Σερρών, για την ασφαλή αρι-

στερή στροφή από Σερρών προς Λ. Βάρης σε

συντονισμό  με τον παρακείμενο σηματοδο-

τούμενο κόμβο Λ. Βάρης – Αθηναΐδος.

Και καταλήγει ο βουλευτής ότι: πρόκειται για

απλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες

δεν πρόκειται να κοστίσουν κάτι το ιδιαίτερο.

Καθώς μάλιστα  όλες οι απαραίτητες μελέτες

έχουν γίνει και σας έχουν κοινοποιηθεί από

Κυκλοφοριακά προβλήματα στη  Βούλα

Η επικίνδυνη διασταύρωση Ηρας - Λ. Καραμανλή, που ζητούν φωτεινό σημαντοδότη.

Συγκοινωνιολόγοι οι

...Δήμαρχοι

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους ΟΤΑ δυ-

στυχώς, καταλήγουν σε ένα αλαλούμ, αφού

τη μία ημέρα εφαρμόζονται και την επομένη

αρχίζει το ξήλωμα των σημάτων. Οχι από “πε-

ρίεργους” δημότες αλλά από τα ίδια όργανα

της Δημοτικής Αρχής, που σίγουρα έχουν

εντολές από τους Δημάρχους.

Εχουμε αμέτρητα παραδείγματα να παρου-

σιάσουμε για πολλούς Δήμους, όπου ο Δή-

μαρχος γίνεται ...συγκοινωνιολόγος.

Η κυκλοφοριακή μελέτη είναι ντόμινο όμως,

και όταν πειράξεις τη σηματοδότηση μιας

οδού, ακυρώνεις όλη την μελέτη.

Στην οδό Οδυσσέως π.χ. στη Βούλα που μο-

νοδρομήθηκε με κατεύθυνση προς Γλυφάδα,

από τον ίδιο το Δήμο, αφαιρέθηκε η σηματο-

δότηση σε τμήμα της ενός τετραγώνου!! Ποι-

ους εξυπηρέτησε ο Δήμαρχος, άγωστον ή

πολύ γνωστόν.

Αλλά έγινε καρμανιόλα στη γωνία της με την

Ιπποκράτους, που νομίζοντας ότι δεν εξέρ-

χονται οχήματα πέφτεις πάνω σε φορτηγά,

Ι.Χ. και άλλα, κινδυνεύοντας να σκοτωθείς.

Ο καλύτερος γνώστης ενός δρόμου είναι

εκείνος που τον διασχίζει καθημερινά. Ρωτή-

στε λοιπόν και τους εξωραϊστικούς συλλό-

γους που γνωρίζουν τη γειτονιά τους.
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Σε μια αποτίμηση του

σπουδαίου πνευματικού

έργου που πραγματοποιεί-

ται στο Εργαστήριο Εικα-

στικών Τεχνών εξελίχθηκε

η έκθεση έργων των σπου-

δαστών, παιδιών και ενηλί-

κων, που πραγματοποιήθη-

κε την Τρίτη 17 Ιουνίου στο

Κέντρο Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

Έργα ζωγραφικής και αγιο-

γραφίας (και από παιδιά!),

κοσμήματα από ανακυκλώ-

σιμα υλικά, ψηφιδωτά και

κατασκευές, όλα φτιαγμέ-

να με έμπνευση και δημι-

ουργικότητα, εκτέθηκαν

στις 17 Ιουνίου, από τους

σπουδαστές στο Κέντρο

Εικαστικών και Εφαρμο-

σμένων Τεχνών, σαν μια

αποτίμηση του σπουδαίου

πνευματικού έργου που

πραγματοποιείται στο Ερ-

γαστήριο Εικαστικών Τε-

χνών.

Στον χαιρετισμό του ο Δή-

μαρχος Παλλήνης Σπ.

Κωνσταντάς τόνισε την

καλή δουλειά που πραγμα-

τοποιείται, δηλώνοντας

για άλλη μια φορά την αμέ-

ριστη συμπαράστασή του

προς δασκάλους και μαθη-

τές, ευχαριστώντας ιδιαί-

τερα το Δάσκαλο Μανίνη

και τους υπόλοιπους δα-

σκάλους αλλά και τους

σπουδαστές. 

Ακολούθησε ένα δρώμενο

από τους σπουδαστές του

Εργαστηρίου που πλαισίω-

σε με τον δικό του εναλλα-

κτικό τρόπο την εκδήλωση.

Στην έκθεση συμμετείχε

με έργα και κατασκευές

και το Κέντρο Δημιουργι-

κής Απασχόλησης Παιδιών

με Ειδικές Ανάγκες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
...ερασιτεχνικά ταλέντα

Ο Δήμαρχος στο χώρο της έκθεσης. Δίπλα του η πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου

Η παγκόσμια μέρα μουσικής

γιορτάστηκε με ιδιαίτερο τρό-

πο στο Ωδείο Μακτζώρτζ στη

Ραφήνα, απ’ το Σύλλογο Φίλων

της Μουσικής, το Σάββατο 21

Ιουνίου. Ο Πρόεδρος του Συλ-

λόγου, διεθνούς φήμης πιανί-

στας και μουσικοπαιδαγωγός,

Γιάννης Παπαδόπουλος, με

την σύζυγό του Ανθούλα, πα-

ρέδωσαν τα Διπλώματα Συμμε-

τοχής και τα δώρα στους νικη-

τές – μαθητές των Δημοτικών

Σχολείων της Ραφήνας που

συμμετείχαν στα Μουσικά Σε-

μινάρια του Μαΐου

Στον εκθεσιακό χώρο του

Ωδείου εγκαινιάστηκε επίσης η

Έκθεση  του Γιώργου-Ανδρέα

Θεοχάρη «Βιολί – Κατασκευή
και Παράδοση: Από την Κρε-

μόνα του 1500 μέχρι σήμερα»,

που οργανώθηκε με τη συνερ-

γασία του Ελληνικού Κέντρου

Τέχνης και Πολιτισμού, νε

έδρα το Κορωπί.  

Ο διάσημος κατασκευαστής,

που έχει σπουδάσει κι εργα-

στεί στην Κρεμόνα της Ιταλίας,

φανέρωσε τα μυστικά της κα-

τασκευής εγχόρδων με δοξάρι,

παρουσιάζοντας φωτογραφίες

και βίντεο, αλλά και ηχογρα-

φημένη μουσική από αυθεντικά

Stradivari, Guarneri και Amati.

Την εκδήλωση έκλεισε ο σολί-

στ και βιρτουόζος Αλέξανδρος

Παπάς, φοιτητής στη διεθνούς

φήμης Σχολή Julliard της Νέας

Υόρκης με έργα Μπαχ και Πα-

γκανίνι για σόλο βιολί, εντυπω-

σιάζοντας το κοινό με τη δε-

ξιοτεχνία του.  

Αγγελική Ραγκούση

Μια μέρα μουσικής…



ΕΒΔΟΜΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Είναι πράγματι ένα μυστικό, όπως λέει άλλωστε και το όνομά του, “il

segreto”, το νέο ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή του, πριν

λίγο καιρό στο Πανόραμα Βούλας.

Εξω από τις κλασικές πιάτσες, σε ένα απόμακρο αλλά τόσο κο-

ντινό καταπράσινο σημείο, που αισθάνεσαι ότι βρίσκεται στην

εξοχή.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτήδευτη, σε ένα περιβάλ-

λον κομψότητας και καλαισθησίας, που θα σας γοητεύσει και

με τιμές που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Τα πιάτα του “il segreto” καλύπτουν όλη τη γκάμα της ιτα-

λικής κουζίνας MARE και ΜΟΝΤΙ παρασκευασμένα με

γνήσια, αγνά υλικά. Ελεύθερη, εύκολη στάθμευση.

Σε γιορτάσι εξελίχθηκε η

γιορτή του Αη Γιάννη του

Κλήδωνα, που έχει θεσμο-

θετήσει ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος Κάτω Βούλας.

Ετσι η αυλή του σχολείου,

αν και κλειστό, γέμισε από

παιδιά που “κύκλωσαν” τη

φωτιά· άλλα με δέος και άλ-

λα με θάρρος να περάσουν

από πάνω της χωρίς να

“φουντώσουν”. Το ίδιο έκα-

νε και ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Α. Κάσδαγλης στη φωτο-

γραφία της πρώτης σελί-

δας.   

