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Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλάει εφ’

όλης της ύλης σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην

ΕΒΔΟΜΗ, και ειδικότερα για τα προβλήματα της Ανα-

τολικής Αττικής, εν’ όψει της επικείμενης επίσκεψής

του την προσεχή εβδομάδα. (3/10 στο Κορωπί).

Στόχος της επίσκεψής μας είναι η ανάδειξη των ιδι-

αιτέρων προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής,

που αν δεν αποτρέψουμε λαθεμένες επιλογές, θα

βρεθούμε

μπροστά σε

μη αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές και αναπτυξια-

κές συνέπειες, επισημαίνει ο πρόεδρος.

Η οικονομική κρίση στη χώρα αποτέλεσμα της κυ-

βερνητικής πολιτικής της Ν.Δ. Αβεβαιότητα, ανα-

σφάλεια και σκάνδαλα συγκλονίζουν την ελληνική

κοινωνία.. Ανάχωμα στην ψευδεπίγραφη ανάπτυξη

της Αττικής,  η επίσκεψη Τσίπα στο Κορωπί, η δράση

του ΣΥΡΙΖΑ και η κινητοποίηση των πολιτών.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ η ριζική ανατροπή των πολιτι-

κών συσχετισμών, για να δοθεί λύση αριστεράς

στον τόπο, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Εθνικός επανασχεδιασμός για τη διαχείριση των

απορριμμάτων, στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αυτονόητη ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες εί-

ναι συνταγματικό δικαίωμα.

Η διοικητική “μεταρρύθμιση” της κυβέρνησης απο-

σκοπεί στον κομματικό έλεγχο των Δήμων και δη-

λώνει την αντίθεσή του σ’ αυτές τις συνενώσεις και

μεθοδεύσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΕΛΙΔΑ 11, 20

Σύσσωμο το Δ.Σ. Βούλας

απέρρριψε τα μαγαζιά στη Β’ πλαζ
Απόντος του Δημάρχου σύσσωμο το Δημοτικό Συμ-

βούλιο, πλειοψηφία και μειοψηφία, είπαν ένα βρο-

ντερό όχι, στην δημιουργία καταστημάτων μέσα

στο 2ο Αλίπεδο Βούλας.

Με επιστολή τους, όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψη-

φίας, ετάχθηκαν υπέρ της διαχείρισης της πλαζ

από τον Δήμο. 

Σελίδες 8,9

Δημοτική πλαζ θέλουν

οι κάτοικοι την Λομπάρδα

Σελ. 13

ΑΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Εφ’ όλης τη ύλης συνέντευξη τύπου, παραχώρησε

την Πέμπτη 25/9 η Νομαρχιακή Παράταξη ΔΥΝΑ-

ΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ με επικεφαλής τον Θα-

νάση Μπαλή. Σελίδα 12

ο Πέτρος Δούκας
ομολόγησε!...

Ομολογία του Πέτρου Δούκα συνυπογραφής μιας υπουργικής

απόφασης που αναγνώριζε ότι η λίμνη Βιστωνίδα και οι παραλί-

μνιες εκτάσεις ανήκουν με χρυσόβουλα και φιρμάνια στην μονή

Βατοπεδίου του Εφραίμ, ανέθετε στην ΚΕΔ να κάνει τις άκυρες,

προκλητικές και σκανδαλώδεις ανταλλαγές...                 Σελ. 13

ΣΕΛ. 20



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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Επεκτείνεται η ΜΕΘ 
στο Ασκληπιείο Σελ. 6

Δύο νέοι παιδικοί σταθμοί στη

Βούλα Σελ. 10

Ελλιπής η στροφή στη Λεωφ.

Αγίας Μαρίνας Σελ. 20

Σχολικά Κυλικεία Σελ. 17

Ασυνείδητοι “Οικολόγοι” Σελ. 20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 5942/14.7.2008 απόφαση

του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη το έργο

“Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη και

λειτουργία αρδευτικής (αγροτικής χρήσως) υδρογεώτρησης

ιδιοκτησίας Πουλή Μιχάλη που βρίσκεται στη θέση “Κουμινάδα-

Κοοκκινάδο Μερέντας” του Δημου Μαρκοπούλου στη διαδικα-

σία της υποκατηγορίας 4, σύμφωνα με το άρθρ 4 της ΚΥΑ Η.Π.