Το χορευτικό του Συλλόγου

χόρεψε παραδοσιακά κομ-

μάτια και στη συνέχεια όλοι

έγιναν ένας γύρος, μικροί

και μεγάλοι.

Στη φωτογραφία αριστερά

το χορευτικό του Συλλόγου

σέρνει το χορό, ενώ στη

συνέχεια έχουν πιαστεί μια

σειρά πιτσιρίκια· αυτή είναι

η ομορφιά άλλωστε. Δίπλα

η Νανά Καραγιάν με την

Αννα Βενετσανου χορεύ-

ουν μπάλο.

Η εκδήλωση αυτή γίνεται

σε πολλές πόλεις, που σιγά

σιγά την αναβιώνουν, αφού

για πολλά χρόνια είχε ξε-

χαστεί. Στα Καλύβια ο Δή-

μος την πραγματοποίησε

στην παραλία με φαγητό

που έφερε ο καθένας μαζί

του, φωτιές και μουσική.  

Γραφικές Τέχνες

η επιγραφές (σήματα τροχαίας, σήμανση δρόμων)

η επιχειρηματικά δώρα, σφραγίδες

η μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, 

η αυτοκόλλητα για κάλυμα Ρεζέρβας, 

η επιχειρ. κάρτες, έντυπα.

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη

...νότες στο λιμάνι της Βάρκιζας

Σαξόφωνα και λεπτές νότες στην παραλία της Βάρκιζας απόλαυσαν όσοι βρέ-

θηκαν την ημέρα της Μου-

σικής (21/6) στο λιμανι.

Το αεράκι, η μουσική και το

φεγγάρι που μεσουρανού-

σε ήταν το καλύτερο διά-

λειμμα μιας πολύβοης και

στρεσογόνου εβδομάδας.
Την εκδήλωση είχε οργανώσει

το Πνευματικό Κέντρο του Δή-

μου Βάρης και η ορχήστρα ήταν

της Νομαρχίας Πειραιά.
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– Επειδή το Ασκληπιείο Νοσοκομείο είναι

κλειδί για την ασφάλεια της υγείας των κατοί-

κων της Βούλας και της ευρύτερης περιοχής

των Νοτίων Προαστείων,

– Επειδή το Ασκληπιείο Νοσοκομείο είναι πε-

ριβαλλοντικός παράγοντας σοβαρότατος,

– Επειδή το Ασκληπιείο Νοσοκομείο αφήνεται

να καταρρεύσει και θα καταρρεύσει,

– Επειδή είναι πρακτικά σχεδόν μηδενικές οι

επενδύσεις στην Υγεία και στο Ασκληπιείο

Νοσοκομείο στην ΝοτιοΑνατολική Αττική εδώ

και 15 χρόνια, σε σχέση με άλλες περιοχές

του Λεκανοπεδίου,

Ξεκινάμε έναν αγώνα
Για την ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
- Νοσοκομειακή

- Λειτουργική - Κτηριακή

- Περιβαλλοντική - Αισθητική

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Ημερίδα Στρογγυλό Τραπέζι με συμμετοχή:

- Γιατρών

- Μηχανικών

- Οικονομολόγων

- Εργαζομένων του Ασκληπιείου

Με θέμα επείγουσες και αναγκαίες παρεμβά-

σεις για την Αναβάθμιση του Δημόσιου Ασκλη-

πιείου Νοσοκομείου.

2. Εκτύπωση και διανομή Ενημερωτικού Υλι-

κού με θέμα το Ασκληπιείο στους κατοίκους

της περιοχής

3. Συνάντηση με τους Βουλευτές του Νομού,

με θέμα ενέργειες και παραστάσεις στον

Υπουργό Υγείας.

4. Επίσκεψη στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοι-

ας και υποβολή σχετικού αιτήματος στον

Υπουργό (με συλλογή υπογραφών κατοίκων

και φορέων).

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς

της περιοχής μας και Δημότες να συμπα-

ρασταθούν στην προσπάθεια αυτή του

συλλόγου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δ.Σ. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ως απόφ. 1/2008

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 40/2008

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ως απόφ. 1/2008

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 41/2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
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Δημοτικό συμβούλιο πραγμα-

τοποίησε ο Δήμος Βούλας την

περασμένη Δευτέρα 23 Ιουνίου

με μοναδικό θέμα την έγκριση

ισολογισμού του Δήμου πα-

ρουσία του ορκωτού λογιστή

και των αρμοδίων υπαλλήλων

του Δήμου.

Προηγήθηκαν οι προ ημερη-

σίας παρεμβάσεις των συμβού-

λων, για θέματα που έχουν λι-

μνάσει - θα λέγαμε -στο Δήμο.

Η Νανά Καραγιάν αναφέρθηκε

στην καθαριότητα που θεωρεί

ελλιπή στο γήπεδο του Αρη

Βούλας, όπου αθλούνται 400

παιδιά της Βούλας. Ιδιαίτερα

στα αποδυτήρια (που είναι και

αποθήκες συγχρόνως) στις

βρύσες, στα ντουζ, στις τουα-

λέτες και στις κερκίδες.

Η περιγραφή είχε πολύ μελανά

χρώματα και συνοδευόταν με

φωτογραφίες, που καταδεί-

κνυαν αυτά που έλεγε. Σπα-

σμένες σανίδες στις κερκίδες,

ξεκολλημένες και επικίνδυνες.

Πάνω από τα αποδυτήρια έχει

ξεκινήσει ένας σκελετός προ-

κειμένου να δημιουργηθεί ένα

κιόσκι για να στεγάζει τους γο-

νείς όταν περιμένουν τα παιδιά

τους, αλλά κι αυτό έχει μείνει

έτσι.

Ο δημ. Σύμβουλος τη πλειοψη-

φίας Ευθ. Ρουσσάκης απάντη-

σε για το γήπεδο του Αρη, ιδι-

αίτερα ενοχλημένος. (Ο Δή-

μαρχος όπως θα καταλάβατε

απουσίαζε).

Δεν αρνήθηκε τα στοχεία που

κατέθεσε η Νανά Κάραγιαν για

τον Αρη Βούλας, αλλά υπερα-

μύνθηκε ότι θα τακτοποιηθούν

με τη λήξη της περιόδου.

«Καλώς έκανε και παραβρέθη-
κε στην εκδήλωση του Αρη
Βούλας, αφήστε όμως εμάς να
είμαστε κάθε ημέρα εκεί επί
σειρά ετών. Ξέρουν οι σύλλο-
γοι και οι παράγοντες ότι αυτά
τακτοποιούνται με τη λήξη της
περιόδου.
...Κάθε χρόνο εξωραϊζουμε
τους χώρους.
...Οσον αφορά τις τουαλέτες
τις εξωτερικές, αφήστε να
έχουν τον πόνο τους…».

3ο Γυμνάσιο Βούλας;;

Τέσσερις φορές έχω φέρει την

ερώτηση για το 3ο Γυμνάσιο

και ακούμε καθησυχαστικά λό-

για από το Δήμαρχο, αλλά δεν

βλέπουμε καμία διαδικασία και

καμία κίνηση για το θέμα αυτό.

Κανένας φίλος δεν θα έρθει

στο Δήμο για να μας χαρίσει ή

να μας υπογράψει τα σχολεία.

Πρέπει να τρέξουμε. Αλλοι Δή-

μοι, όπως διαβάζω σε εφημερί-

δες αποκτούν  καθημερινά νέα

σχολικά συγκροτήματα.

Για το 3ο Γυμνάσιο ο πρόεδρος

Ανδρέας Κάσδαγλης, επιφυλά-

χθηκε να απαντήσει ο Δήμαρ-

χος, αλλά τόνισε ότι «να είστε
σίγουροι ότι δεν θα χαθεί το
σχολείο. Αν δεν το πληρώσει ο
ΟΣΚ θα το απαλοτριώσουμε.
Είναι δύσκολο το θέμα, δεν θα
το εγκαταλείψουμε αλλά είναι
δύσκολο. Θα το αντιμετωπί-
σουμε σύντομα».

Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο· κάθε

τόσο ακούμε ότι πουλιέται,

υπογράφονται συμβόλαια και

τρέχουμε ασθμένοντες να στα-

ματήσουμε τον κίνδυνο.

Γνωρίζουμε όλοι την πρόταση

του Αγγ. Αποστολάτου για μεί-

ωση του συντελεστή δόμησης

στο χώρο του Νοσοκομείου, η

οποία πέρασε και από το Δημο-

τικό Συμβούλιο αλλά και από

το μικρό ΣΧΟΠ στη Νομαρχία.

Μένει όμως να περάσει και από

το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Θέλουμε το Νοσοκομείο μας

να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθ-

μιστεί και να κρατήσει το δημό-

σιο χαρακτήρα του.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλο-

ντος Δ. Κιούκης δεν έχει καμία

πληροφόρηση για το Ασκληπι-

είο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Τουναντίον η πληροφορία που

έχει είναι «ότι δεν υπάρχει τί-
ποτα στον ορίζοντα σχετικά με
αυτό το θέμα».

Η Τζούλια Γερακιού, αναφέρ-

θηκε στις κεραίες κινητής τη-

λεφωνίας, που άλλωστε είχε

και άλλοτε αναφερθεί στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο. «Οφείλουμε
να εκφράσουμε την ευαισθη-
σία μας έμπρακτα για τις κεραί-
ες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνες».
Και αναφέρθηκε στο γειτονικό

Δήμο Ελληνικού, που έκοψαν

τα καλώδια των κεραιών.

Υπενθύμισε  δε ότι ο συνδυα-

σμός της είχε ζητήσει να γίνει

χαρτογράφηση των κεραιών

σε όλο το Δήμο και ο Δήμος εί-

χε δεσμευτεί να κάνει μία ενη-

μερωτική συγκέντρωση με το

θέμα αυτό.

Τωωωώρα κάμπινγκ!

Στο κάμπιγκ και τη Β’ πλαζ ανα-

φέρθηκε ο Π. Θανόπουλος,

που όπως είπε χρονίζουν. Εχω

τονίσει κατ’ επανάληψη στη Β’

πλαζ να γίνουν αθλητικές

εγκαταστάσεις. 

«Υπάρχει μία αδράνεια πάνω
στη δράση γι’ αυτά τα θέματα
στη Βούλα, ενώ υπήρχε μία τε-
ράστια ενεργοποίηση στο πα-
ρελθόν για τα νυκτερινά κέ-
ντρα.
Καλύπτεται από ένα πέπλο
σιωπής και το κάμπιγκ και η Β’
πλαζ. Ας μας ενημερώσει κά-
ποιος. Υπάρχει μια χαλαρότη-
τα».

Για το θέμα της παραλίας στο

Β’ αλίπεδο, απάντησε ο πρόε-

δρος  «ότι θέλουν να λειτουρ-
γήσουν νυχτερινά κέντρα και
γι’ αυτό δεν την αφήνουμε να
προχωρήσει. Πρέπει να γίνει
καταγγελία της σύμβασης και
για να γίνει αυτό πρέπει “να
μας βοηθήσει η κυβέρνηση.
Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα”».

Σ.Σ.: Εμεις όμως άλλα ακούμε.

Πληροφορίες λένε ότι ήρθε

στην έδρα του Διοικητικού

Εφετείου Πειραιά, η αγωγή

που είχε κάνει ο ανάδοχος της

Β’ πλαζ κατά του Δήμου Βού-

λας και ζήτησε να την αποσύ-

ρει γιατί εξέλιπε πλέον ο λό-

γος, αφού απέσυρε ο Δημος

τα πρόστιμα. Ας επιμείνει η

μειοψηφία στην ερώτηση, ας

απαιτήσει εξηγήσεις.

Σύσσωμη η

μειοψηφία 

καταψήφισε

τον ισολογισμό
Καταψήφισαν τον ισολογισμό

και οι τρεις παρατάξεις της

μειοψηφίας με βάσιμες αιτιο-

λογίες. Ετσι:

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη καταψή-

φισε  δηλώνοντας ότι: Στο λο-
γιστικό κομμάτι δεν έχω αντίρ-
ρηση. Επειδή όμως είχα αντίρ-
ρηση στο κομμάτι του προϋπο-
λογισμού δεν θεωρώ ότι μπο-
ρώ να ψηφίσω έναν απολογι-
σμό και έναν ισολογισμό σε
ένα προϋπολογισμό τον οποίο
διαφωνούσα.

Η Νανά Καραγιάν επεσήμανε:

βλέπω ότι το ταμείο μας το κα-

θαρό είναι τα 2 εκατομμύρια€,

το υπόλοιπο 7.500.000€  είναι

επισφαλή έσοδα, ενώ οι υπο-

χρεώσεις μας είναι

8.355.000€. Ο Δήμος αυτή τη

στιγμή έχει ένα έλλειμμα. Μέ-

σα στον απολογισμό υπάρ-

χουν έργα για τα οποία εμείς

είμαστε κάθετα αντίθετοι και

έχουμε καταψηφίσει και δεν

μπορούμε να φανταστούμε ότι

φτάνουμε σε ένα σημείο να

ζητάμε δάνειο από το Παρακα-

ταθηκών και Δανείων για να

εξοφλήσουμε έργα και εργο-

λάβους. Για τους λόγους αυ-

τούς το καταψηφίζουμε.

Απο το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας
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Στην εποχή των σκανδάλων και της διαφθο-

ράς, της ιδιωτικοποίησης του κρατικού πλού-

του και της απαξίωσης της δημόσιας παιδείας,

ο Έλληνας πολίτης καλείται να αντιμετωπίσει

στην καθημερινότητά του ένα οξύ κοινωνικό

πρόβλημα που αφορά την επιβίωσή του, αλλά

συντελεί ταυτόχρονα και στην διάλυση του

κοινωνικού ιστού, προκαλώντας πολλαπλά

προβλήματα σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογέ-

νεια.

Η ακρίβεια και η κερδοσκοπία, που ροκανίζουν,

μέρα με τη μέρα, το εισόδημα των εργαζομέ-

νων, δημιουργώντας μια νέα τάξη νεόπτωχων,

σε συνδυασμό με τους μισθούς πείνας των 600

και 700 ευρώ, δημιουργούν για τους επόμε-

νους μήνες, για τα επόμενα χρόνια, ένα σκηνι-

κό που θα θυμίζει άλλες εποχές. Εποχές όπου

ο Έλληνας δεν μπορούσε να αγοράσει βασικά

καταναλωτικά προϊόντα, εποχές που αναζη-

τούσε μια καλύτερη τύχη όχι στην πατρίδα

του, αλλά στο εξωτερικό... 

Τα λίγα αλλά χαρακτηριστικά αριθμητικά στοι-

χεία που παρατίθενται, επαληθεύουν την δύ-

σκολη καθημερινότητα των Ελλήνων. Σύμφω-

να με έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει τον

τρίτο πιο υψηλό πληθωρισμό τροφίμων στις

ανεπτυγμένες χώρες. Η αύξηση των τιμών στα

λαχανικά ήταν 415% υψηλότερη στη χώρα

μας, στα ρούχα 357%, στις δαπάνες νοικοκυ-

ριού 150%, στις υπηρεσίες υγείας 100%, στα

είδη οικιακής χρήσης 65%, στα φρούτα 40,7%.

Τα καύσιμα, ναι μεν ακριβαίνουν σε όλο τον

κόσμο, αλλά στην χώρα μας ακριβαίνουν πε-

ρισσότερο. Μάλιστα αυξήθηκαν στην Ελλάδα

κατά 30% περίπου περισσότερο από ό,τι στις

υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Αλλά και από τα

στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι στην Ελ-

λάδα οι αυξήσεις τιμών είναι δύο, τρεις, τέσ-

σερις ή και πέντε φορές μεγαλύτερες σε βασι-

κά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Όσο

για τις ΔΕΚΟ, η Ν.Δ. στα τέσσερα χρόνια που

κυβερνά, κατάφερε να μειώσει το εισόδημα

των εργαζομένων ακόμη περισσότερο, προ-

βαίνοντας σε αυξήσεις που έφθασαν, π.χ., στη

ΔΕΗ το 25%! 