11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β’/20.3.03).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρί-

σκεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Ανατ. Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει

γνώση της σχετικής μελέτης, πληροφορίες και στοιχεία αυτής.

Παλλήνη 21/9/08

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

Μέσα στη σφαίρα των δημαρχια-

κών και δημοτικών δρωμένων

υπάρχουν καλώς και κακώς κείμε-

να. Αυτό μπορεί να το χαρακτηρί-

σει κανείς φυσιολογικό αν λάβει

υπόψη του τις αντίθετες απόψεις

που υφίστανται σε δύο ανθρώπους,

πόσο μάλλον σε σύνολο πολύ πε-

ρισσοτέρων και μάλιστα για διαφο-

ρετικά συμφέροντα μέσα σ' ένα δή-

μο.

Πιθανόν να μην ετίθετο καν η σκέ-

ψη αυτή, αν δεν είχε πραγματοποι-

ηθεί η εκδήλωση της συναυλίας Νι-

κολόπουλου – Μακεδόνα και άλ-

λων αξιόλογων καλλιτεχνών στο

κτήμα Καμπά στην Κάντζα. Ουδέν

το μεμπτόν για μια ενδιαφέρουσα

εκδήλωση σαν αυτή αν… δεν έπε-

φτε το μάτι του δημότη στο όνομα

του χορηγού: R.E.D.S. !! Αυτός,

λοιπόν, ο απλός δημότης θα κάνει

συνειρμικές σκέψεις: στη

R.E.D.S. δεν είναι που ενα-

ντιωνόμαστε για τις κατασκευ-

ές που θέλει να κάνει στο κτή-

μα Καμπά ;

Μετά απ' αυτό την καλούμε ή

την δεχόμαστε να μας κάνει

δώρα - σαν αυτή τη συναυλία –

σαν άλλος Δούρειος ίππος;

Μας «χαρίζει καραμέλες» για

να μας γλυκάνει «ο καλός ο κύ-

ριος» για να μας κλείσει το

στόμα και να μη μιλήσουμε για

ό,τι θέλει μετά, ανενόχλητος,

να κάνει εις βάρος μας; Θα ξα-

νατολμήσουμε, λοιπόν ν' αντι-

ταχθούμε στις επιθυμίες της;

Αυτή, απλά, κάνει τη δουλειά

της με τον καλύτερο και πιθα-

νόν εξυπνότερο τρόπο.

ΕΜΕΙΣ;;!!! 
Αντ. Ρεφούλιας

Ολίσθημα της Δημοτικής 

Αρχής Παλλήνης
η επιχορήγηση εκδήλωσής του με την REDS

Ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης της Παλλήνης, πέραν των καλών εντυπώσεων που άφησε για την ποιότητα του

πολιτισμού που προσέφερε, άφησε και μια πικρή γεύση στους κατοίκους, και έναν επερχόμενο κίνδυνο. .

Ο λόγος, η χορηγία της Reds σε συναυλία που άφησε κατά τα άλλα, πολύ καλό απόηχο.

Θα μου πείτε, μα πειράζει να δεχθουμε μία χορηγία από μία εταιρία που διατίθεται; Να θυμίσουμε την πε-

ρίφημη φράση που βγήκε μέσα από πικρή εμπειρία: “φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες”.
Και μάλιστα όταν όλοι γνωρίζουμε, και πρώτος ο δήμαρχος, τις διαθέσεις της συγκεκριμένης εταιρίας για

το τεράστιο κέντρο που επιδιώκει να κατασκευάσει στα όρια της Κάντζας με την Παιανία.

Δεν γνωρίζω αν ήταν επιλογή του Δημάρχου, γιατί αν ήταν, αντιβαίνει στις αρχές και τις αποφάσεις του

Δημοτικού του Συμβουλίου, που ομόφωνα, πριν ένα χρόνο δεν δέχθηκε τη δημιουργία του πολυχώρου.