Παρά ταύτα, η κυβέρνηση με τον γνωστό επι-

κοινωνιακό τρόπο που αντιμετωπίζει τα προ-

βλήματα των πολιτών, παραμερίζοντας την ου-

σία και κατ’ επέκταση τη λύση τους, έχει ανα-

κοινώσει 41+10 μέτρα κατά της ακρίβειας. Χω-

ρίς ακριβές πλάνο εφαρμογής τους, χωρίς συ-

γκεκριμένο σχέδιο δράσης, η Νέα Δημοκρατία

προσπαθεί για άλλη μια φορά να ξεγελάσει

τον πολίτη. 

Υπάρχει λοιπόν κανείς που να πιστεύει σοβα-

ρά ότι ο Έλληνας προστατεύεται από την ακρί-

βεια. Δυστυχώς ο πολίτης είναι έρμαιο της

κερδοσκοπίας.

Κοιτώντας κάποιος τους ισολογισμούς των με-

γάλων βιομηχανιών και εταιριών, θα διαπιστώ-

σει ότι, παρά την οικονομική κρίση παγκο-

σμίως, στους περισσοτέρους κλάδους παρατη-

ρείται μεγάλη αύξηση κερδών και εξίσου με-

γάλα περιθώρια κέρδους. Έτσι πολύ μεγάλη εί-

ναι η αύξηση κερδών στα πολυκαταστήματα

και τα Super Market, αλλά και στις βιομηχα-

νίες. Ταυτόχρονα και οι τράπεζες παρουσιά-

ζουν κάθε χρόνο μεγάλες αυξήσεις κερδών.

Και πώς να μην συμβεί αυτό, όταν ο οικογενει-

άρχης, για να τα βγάλει πέρα, καταφεύγει σε

καταναλωτικά δάνεια με υπέρογκους τόκους;

Μπορεί κάποιος να εξηγήσει στον πολίτη πώς

είναι δυνατόν να υπάρχει οικονομική κρίση, ο

Έλληνας να αγωνιά για τα δύσκολα οικονομι-

κά του, και παρά ταύτα οι βιομηχανίες να

έχουν τέτοια περιθώρια κέρδους; Μπορεί να

εξηγήσει κάποιος στον Έλληνα γιατί, τη στιγ-

μή που ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού

πληθυσμού υποφέρει, οι αυξήσεις τιμών σε βα-

σικά καταναλωτικά προϊόντα συνεχίζουν ακά-

θεκτες, απελπίζοντας τον νέο των 700 ευρώ,

τον ηλικιωμένο με την σύνταξη των 500 ευρώ,

ακόμα και τον μέσο εργαζόμενο στον δημόσιο

τομέα των 1.000-1.200 ευρώ; 

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι απλή,

όσο και εξοργιστική.

Συμβαίνει αυτό επειδή η κυβέρνηση της Ν.Δ.

δίνει το δικαίωμα στους μεγάλους και στα καρ-

τέλ να κερδοσκοπούν ανεβάζοντας τις τιμές

όσο θέλουν και όποτε θέλουν.

Ο κόμπος έφθασε στο χτένι! Η κερδοσκοπία

πρέπει να παταχτεί με συνολικά και όχι απο-

σπασματικά μέτρα, με γνώμονα το συμφέρον

του πολίτη, του Έλληνα οικογενειάρχη. Το ΠΑ-

ΣΟΚ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να λάβει

άμεσα μέτρα με μείωση των τιμολογίων των

ΔΕΚΟ, αυξήσεις στους μισθούς και στις συ-

ντάξεις. Να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς

μηχανισμούς και να επιβάλει αυστηρές ποινές

και πρόστιμα σε όσες βιομηχανίες αισχροκερ-

δούν, για να περιορίσει επιτέλους την ασύδοτη

κερδοσκοπία που πιέζει ασφυκτικά την ελληνι-

κή οικογένεια. 

email: pantelis@aspradakis.gr

ΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ…
Να περιοριστούν τα κέρδη των μεγάλων 

προς όφελος του Έλληνα πολίτη!

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ

Α΄ Επ. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ

Περιφέρειας Αττικής

Νομαρχιακού Συμβούλου

Ανατολικής Αττικής

Δραστηριότητες

κηπουρικής  

στους ξενώνες του

Παιδοψυχιατρικού 

Νοσοκομείου 

Αττικής (Π.Ν.Α.)

Τετάρτη 25 και Παρασκευή

27 Ιουνίου  εθελοντές της

Ευρωπαϊκής Έκφρασης-

Ανατολική Αττική  θα βρί-

σκονται αντίστοιχα στους

ξενώνες «Όρμος» στην

Παλλήνη και «Σπίτι του ήλι-

ου» στην Λούτσα προκειμέ-

νου να προβούν σε δραστη-

ριότητες κηπουρικής  από

κοινού με τα παιδιά των ξε-

νώνων του  Παιδοψυχιατρι-

κό Νοσοκομείου Αττικής

(Π.Ν.Α.)  

Οι δραστηριότητες αφο-

ρούν τη φύτευση και την

συντήρηση φυτών με σκοπό

την γνωριμία του γνωστι-

κού αντικειμένου από τα

παιδιά  αλλά και την ενα-

σχόληση τους με  τον καλ-

λωπισμό του χώρου  όπου

βιώνουν την καθημερινότη-

τα τους. 

Η εκδήλωση εντάσσεται

στο πλαίσιο του Σχεδίου

Δράσης «Περιβαλλοντικές

Δράσεις Άρσης του Κοινω-

νικού Αποκλεισμού στο Παι-

δοψυχιατρικό Νοσοκομείο

Αττικής» με την υποστήριξη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και του Υπουργείου Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας.
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Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι επί-

καιρη η ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λε-

βέντη για τις καμένες εκτάσεις της Αττικής,

αφού μόλις προχθές θρηνήσαμε για άλλη μια

φορά για το πευκοδάσος του Υμηττού που

κάηκε στα Γλυκά Νερά. Μάλιστα, όπως ισχυ-

ρίζεται ο Δήμαρχος πρόκειται για εμπρησμό.

Αλλά θα γίνονταν εμπρησμοί αν γνώριζαν ότι

ποτέ αυτό το δάσος δεν θα γίνει σπίτια; 

Δραματική για τη χώρα μας η προσγείωση

πέρσι το καλοκαίρι, στη σκληρή πραγματικό-

τητα των συνεπειών  της κλιματικής αλλα-

γής. Το καμπανάκι κινδύνου ήχησε για την

ελληνική κοινωνία στις αρχές του καλοκαιρι-

ού, όταν η καταστροφή μεγάλου μέρους του

Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας έφερε δραμα-

τικές προειδοποιήσεις για τις μελλοντικές

συνέπειες στην ποιότητα ζωής των κατοίκων

του λεκανοπεδίου. Ήταν όμως η εθνική τρα-

γωδία του Αυγούστου, με τις ανθρώπινες ζω-

ές που χάθηκαν και τις ανυπολόγιστες οικο-

λογικές συνέπειες, εκείνη που, συγκλονίζο-

ντας απ’ άκρου  εις άκρον τη χώρα, έφερε

στην πρώτη γραμμή το περιβάλλον. 

Οι περσινές καταστροφικές πυρκαγιές δε διέ-

ψευσαν μόνο τις κυβερνητικές μεγαλοστο-

μίες περί ετοιμότητας του κρατικού μηχανι-

σμού νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ούτε

ανέδειξαν, απλώς και μόνο, χρόνιες αδυνα-

μίες στην αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-

φών. Απέδειξαν πως οι συνέπειες της κλιμα-

τικής αλλαγής αφορούν και τη χώρα μας. Τις

βιώσαμε στην ουσία με τη χειμερινή ανομ-

βρία και με τους θερινούς καύσωνες και εντέ-

λει με τις φονικές πυρκαγιές.

Η Αττική αποτελεί ευνοούμενο στόχο των

λογής εμπρηστών και κερδοσκόπων που κα-

ραδοκούν πάνω στα αποκαΐδια, τα οποία

τους χρησιμεύουν ως θεμέλιος λίθος για την

άσφαλτο και το τσιμέντο που διαδέχεται τα

άλλοτε πανέμορφα δάση της. Ήδη η δασοκά-

λυψη της Αττικής από 80% που ήταν στις αρ-

χές του 20ου αιώνα έχει περιοριστεί σε λιγό-

τερο από το 1/3.

Οι υπεύθυνοι όλων των κυβερνήσεων, συμπε-

ριλαμβανομένης και της τωρινής, μας έχουν

συνηθίσει,  μετά από κάθε καταστροφική πυρ-

καγιά, σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις ότι όλα

τα καμένα θα κηρυχθούν αναδασωτέα, θα

προστατευθούν και θα αποκατασταθούν.

Στην πραγματικότητα ελάχιστα από τα εξαγ-

γελλόμενα πραγματοποιούνται. Πάντα οι κη-

ρυσσόμενες ως αναδασωτέες εκτάσεις  εί-

ναι πολύ λιγότερες από τις καμένες.

-Επειδή δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματι-

κά από τη μεγάλη απόσταση διακηρύξεων και

έργων,

– Επειδή οι βίλες και οι πολυκατοικίες, αυθαί-

ρετες ή και με διάφορους τρόπους νομιμο-

ποιημένες, εξακολουθούν να σκαρφαλώνουν

στην Πεντέλη, την Πάρνηθα, τον Υμηττό,

όπως άλλωστε και στα βουνά και τις περιο-

χές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όλης της

χώρας,

– Επειδή έχουν δημιουργηθεί πανίσχυρα κυ-

κλώματα διαπλοκής και κερδοσκοπίας που

κατευθύνουν το εμπόριο των καμένων δασι-

κών εκτάσεων και την καταπάτηση του δημό-

σιου πλούτου που

φτωχαίνει απελπιστι-

κά τη χώρα και υπο-

βαθμίζει ανεπανόρθω-

τα το περιβάλλον,

– Επειδή σύμφωνα με

το άρθρο 117 του Συ-

ντάγματος κηρύσσονται αναδασωτέες όλες

οι καμένες εκτάσεις,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
• Έχουν κηρυχθεί άμεσα αναδασωτέα όλα τα

δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας που κα-

ταβρόχθισαν οι περσινές πυρκαγιές, όπως και

αυτές των προηγούμενων ετών;

• Εξαιρέθηκαν από την αναδάσωση κάποιες

εκτάσεις και αν ναι, σε ποιες περιοχές και για

ποιους λόγους;

• Εν όψει της θερινής περιόδου, τι ποσά έχουν

προϋπολογισθεί σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση της χώρας για την αντιμετώπιση των πυρ-

καγιών και λήψη μέτρων πυροπροστασίας;

• Τι μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν

λάβει ή πρόκειται να λάβουν ειδικότερα στην

εξαιρετικά ευάλωτη Αττική;   

Καμένες δασικές εκτάσεις της Αττικής 

από το 1974 έως σήμερα. 

Πόσες κηρύχθηκαν αναδασωτέες; Πόσες αναδασώθηκαν;

ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

23 Ιουνίου και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προ-

ειδοποιήσει ότι αυτές οι μέρες θα είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκα-

γιές ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. 

Η πρώτη δεν άργησε να εμφανιστεί όταν το μεσημέρι της Δευτέρας

13.00μ.μ. είδαμε καπνό προς το Πανόραμα της Βούλας. Τελικά η φω-

τιά ήταν στον Προφήτη Ηλία Γλυφάδας, σε περιοχή που δεν προσεγ-

γίζεται με αμάξι. Μέχρι το απόγευμα οι ρίψεις νερού από ελικόπτερα

και αεροπλάνα ήταν συνεχείς. Ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστά-

σεις. Σημειωτέον ότι το κομμάτι αυτό έχει καεί κατ’ επανάληψη!!!

Δύο μέρες μετά, 25 Ιουνίου, όλη η Αττική είναι  στο πόδι. Ο Υμμητός

καίγεται, ήταν η είδηση απ’ τα κανάλια και μέχρι να το δω στην τη-

λεόραση αισθάνθηκα τον καπνός της.

Η αρχική εστία εκδηλώθηκε στα Γλυκά Νερά, κατέκαψε 1000 στρέμ-

ματα πυκνού πευκοδάσους. Λόγω των δυνατών ανέμων οι φωτιά κα-

τευθυνόταν με ταχύτητα προς την έξοδο της Αττικής Οδού αλλά ευ-

τυχώς δεν πέρασε τη κορυφογραμμή και συνέχισε να κατακαίει το

δάσος προς την Παιανία. 

Πληροφορίες λένε ότι προήλθε από εμπρισμό. Δυστυχώς για άλλη

μια φορά θρηνήσαμε ένα πυκνό πευκοδάσος, που δεν ξέρουμε πώς

θα εξελιχθεί. Θα ξαναγίνει δάσος;;

Πολλαπλές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε δασικές εκτάσεις της Ανα-

τολικής Αττικής, το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουνίου, μία ιδιαίτερα

ζεστή ημέρα,  μέσα σε λίγη ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Πυρο-

σβεστικής.

Η πρώτη εκδηλώθηκε στο Ντράφι Παλλήνης και ακολούθησαν πυρ-

καγιές στη Λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά (πολύ κοντά στην

προχθεσινή μεγάλη πυρκαγιά), στην περιοχή Παπάγου πάνω από τις

σήραγγες της Αττικής οδού, στο Χέρωμα Βάρης και στα Πηγαδάκια

Βούλας.

Στο Χέρωμα Βάρης, πληροφορίες λένε ότι η φωτιά προήλθε από κο-

λώνα της Δ.Ε.Η. στην δε Βούλα, από χορταριασμένο οικόπεδο που

φούντωσε και μεταπήδησε σε διπλανό οικόπεδο γεμάτο ξυλεία...

Και ήρθαν οι φωτιές...
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6, TΡΙΤΗ 1 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/7

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ του  Δημητρίου και

της Ευαγγελίας, το γένος  Δαφνομήλη, που γεννήθη-

κε στην Αθήνα  και  κατοικεί στο Ηράκλειο και η ΕΛΕ-

ΝΗ ΦΡΕΡΗ του  Ιωάννη και της Ιωάννας το γένος Κα-

λαρίτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην

Παλλήνη,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  το Σε-

πτέμβριο στην Παλλήνη. 

ΓΑΜΟΙ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/7  7μ.μ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (Σκρίνιο, κρεβατο-

κάμαρα, τραπεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντι-

κείμενα εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.210-8954037.

Εβδομάδα συμβουλίων για το Δήμο Βάρης: Ετσι έχουμε:

Τη Δευτέρα στις 7μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. με το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα.

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις 8μ.μ. με 2 θέματα:

1. Εγκριση ταμειακού απολογισμού 2006.

2. Εγκριση οικονομ. καταστάσεων (ισολογισμός 2006).

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 7μ.μ. με μοναδικό θέμα:

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

Πρόκειται για την ειδική συνεδρίαση, όπου ο Δήμαρχος

θα δεχθεί ερωτήσεις και θα απαντήσει σε κάθε Δημότη

που θα το ζητήσει.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 30/6  7μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 30/6  7μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιουνί-

ου, 8 μ.μ. με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1-8 Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΤΕΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

9-13 Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.

17. Οικονομικός απολογισμός σχολικών επιτροπών για το 2007.

18. Εγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ 2007.

21. Εγκριση μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης.

22. Εγκριση αναθεώρ. κυκλοφοριακής μελέτης για ΔΙΚΗΓΟΡΙ-

ΚΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

23. Απευθείας ανάθεση Πυροφύλαξης.

25. Μείωση - απαλλαγή δημοτικών φόρων και τελών σε ειδικές

κατηγορίες.

26. Διόρθωση απόφ. 278/07 για “καθορισμό νέων συντελεστών

χρήσεωςν πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

που ισχύει από 1.1.08.

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Ν.Σ. τη Δευτέρα 30/6 στις 7μ.μ.