Για το θέμα έχει στείλει ανακοίνωση ο Συνδυασμός “Παλλήνη - Ενότητα και Προοπτική” καθώς και επιστο-

λή του Αντώνη Ρεφούλια, τα οποία δημοσιεύουμε μερικώς.

Κυκλοφοριακή αγωγή στο Κορωπί 

26 και 27 Σεπτεμβρίου

Σεμινάριο Κυκλοφοριακής Αγωγής από τον Ιαβέρη, (τον γνω-

στό οδηγό αγώνων) με την αρωγή της INTERAMERICAN, θα

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  26 Σεπτεμβρίου στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Κορωπίου στις 8 μ.μ, ενώ η πρα-

κτική επίδειξη με συμμετοχή πολιτών στην οδήγηση οι οποί-

οι θα επιλεγούν από το ακροατήριο του σεμιναρίου, θα πραγ-

ματοποιηθεί το Σάββατο, 27 το πρωί (11 π.μ.) στην οδό Αν. Ι.

Ντόυνη (Δημοτικό Στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρη).

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 και στα πλαίσια των

Εκδηλώσεων του Δήμου για τον Πολιτιστικό

Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνική

εκδήλωση στο εργοστάσιο του κτήματος ΚΑ-

ΜΠΑ. Ο Συνδυασμός μας δεν θα ήταν αντίθε-

τος με την καλλιτεχνική εκδήλωση – και μάλι-

στα δωρεάν – εάν ήταν κοινωνική προσφορά

του Δήμου προς τους Δημότες του.

Όμως η εκδήλωση αυτή έγινε με χορηγία της

εταιρείας REDS.

Ανεξάρτητα από την άποψη που έχει κάθε ένας

για τις χορηγίες και τα αντισταθμιστικά τους

οφέλη για τους χορηγούς, η συγκεκριμένη

αποδοχή χορηγίας και ο τόπος πραγματοποίη-

σής της (κτήμα ΚΑΜΠΑ) υποθηκεύει τα συμφέ-

ροντα της πόλης μας.

Όπως είναι γνωστό, η REDS επιδιώκει την τσι-

μεντοποίηση του κτήματος ΚΑΜΠΑ κατασκευ-

άζοντας κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υπο-

βαθμίσουν την  περιοχή και θα καταστρέψουν

το περιβάλλον.  Δημοτικό και Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο, με ομόφωνες αποφάσεις τους έχουν

αντιταχθεί στην κατασκευή αυτή.

Παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή της Παλλήνης

ζήτησε και αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση της

εκδήλωσης, συνεισφέροντας στην προσπάθεια

της εταιρείας να δείξει το «κοινωνικό» της

πρόσωπο, ώστε να ξεπεραστούν οι αντιδρά-

σεις των Δημοτών για την κατασκευή του έρ-

γου.

Ο Συνδυασμός μας καταγγέλλει τη Δημοτική

Αρχή γιατί με τις ενέργειές της υπονομεύει συ-

νειδητά  τα συμφέροντα της πόλης.

Επίσης καταγγέλλουμε τη Μείζονα Αντιπολί-

τευση, γιατί συμφώνησε στην αποδοχή της πα-

ραπάνω χορηγίας.

Τους καλούμε να συναισθανθούν τις ευθύνες

τους και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα

του πολίτη όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έρ-

γα. 

Συνδυασμός ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του Επικεφαλής  του Συνδυασμού Αναστάσιου Μπουντουβά

Θανάσιμος τραυματισμός

Δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε και

τραυμάτισε θανάσιμα άντρα πεζό αγνώ-

στων στοιχείων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμ-

βρίου, περίπου στις 1 τη νύχτα, στη Λε-

ωφ. Ποσειδώνος και Καλαμακίου, ρεύμα

κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Ο άτυχος άντρας είναι ηλικίας περίπου 25-

30 ετών, αναστήματος 1.70μ., με καστανό-

μαυρα κοντά μαλλιά και κατά το χρόνο του

ατυχήματος φορούσε τζιν παντελόνι χρώ-

ματος μπλε, ενώ από τα μέχρι σήμερα συλ-

λεχθέντα στοιχεία πιθανολογείται ότι ήταν

άστεγος στην περιοχή της πλαζ Αλίμου, πο-

λωνικής καταγωγής, με μικρό όνομα Πέ-

τρος Petran.

Οποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί

να βοηθήσει στην ανακάλυψη των στοι-

χείων ταυτότητας του νεκρού άντρα ας

επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας

Καλλιθέας στα τηλέφωνα (210)

9538.155, 9538.170 & 9538.171.
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Παράλειψη του υπαλλήλου η δια-
νομή των προσκλήσεων
Τις ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο

Ήταν η απάντηση του προέδρου

Αν. Χρήστου στη διαμαρτυρία της

μειοψηφίας ότι δεν πήραν τις

προσκλήσεις του Συλλόγου Αγίας

Μαρίνας που καλούσε για ενημέ-

ρωση σχετικά με την Λομπάρδα.

Αρνητική η αντίδραση της Μαρίας

Γκίκα, η οποία ούτε λίγο ούτε πο-

λύ, είπε ότι το γνώριζε η μειοψη-

φία, αφού ο ανηψιός του Δ. Κιού-

ση μοίραζε ανακοινώσεις της πα-

ράταξής τους στη συγκέντρωση

της Κυριακής, στο Σύλλογο.

Και αναλώθηκε σε ένα λογύδριο,

πώς ο δείνα δεν έβαλε την κόρη

του στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων,

πώς ο τάδε έβαλε το γιό του, πε-

ρί μαθημάτων δημοκρατίας και

άλλα τοιαύτα, που απείχαν παρα-

σάγγας από το θέμα που εσυζη-

τείτο. Και μάλιστα με πολύ άκομ-

ψο τρόπο.

Στις διαμαρτυρίες της μειοψηφίας

για τα λεγόμενα της Μ. Γκίκα ο

πρόεδρος απάντησε: Μπορεί κα-
θένας από τους συμβούλους να
εκφράζεται, αλλά ένα βήμα παρα-
πάνω ξεπερνάει κάποια όρια. 

Μάλλον τα ξεπέρασε τα όρια η

δημοτική σύμβουλος, κύριε Πρόε-

δρε.

Κτηματολόγιο στο

Κορωπί

Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο

ζήτησε ο επικεφαλής της  μειο-

ψηφίας Δ. Κιούσης, αλλά τους εί-

χε προλάβει ο πρόεδρος, αφού

όπως είπε υπάρχει στην ατζέντα

του Συμβουλίου ως ενημέρωση

στο τέλος του.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι το

Κτηματολόγιο έχει δημιουργήσει

προβλήματα στους κατοίκους του

Κορωπίου γιατί  το μεγαλύτερο

τμήμα της περιοχής το έχει χαρα-

κτηρίσει αστικό, με αποτέλεσμα

να καλούνται οι έχοντες κληροτε-

μάχια να πληρώνουν δύο και

τρεις φορές.

Η πρόταση του Δήμου, όπως εξή-

γησε ο αντιδήμαρχος Σερ. Κόλ-

λιας, ήταν να μπουν οι περιοχές

που έχουν Γεν. Πολεοδομικό Σχέ-

διο (ΓΠΣ) και οι ζώνες οικιστικού

ελέγχου σαν αστική περιοχή και

μόνο. Παρ’ όλα αυτά η εταιρία

Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει βάλει τα

Μετόχια, το Βορό και μία περιοχή

στα Λευκά Πεύκα και στον Καρε-

λά.  Κατ’ αυτούς είναι τόσο πυ-

κνοδομημένη που θεωρείται αστι-

κή. Είναι θέμα ακρίβειας αποτύ-

πωσης, μας είπαν όταν στριμώ-

χτηκαν. Το ίδιο πρόβλημα, έχουν

και τα Καλύβια και η Κερατέα και

το Μαρκόπουλο.