...για την υγειά μας

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδι-

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής στο δικό σας

χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-

στε στο τηλέφωνο 69477.98010
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Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι

για τον άνθρωπο ό,τι η ανακοπή για την

καρδιά. Είναι πιο συχνό στους άντρες απ’

ότι  στις γυναίκες. Ο κίνδυνος αγγειακού

εγκεφαλικού διπλασιάζεται μετά την ηλι-

κία των 55 ετών. Οι καταστροφικές του

επιδράσεις είναι αρκετά γνωστές, καθώς

αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου μετά

την καρδιακή νόσο και τον καρκίνο. Υπο-

λογίζεται, μάλιστα, ότι ένας στους τέσ-

σερις ανθρώπους που παθαίνει ένα αγ-

γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο πεθαίνει

μέσα σε ένα χρόνο, ενώ από όσους επι-

ζούν ένα ποσοστό 15-30% υποφέρει από

χρόνιες επιπλοκές. Τα περισσότερα  αγ-

γειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι απο-

τέλεσμα της αθηροσκλήρυνσης των αγ-

γείων που μεταφέρουν το αίμα και άλλα

θρεπτικά συστατικά στον εγκέφαλο. Ένα

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί

να προκληθεί: 

1. Ένας θρόμβος αίματος, που έχει σχη-

ματιστεί μέσα στην κυκλοφορία, μεταφέ-

ρεται με την αιματική ροή μέσα στο σώ-

μα μέχρι να φτάσει σε κάποιο αγγείο που

είναι αρκετά μικρό για να περάσει. Στην

περίπτωση αυτή ο αιματικός θρόμβος

σφηνώνεται και εμποδίζει τη ροή του αί-

ματος πέρα απ’ αυτό το σημείο. Αν αυτό

συμβεί στον εγκέφαλο, τότε η περιοχή

του εγκεφάλου που βρίσκεται μετά τον

θρόμβο δεν μπορεί να δεχτεί αίμα και κυ-

ρίως το οξυγόνο που το αίμα μεταφέρει,

που είναι απαραίτητο για τα εγκεφαλικά

κύτταρα και πεθαίνει.

2. Οταν μια πλάκα που έχει σχηματιστεί

στην κυκλοφορία, αποκοπεί και ταξιδέ-

ψει με την ροή του αίματος έως τον

εγκέφαλο, όπου πάλι θα εγκλωβιστεί σε

μικρής διαμέτρου αγγείο. Όπως και στην

προηγούμενη περίπτωση του θρόμβου αί-

ματος, η αιματική ροή, πέρα  από το ση-

μείο της απόφραξης, θα σταματήσει και

τα εγκεφαλικά κύτταρα αυτής της περιο-

χής θα  πεθάνουν.

3. Μια τρίτη αιτία είναι η ρήξη κάποιου

αγγείου του εγκεφάλου. Τότε το αίμα

που εξέρχεται δημιουργεί ένα θρόμβο

στη γύρω περιοχή εμποδίζοντας πάλι την

παροχή οξυγόνου.

Φυσική άσκηση και αγγειακό

εγκεφαλικό επεισόδιο

Η θεραπευτική  αξία της  άσκησης για

ασθενείς  μετά από εγκεφαλικό επεισό-

διο είναι γνωστή. Υπάρχουν όμως ισχυ-

ρές ενδείξεις ότι η φυσική άσκηση μπο-

ρεί να προστατεύσει από αγγειακό εγκε-

φαλικό επεισόδιο, με τουλάχιστον δύο

τρόπους: 

3 η άσκηση προλαμβάνει το σχηματισμό

θρόμβων αίματος, και 

3 η άσκηση σταθεροποιεί τις πλάκες που

σχηματίζονται στις αρτηρίες, ώστε να εί-

ναι λιγότερο πιθανό να διαρραγούν η να

αποκολληθούν. Παρ’ όλα αυτά, μόλις

πρόσφατα, το 2000, δημοσιεύθηκαν τα

αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης,

σύμφωνα με την οποία παρακολουθού-

σαν 72.000 γυναίκες για 8 χρόνια. Τα

αποτελέσματα αυτής της μελέτης ανα-

φέρονται περιληπτικά  παρακάτω:   

3 Οι γυναίκες που ακολουθούσαν φυσική

άσκηση είχαν από 30% έως 70% λιγότε-

ρα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε

σχέση με τις γυναίκες που ακολουθού-

σαν καθιστική ζωή.

3 Η μείωση του κινδύνου να παρουσιάσει

κάποια γυναίκα ένα  εγκεφαλικό επεισό-

διο ήταν μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερο

ήταν το επίπεδο φυσικής άσκησης (όσο

περισσότερο τόσο το καλύτερο)

3 Η ένταση της άσκησης ήταν επίσης ση-

μαντική. Το γρήγορο βάδισμα (5 ή περισ-

σότερα χιλιόμετρα την ώρα), μείωνε πε-

ρισσότερο τον κίνδυνο εγκεφαλικού

επεισοδίου από ότι το αργό βάδισμα.

3 Με την άσκηση παρατηρήθηκε συνολι-

κή μείωση 20% με 30% του κινδύνου εμ-

φάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου.

3 Τα οφέλη για την υγεία είναι εμφανή

όταν κάποιος ασκείται 120 λεπτά την

εβδομάδα και μεγιστοποιούνται στις 4

ώρες άσκησης την εβδομάδα.

Όλες οι δραστηριότητες  εμφάνισαν πα-

ρόμοια οφέλη αρκεί να οδηγούσαν σε

απώλεια του ίδιου ποσού θερμίδων (Kcal)

Τα οφέλη είναι ίδια για κάθε ηλικία. Ακό-

μα και στις γυναίκες που ακολουθούσαν

καθιστική ζωή και άρχισαν φυσική δρα-

στηριότητα στη μέση ηλικία τους, η και

αργότερα, η πιθανότητα να πάθουν ένα

εγκεφαλικό επεισόδιο μειώθηκε σημαντι-

κά.

Παρόμοια  ευρήματα έδειξε και άλλη με-

γάλη μελέτη σε άνδρες ιατρούς.

Είναι η άσκηση ο φυσικός

εχθρός του θρόμβου;

Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αι-

μορραγίας και θρόμβωσης στο κυκλοφο-

ρικό μας σύστημα. Όταν αυτή η ισορρο-

πία διαταραχθεί, τότε σχηματίζονται εύ-

κολα θρόμβοι αίματος. Αυτή η λεπτή

ισορροπία διατηρείται με τη βοήθεια ου-

σιών που παράγει ο οργανισμός μας. Μια

από αυτές τις ουσίες είναι και το t-PA.

Μια συνθετική μορφή του t-PA  χρησιμο-

ποιείται από ιατρούς για να λύσουν το

θρόμβο αίματος που δημιουργήθηκε σε

αρτηρία καρδιάς (στεφανιαία αρτηρία)

όταν ένας ασθενής εμφανίζει έμφραγμα

του μυοκάρδιου. Αυτός ο εχθρός του

θρόμβου έχει σώσει πολλές ζωές από

όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε. Αυτό όμως

που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνω-

ρίζουν είναι ότι το t-PA παράγεται από

τον οργανισμό μας για να μας προστα-

τεύει από το σχηματισμό θρόμβων μέσα

στο κυκλοφορικό μας σύστημα.   

Όπως ανέφερα και παραπάνω η άσκηση

προστατεύει από τα αγγειακά εγκεφαλι-

κά επεισόδια. Με ποιον τρόπο όμως πα-

ρέχεται αυτή η προστασία δεν είναι ακρι-

βώς γνωστό. Ένας από τους τρόπους

που η άσκηση δρα είναι μειώνοντας το

σχηματισμό θρόμβων. Υπάρχουν τώρα

ενδείξεις ότι η άσκηση αυξάνει τα επίπε-

δα του t-PA. Αυτές οι ενδείξεις προέρχο-

νται από τα αποτελέσματα μίας μελέτης

που συμπεριέλαβε νέους (από 24-30

ετών) και μεγαλύτερης ηλικίας (60-82

ετών) άνδρες, στο Ιατρικό Κέντρο των

Βετεράνων στο Seattle,της Washington. 

Έξι μήνες συστηματικής άσκησης αυξά-

νουν σημαντικά τα επίπεδα του t-PA  και

στις δύο ομάδες ανδρών (νέους και ηλι-

κιωμένους). 

Τα ευρήματα  μάλιστα  ήταν  πιο εντυπω-

σιακά στην ομάδα των μεγαλύτερης ηλι-

κίας ανδρών, όπου η αύξηση των επιπέ-

δων t-PA ήταν της τάξης του 141% ένα-

ντι 22% της νεότερης ηλικίας ομάδας.

Επιπλέον η ουσία που ανταγωνίζεται την

δράση του t-PA μειώθηκε κατά 14%

στους νέους και κατά 52% στους μεγα-

λύτερους.   

Τα  ευρήματα αυτής της μελέτης υποδη-

λώνουν ότι η άσκηση προλαμβάνει τον

σχηματισμό θρόμβων αίματος κι έτσι

προστατεύει από καρδιακά και εγκεφαλι-

κά επεισόδια. Επιπλέον, η μελέτη αυτή

έδειξε ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα

ευεργετούνται περισσότερο από την

άσκηση, καθώς σε αυτούς παρατηρήθη-

καν οι μεγαλύτερες αλλαγές. 

Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει κα-

θώς ο οργανισμός μας, με τη σοφία που

τον διακρίνει, δεν θα επουλώσει κάτι που

δεν έχει χαλάσει ακόμα, όπως συμβαίνει

στην περίπτωση των νεότερης ηλικίας

ανδρών. Σίγουρα, όμως θα επουλώσει τη

βλάβη που έχει ήδη δημιουργηθεί, μόλις

του δοθεί η κατάλληλη  ευκαιρία.

Peter Kokkinos  

Από «στους ρυθμούς της καρδιάς»

Η EXPOWORK, στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξής της στο χώ-

ρο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων στην οργάνωση εκ-

θέσεων και συνεδριάσεων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στην

περιοχή Αεροδρομίου, δίνοντας έμφαση στο εξειδικευμένο και

διαρκώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ  (Κωδικός θέσης: CS )

Βασικά καθήκοντα θέσης:

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την σωστή και αποτελεσμα-

τική ενημέρωση των εκθετών, όσον αφορά στο εύρος των υπηρε-

σιών της εταιρείας, στην παροχή πληροφοριών, στην επίλυση απο-

ριών, στην λήψη παραγγελιών καθώς και στην προώθηση των ανα-

γκών των Εκθετών στα αρμόδια συνεργεία.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με κατεύθυνση στο Marketing

ή Διοίκηση επιχειρήσεων.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Σημαντική εξοικείωση και ευχέρεια χρήσης των εφαρμογών

Microsoft Office. 

– Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών θα θεωρηθεί επι-

πλέον προσόν.

– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

– Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Προσφέρονται:

– Σταθερές μηνιαίες αποδοχές.

– Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ.

– Έξτρα ιδιωτική νοσοκομειακή ασφάλιση.

– Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση.

– Bonus παραγωγικότητας.

– Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο επαγγελματι-

κό χώρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 1204000, 211 1204010, υπόψιν  κα.

Γρηγορίου Έφη

Αποστολή βιογραφικών: expowork@expowork.gr ή στο φαξ +30

211 1204004.

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αε-

ροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Προϋπηρεσία, γνώσεις αγ-

γλικής θα ληφθούν υπόψιν. Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφω-

νο: 210 6998860.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 19/6/2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 5754

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση Λ. Μαραθώνος 100, 153 51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου, τηλ. 213 2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη

Εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων (Μαυρίκεζα) κατά την ΠΡΩ-

ΤΗ ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη: 

– Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕ-

ΧΩΔΕ

– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συ-

μπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/03.10.1994).

– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

– Την από 29/04/2002, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Με-

λέτη κτηματογράφησης- πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής πε-

ριοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της Πράξης Εφαρμογής της μελέ-

της «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρ-

μογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή

«Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων  Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυ-

τή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1000 και πί-

νακες της πράξης εφαρμογής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατά-

στημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πο-

λεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση

Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της Πράξης Εφαρμο-

γής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και

πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην

περιοχή «Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων Θορικού (Ν. Αττικής),

όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα κλίμακας

1:1000 και πίνακες της πράξης εφαρμογής που ολοκληρώθηκε και

αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών

και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας

Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης

και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της τε-

λευταίας δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν

παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων

όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρ-

θωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρή-

σεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πα-

ρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-

κτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους

σύμφωνα με την 90327/7188/ 15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ-

ΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινή-

του καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου

1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν. 2242/94,

η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της πα-

ραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπο-

γραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου

Τομέα Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή

από τις 09.30π.μ. έως 13:30μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας Ο Διευθυντής

Ιωάννης Καραϊσκος Δ. Παπακυριακόπουλος

Ο Αντινομάρχης

Χ. Δαμάσκος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 11197/24.6.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την 136/2008 απόφαση Δ.Σ. Κρωπίας Αποφασίστηκε

η Β΄ ανάρτηση πολεοδομικού σχεδίου της πολεοδομικής

μελέτης επέκτασης Κορωπίου στο Δημοτικό Κατάστημα

από 30/06/2008 έως και 15 ημέρες μετά την κατά το νό-

μο τελευταία δημοσίευση, για την ενημέρωση των εν-

διαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Μελ. 05/2008

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ Προϋπολογισμός: 1.250.000,00€

(συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ με προϋπολογισμό 1.250.000,00€ (με ανα-

θεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 858.999,04€ (εργα-

σίες, ΓΕ&ΟΕ 28%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα

πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις

ώρες 8:00 – 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από

τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τη-

λέφωνο: 210.66.04.645, FAX επικοινωνίας: 210.66.04.646, αρμόδι-

οι υπάλληλοι για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη,

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύ-

στημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτω-

σης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις

του έργου, ήτοι τάξεις 2η και 3η και 4η εντός νομού έδρας στην κα-

τηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατάτ ην τε-

λευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και

ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-

γυητικής επιστολής ύψους 19.757,00€ και ισχύ τουλάχιστον τρια-

κοσίων (300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-

σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού

του Δήμου Γέρακα για το έτος 2008.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχια-

κή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/6/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7348

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

161-21-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΗΛ. 210.72 92 601 έως  608

ΑΡΜΟΔΙΟΣ. Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για  την προμήθεια  ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟΥ &

ΕΝΟΣ (1) WC ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δη-

μοπρασία με “ανοιχτό διαγωνισμό” όπως αυτός καθορίζεται στην

παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ

185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥ-

ΣΩΝ, ΕΝΟΣ (1)ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΝΟΣ (1) WC ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ενδεικτικής δαπάνης 69.972,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 9 Ιουλίου 2008 ημέρα Τετάρτη στις

10.00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2.940 ΕΥΡΩ. Όσοι επιθυμούν

να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγραφές

προσφορές το αργότερο μέχρι τις (13.00 μ.μ.) της 8ης Ιουλίου 2008

ημέρα Τρίτη.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο

άρθρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες

των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής

τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που κα-

θορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορι-

κό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες- μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα

αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ.1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαι-

ρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή

θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από

την λήψη της σχετικής αίτησης. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες,

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι

(6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί

για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες

θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται έξι (6) εργάσιμες ημέρες  μετά

την λήψη της σχετικής αίτησης. 

Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνι-

σμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (ΤΗΛ. 210.7292601 έως 608 FAX

210. 7292621) για τα οποί απαιτείται η έκδοση σχετικού παραβόλου

δέκα (10) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορη-

γούνται από 30/6/2008 έως 7/7/2008.

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη..26/5/…2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ……4179…..

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ…………… Προς εφημερίδα

ΓΡΑΦΕΙΟ……Δ.Ε…… «ΕΒΔΟΜΗ»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 8963-636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης 

Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειο-

δοτικό διαγωνισμό με σύστημα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά

ομάδες του άρθρου 4 περίπτωση β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7

του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές για την «Κατασκευή

ανελκυστήρα στο Δημαρχείο για άτομα με ειδικές ανάγκες», συνο-

λικού προϋπολογισμού 40.000,οο ευρώ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας

επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του

έτους 2008, έχει προϋπολογισμό 40,000 ευρώ (συμπεριλαμβανο-

μένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 28% και 18%, των απρόβλεπτων 15%, ανα-

θεώρηση 3% και του Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από τον Δή-

μο μας και από το ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7326.001.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολήπτες, εργο-

ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων,

εφόσον ανήκουν στην Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη (εφόσον έχουν

έδρα στο Ν. Αττικής) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογι-

κών- Υδραυλικών και Α1 ή Α2 τάξη ή 1η τάξη (εφόσον έχουν έδρα

στο Ν. Αττικής) για κατηγορίας Οικοδομικών.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μή-

νες αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με

εγγυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Π.Δ.&Δ΄ ή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας, ποσού  672,27 ευρώ (άρθρο 15 διακήρυξης) 

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πλη-

ροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγ-

μένης μέχρι και την 3/7/2008 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ.-Πέ-

μπτη 8.00-13.00 και Παρασκευή 8.00-12.30 Πληροφορίες κ. Συμεω-

νίδης Σίμος ή κα Σαββάκη Έλλη 

Τηλ: 8960156-8960196

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και μέσω ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Η ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνα, παρέχει την ευκολία στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια Δή-

μου Μαραθώνος, να υποβάλλουν τις αιτήσεις για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ηλεκτρονικά.