Ακόμη τα όρια δεν είναι ξεκαθαρι-

σμένα με τα όρια της Βάρης, στη

Σούριζα από τη βάση και μέσα. Τα

καταγράφει το Κτηματολόγιο, αλ-

λά δεν ορίζει Δήμο. Άλλο ένα

πρόβλημα είναι στα Καλύβια και

στην Παιανία που οριοθετούν από

την Κεκροπία του Γεωργίτση και

πέρα ως Παιανία.

Ελαβαν υπόψη τους, όπως είπε ο

δήμαρχος, την απογραφή της

Στατιστικής Υπηρεσίας το 2000.

Ενημέρωσε δε ότι το Κτηματολό-

γιο θα έρθει προς συζήτηση σε

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Απορρίφθηκαν 

οι ενστάσεις για  

την πεζοδρόμηση

του κέντρου

Ενστάσεις κατά της πεζοδρόμη-

σης τμήματος της Λεωφ. Βασ.

Κωνσταντίνου είχαν καταθέσει

τέσσερις κάτοικοι της περιοχής οι

οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειο-

ψηφία από το Δημοτικό Συμβού-

λιο.

Η κυκλοφοριακή μελέτη έχει

εγκριθεί  με την απόφαση 299/05,

κατά της οποίας προσέφυγαν οι

κάτοικοι  ζητώντας να μην υλο-

ποιηθεί η πεζοδρόμηση, γιατί δεν

θα ενισχυθεί το εμπορικό κέντρο

με φυσική συνέπεια την οικονομι-

κή ζημία των επιχειρήσεων που

εδρεύουν κατά μήκος της υπό

πρότασης πεζοδρόμησης, διότι οι

περισσότερες επιχειρήσεις στηρί-

ζονται στη διερχόμενη κίνηση».

Επίσης διατείνονται ότι με την πε-

ζοδρόμηση θα ενισχυθεί η δημι-

ουργία κέντρων αναψυχής (μπαρ,

καφετέριες, φαστ φουντ κλπ.) με

αποτέλεσμα την όχληση και την

υποβάθμιση της περιοχής.

Ο Δημ. Κιούσης δήλωσε ότι «εί-
μαστε αντίθετοι με το σκεπτικό
αυτής της πολεοδόμησης και
αποδεχόμαστε τις ενστάσεις. Η
κυκλοφοριακή μελέτη, το έχω δη-
λώσει και πάλι στο Δ.Σ. δεν είναι
αξιόπιστη».

Κυκλοφοριακές 

παρεμβάσεις

Μάτια γάτας (κάτι αγκαθωτά με-

ταλλικά πλαίσια με φωσφορίζο-

ντα φώτα φυτεμένα στην άσφαλ-

το), και παλλόμενο φανάρι, απο-

φάσισαν να τοποθετήσουν στις

διασταυρώσεις με την οδό Κολο-

κοτρώνη, που έχουν γίνει ιδιαίτε-

ρα επικίνδυνες.

Εκκλησία οι

αθλοπαιδιές!
Σε προηγούμενη απόφασή του

(142/08) το Δημοτικό Συμβούλιο

είχε εγκρίνει πρότασης τροποποί-

ησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομι-

κού Σχεδίου της «Παραλίας Αγίου

Δημητρίου». Η τροποποίηση αφο-

ρούσε αλλαγή χρήσης του ΚΦ87

χαρακτηρισμένου χώρου ως

αθλοπαιδιές σε εκκλησία, τα

2,250τ.μ. και σε παιδική χαρά τα

750τ.μ.

Κατά της απόφασης κατέθεσαν

ενστάσεις τρεις κάτοικοι της πε-

ριοχής, οι οποίοι σημειώνουν ότι

ο Κ.Φ. δεν πρέπει να χαρακτηρι-
στεί ως χώρος εκκλησίας διότι η
περιοχή έχει μεγαλύτερη ανάγκη
από χώρους άθλησης. 
Να επισημάνουμε ότι ο χώρος εί-

ναι κοινόχρηστος και ότι κοντά

υπάρχει εκκλησία, ο Αγιος Δημή-

τριος, που έδωσε και το όνομα

στον οικισμό.