Η ιστοσελίδα www.marathon.gr, μέσω κατάλληλων συνδέσεων με το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., κατευθύνει

τον επισκέπτη σε υποδείγματα συμπλήρωσης των ειδικών εντύπων και στον τρόπο πληρωμής του παγίου

τέλους επίσης ηλεκτρονικά, μέσω πιστωτικής κάρτας.

Για περισσότερες πληροφορίες το: www.marathon.gr – e- mail Δήμου Μαραθώνος: info@marathon.gr



Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της

Σόφιας, η Ελληνική Ομάδα έχει

μπροστά της μία ακόμη διεθνή

πρόκληση. Εως και την Κυριακή, 29

Ιουνίου, διεξάγεται στην Κωνστα-

ντινούπολη το Παγκόσμιο Κύπελ-

λο Υπερπήδησης Εμποδίων,

CSIO4*-W, στο οποίο φυσικά η Ελ-

λάδα θα είναι παρούσα με πλήρη

ομάδα.  

Στον σημαντικό αυτό αγώνα θα

συμμετέχουν συνολικά έξι ιππείς

και αμαζόνες, ο Πρωταθλη-

τής Ενηλίκων 2008, Γιώργος

Δημαράς με τον Lami du

Hameaux, η τρίτη Πρωταθλή-

τρια Ενηλίκων 2008, Χριστί-

να Μαυροφρύδη με τον

Lapallo, ο Αυγερινός Λινάρ-

δος με τον R Tyson, o Γιούρι

Κερμέντι με την Siljona B, η

Ελίνα Δενδρινού με την

Syrana και ο Στέλιος Σταυρουλά-

κης με τον Escordio. 

Οι τέσσερις από τους παραπάνω

ιππείς θα αποτελέσουν την Εθνική

ομάδα, η οποία θα λάβει μέρος στο

αγώνισμα Grand Prix την Κυριακή,

29 Ιουνίου. 

***

Δύο αγώνες των δύο ιππικών αθλη-

μάτων θα πραγματοποιηθούν αυτό

το Σαββατοκύριακο, 28 & 29 Ιουνί-

ου στην Αττική. Πρόκειται για τον

2ο αγώνα του Αναπτυξιακού τουρ

στην Υπερπήδηση Εμποδίων, που

θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις

του Ιππικού Ομίλου Mega Sports

και για τον 6ο κατά σειρά αγώνα

στην Ιππική Δεξιοτεχνία, που θα γί-

νει στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπό-

μπης. 

Οι αγώνες, στους οποίους συμμε-

τέχουν ιππείς και από τις δύο περι-

φέρειες της Αττικής, Νότιας και

Βόρειας, θα είναι απογευματινοί

και θα αρχίσουν και τις δύο ημέ-

ρες, μετά τις 18.00. Περιλαμβά-

νουν δε τις κατηγορίες Η ύψους

1,00μ, η Ε ύψους 1.10μ. και η Γ

ύψους 1.20μ. Τη δεύτερη ημέρα θα

γίνουν επίσης τρεις κατηγορίες, η

Style Class με ύψη εμποδίων

1.05μ., η Δ ύψους 1.15μ. και ένα

αγώνισμα ύψους 1.20μ. 

ΙΠ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Πόρτο Ράφτη

29 Ιουνίου – 6 Ιουλίου

Δευτέρα 30 Ιουνίου

15.00 Αγώνες ιστιοπλοΐας Ι.Ο.ΠΟ.Ρ

Τρίτη 1 Ιουλίου

19.00 Αγώνες ιστιοπλοΐας Ι.Ο.ΠΟ.Ρ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 

17.00 Αγώνες ιστιοπλοΐας Ι.Ο.ΠΟ.Ρ

Πέμπτη 3 Ιουλίου
18.00 Θαλάσσιοι περιηγητικοί πλόες εντός του όρμου Πόρτο Ράφτη.

Παρασκευή 4 Ιουλίου
19.00 Επίδειξη Έρευνας και Διάσωσης από Ν/Γ 510 “ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ”

καθώς και παροχής Πρώτων Βοηθειών από ειδικευμένο προσωπικό, με τη

συμμετοχή μαθητών και σκάφους του ΝΑ.Σ.ΠΟ.Ρ.

Κυριακή 6 Ιουλίου
11.00 Απονομή μεταλλίων αγώνων

12.00 Επίδειξη χειρισμών jet ski, αγώνες ταχύτητας ιστιοπλοΐας

Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

Περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας, δείτε

στη σελίδα 4.

Η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

της Κωνσταντινούπολης 

Μετά την κατάκτηση του ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο

HANDBALL,η ομάδα ΠΑΙΔΩΝ

του Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, μαζι με

τον ΙΩΝΙΚΟ εκπροσώπησαν τη

ΑΤΤΙΚΗ στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL

ΠΑΙΔΩΝ 2007-2008 που διεξή-

χθη στο ΚΙΛΚΙΣ.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν

οι ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ομάδες απ’

όλη την Ελλάδα. 

Η τελική κατάταξη είναι: 

1. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

2. ΧΑΝΘ, 3. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 

4. Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 Γ.Σ ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ 6. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ 

7. ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

8. Γ.Σ ΔΡΑΜΑΣ 

Ο ομιλος έχει μια ιστορική συ-

νέχεια από το 1997 με τον ίδιο

προπονητή, αυτό δεν είναι κα-

θόλου τυχαιο.
• Πρωταθλητές Ελλάδος στους

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (1998)

• Πρωταθλητές Ελλάδος στους

ΠΑΙΔΕΣ (2000),

•  Η κατάκτηση 2 Ευρωπαϊκών

Τουρνουά HANDBALL ΠΑΙΔΩΝ ΣΕ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ 

• και τώρα 5η θέση στο Πανελ/νιο

πρωτάθλημα Παίδων.

Η ομάδα ΠΑΙΔΩΝ του

ΗΑΝDBALL συνεχίζει τις προ-

πονήσεις, ωστε να είναι έτοιμη

για το Πανευρωπαϊκό τουρ-

νουά που θα διεξαχθεί από 2-

12 Ιουλίου 2008 στην πόλη

TERAMO της Ιταλίας.

Να τους ευχηθούμε καλή επι-

τυχία. 

2 φορές Πρωταθλητές 

τα αγόρια του “ΘΕΤΙΣ”

ΗΑΝDBALL ΠΑΙΔΩΝ
5ος στην ΕΛΛΑΔΑ ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διεξήχθη το 1ο τουρνουά

βόλει Βύρωνα στις 14 και

15 Ιουνίου όπου συμμετεί-

χαν αρκετές ομάδες. 

Νικήτρια στέφθηκε η ομά-

δα αγοριών του “ΘΕΤΙΣ”

Βούλας, όπου οι αθλητές

της, κατέλαβαν για δεύτε-

ρη φορά την πρώτη θέση

μέσα στο 2008.

Η γενική κατάταξη είναι:

1. ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ ΒΟΥΛΑΣ

2. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.

3. ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ

4. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οι πρωταθλητές του ΘΕΤΙΣ

είναι:

1. Χατζηεμμανουήλ Εμμα-

νουήλ

2. Κοιλάδης Ερρίκος

3. Μουλάρτε Χάρυ

4. Χάσα Άλεξ

5. Προβελέγκιος Άλκης

6. Κωνσταντιλιέρης Άγγελος

7.Μερκάι Έρσι

8. Στεργίου Ιωάννης

9. Πασπαράκης Γιώργος

10. Χρυσοχόος Ιωάννης

11. Καλβίνος Αλέξανδρος

12. Βογιατζής Νιικόλαος

13.Χατζηκωσταντής Κωστής

Προπονητής αυτής της επι-

τυχημένης ομάδας είναι ο

Βάιος Χοντρός.

Η ομάδα παίδων του Γ.Σ. Κορωπίου