Οι αιτιάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου ήταν ότι θα είναι ενορια-

κός ο ναός και ότι το έχουν ζητή-

σει με υπογραφές πάρα πολλοί

κάτοικοι.

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο

απέρριψε τις ενστάσεις των κα-

τοίκων, εμμένοντας στην απόφα-

σή του για εκκλησία, παρά το ότι

όπως είπε ο αντιδήμαρχος Σερ.

Κόλλιας ο χώρος αυτός έχει  δε-
σμευτεί από το 1994. Είναι δε-
σμευμένος για αθλητικές χρή-
σεις. Τώρα τίθεται το θέμα να γί-
νει μία εκκλησία (πόσο θα πάρει)
και το υπόλοιπο να παραμείνει
αθλητικές χρήσεις. 

Πράγματι μας γεννιέται απορία.

Είναι δυνατόν να ακυρώνουν

έναν κοινόχρηστο χώρο χαρακτη-

ρισμένο από το 1994 για αθλητι-

κές χρήσεις και να το κάνουν εκ-

κλησία!

Δεν είμαστε κατά της εκκλησίας,

αλλά θεωρούμε ότι προέχει η

«ανάσα» των παιδιών, η άθληση

που λείπει δραματικά. Και αφού

καθυστέρησαν δραματικά να υλο-

ποιήσουν την απόφαση για αθλη-

τικές εγκαταστάσεις, αντί να προ-

χωρήσουν την ακυρώνουν! 

Είναι λυπηρό, η ψηφοθηρία να εί-

ναι πρώτιστο κίνητρο! Ποιος να

τολμήσει να πάει κόντρα στην

«εκκλησία» και στις υπογραφές

1200 κατοίκων! Δοκιμάσατε να

ρωτήσετε τους κατοίκους της πε-

ριοχής μεταξύ των αθλοπαιδιών,

του πρασίνου και της εκκλησίας,

τι θα προτιμούσαν. Όχι βέβαια.

Στους θρησκευόμενους απαντώ

ότι τα θρησκευτικά του καθήκο-

ντα ο καθείς, μπορεί να τα επιτε-

λέσει οπουδήποτε. Δεν είναι απα-

ραίτητο να πάει στην εκκλησία.

Αλλωστε ο Θεός είναι πανταχού

παρών. Εχουν καταντήσει τον οί-

κον του θεού οίκον εμπορίου…

Αννα Μπουζιάνη

...Από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου

Πολεοδόμηση στο Κίτσι

Δύο προτάσεις κατέθεσαν οι μελετητές για την πολεοδόμηση στο Κί-

τσι. Η διαφορά της μιας με την άλλη είναι ο ποδηλατόδρομος. Ψηφί-

στηκε η πρόταση με τον ποδηλατόδρομο και τις προσεχείς ημέρες θα

αναρτηθεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να υποβάλουν

τυχόν ενστάσεις.

Η περιοχή είναι χωρισμένη σε δύο γειτονιές. Η γειτονιά προς τη Βάρη

έχει πρόβλημα με το

ρέμα και τα δασικά.

Το ρέμα είναι μπαζω-

μένο και σε άλλα ση-

μεία κτισμένο και έχει

εξαφανιστεί τελείως!

Σ’ αυτό το κομμάτι

δεν γίνεται ανάρτηση,

εξήγησε ο μελετητής

Παππάς. Είναι ενταγ-

μένο στο  ΓΠΣ.

Είναι δηλωμένο το

60% μόνο των ιδιο-

κτητών. Αυτοί που

δεν θα δηλώσουν δεν

θα μπορούν να κά-

νουν δήλωση ιδιοκτη-

σίας, και το μεγάλο

πρόβλημα θα το

έχουν όταν κυρωθεί η

πράξη εφαρμογής,

που θα πρέπει να κά-

νουν μεταβολές, να

πληρώνουν μεγάλα

ποσά, εξήγησε ο μελετητής. Και πρέπει να επισημανθεί αυτό, για να

καταλάβουν οι κάτοικοι ότι πρέπει να δηλώσουν το ακίνητό τους.

Θα επανέλθουμε για το θέμα με περισσότερα στοιχεία.

Πολλά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν και προ ημερη-

σίας, αλλά και τα προγραμματισμένα στο Δ.Σ. του Δήμου Κρωπίας την περασμένη Τε-

τάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Μικρές κόντρες, με εξαίρεση της Μ. Γκίκα, για την έγκαιρη ενη-

μέρωση, απορρίψεις ενστάσεων και “ανομολόγητες” ομοφωνίες...

Ενδιαφέρουσες προτά-

σεις του Κώστα Δήμου

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων
και οι αποφάσεις να ανεβαίνουν
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
του Δήμου.

Να κόψουμε όσα δέντρα εμποδί-
ζουν την ορατότητα. Οι μισές δια-
σταυρώσεις βγαίνεις μέχρι τη μέ-

ση του δρόμου για να δεις αν έρ-
χεται κάποιος.
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Συναυλία αφιερωμένη στην καταστροφή 

της αλησμόνητης Σμύρνης
με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)

Στο πλαίο της Β’ φάσης αδελφοποίησης, ο Δήμος Βού-

λας υποδέχεται την Κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνα-

κας Κύπρου σε μια τελετή αδελφοποίησης που θα

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 18.00

στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ιωνία” (Λ. Καραμανλή 18).

Το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων λειτουργεί

ως θεμελιώδες επιστέγασμα εκπαιδευτικών - περι-

βαλλοντικων ανταλλαγών και σχέσεων σε κοινωνικό,

πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο.

Αδελφοποίηση
Βούλα - Καλό χωριό Λάρνακας 

Εικαστικό Σχολείο στο Κορωπί

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κρωπίας έχει ήδη

ξεκινήσει,  από τις 15 Σεπτεμβρίου τις εγγραφές στα

τμήματά του.  

Το ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με τα τμήματα:

1. ΠΑΙΔΙΚΟ ( Ζωγραφική, Γλυπτική)

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (Ελεύθερο Σχέδιο)

για νέους και νέες, 

3. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( Σχέδιο, ζωγραφική) αρχίζει το Σάβ-

βατο 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα της Πλ. Δεξαμενής

Για τα υπόλοιπα Τμήματα: 

• ΒΥΖΑΝΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

• ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για εφήβους

• ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

•ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΟΙ ΑΣΚΕΠΕΙΣ»

είναι ανοιχτές οι ημερομηνίες έναρξης τους και θα

γίνουν νέες ανακοινώσεις. 

Για επικοινωνία: 210- 60 26 270 & 210-662 56 82

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 

Επιμορφωτικά Μαθήματα 

Από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως και τον ΙΟΥΝΙΟ 2009  θα λει-

τουργήσουν  σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής τα

παρακάτω ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

1. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ  στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας»

2. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ στο Π.Κ. Ι.Ν. Αγ. Κυριακής 

3. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας»

4. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ στα γραφεία της ΝΕΛΕ Αν. Αττικής

5. ΚΕΝΤΗΜΑ στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας» 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ στο 2ο Δημ. Σχολείο Σπάτων 

7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας»

8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας»

9. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

10. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» στο Π.Κ. 

11. ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ στο Π.Κ. 

Η συμμετοχή στα παραπάνω τμήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ 

(εφόσον εγκριθούν από τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής)

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας» ΩΡΕΣ 18:00 – 20:00

ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τηλ. επικοινωνίας - e-mail: sylgynspaton@gmail.com

Ηλιοπούλου Νέλλα  210-6634275

Ζαχαροπούλου Ζωή  210-6634549 - Πέτρου Ελένη 210-664734 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης

στο Λαύριο

Το παράρτημα της ΠΕΑΕΑ ΛΑΥΡΙΟΥ και ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥ-

ΡΕΩΤΙΚΗΣ οργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης που

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη και ώρα

10.30 στο χώρο του μνημείου (δίπλα στον ΟΤΕ).

Χρέος όλων μας είναι να τιμήσουμε αυτούς που πέθα-

ναν τον φοβερό Χειμώνα του 1941- 1942 από πείνα

στην πόλη μας.

Να τιμήσουμε και όλους τους Λαυριώτες που έζησαν το

δράμα της πείνας, που έπληξε όλα τα στρώματα του πλη-

θυσμού από την μαύρη σκλαβιά, την αρπαγή των προϊό-

ντων και της βαρβαρότητα της Γερμανικής Κατοχής, λέει

στο κάλεσμά του ο δήμαρχος Δημήτριος Λουκάς.

Ηalf note jazz club 

Σ’ ένα πολύ κεφάτο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνέντευ-

ξη τύπου του half note jazz club που παρουσίασε συνοπτι-

κά το πρόγραμμα, που θα παρακολουθήσουμε όλο το χρό-

νο.

Jazz, Blues, Funk, Acid αλλά και Tango, Flamenco Hip hop

ακόμα και Ethnic Punk είναι λίγα απ’ τα είδη μουσικής που

θα απολαύσουμε τα βράδια του χειμώνα. Μουσική για

«ψαγμένους», μουσική για όλους, κάθε βράδυ και διαφο-

ρετική μουσική απόχρωση. 

Αρκετά είναι τα σχήματα που θα παρουσιάσουν τη δου-

λειά τους, για πρώτη φορά στην Ελλάδα! 

Με «σχεδία» τη μουσική και «κουπιά» τον ασταμάτητο

«ρυθμό» και το έντονο «συναίσθημα» ξεκινά η νέα περι-

πλάνηση στον κόσμο της μουσικής στις 3 Οκτωβρίου που

το Half Note ανοίγει τις πύλες του με τον Melvin Sparks,

τον ζωντανό θρύλο που αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη

εποχή της σόουλ τζαζ να κάνει ποδαρικό.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και μετά το Πάσχα και βέβαια

θα ακολουθήσει και το δεκαήμερο Ελληνικής jazz σκηνής,

για τρίτη συνεχόμενη φορά, σε μια συνέχεια της προσπά-

θειας για την ανάδειξη και υποστήριξη των καταξιωμένων

Ελλήνων μουσικών και ελληνικών σχημάτων.

Θα επανέλθουμε για την ανάδειξη συγκεκριμένων παρα-

στάσεων.                                            Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η  Ν.Ε.Λ.Ε. στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων

διοργανώνει μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στην κατα-

στροφή της Σμύρνης, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις

7μ.μ. στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης.

Θα τραγουδήσει η διεθνούς φήμης Παμμεσογειακή χορω-

δία «Μελωδική Κιβωτός» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση

του  Γεώργιου Κατσούλη. 

Συμμετέχουν οι καταξιωμένοι μουσικοί καλλιτέχνες: Γιώρ-

γος Κωτσίνης  (κλαρίνο), Ανδρέας Κατσιγιάννης (σαντού-

ρι), Μάνος Κουτσαγγελίδης (κανονάκι - τραγούδι), Θωμάς

Κωνσταντίνου (ούτι), Νίκος Μέρμηγκας (λαούτο), Ειρήνη

Δερέμπεη (καβάλ), Στρατής Ψαραδέλλης (πολίτικη λύρα),

Περικλής Παπαπετρόπουλος (ταμπουράς), Γιώργος Μαρι-

νάκης (βιολί), Μανώλης Κοττορός (βιολί), Σωτήρης Μαρ-

γώνης (βιολί), Δημήτρης Γάσιας (βιολί), Μιχάλης Κουλού-

μης  (βιολί), Γιάννης Φράγκος (βιολί), Σωκράτης Σινόπου-

λος (τσέλο), Γιάννης Πλαγιαννάκος (όρθιο μπάσο), Βαγγέ-

λης Καρίπης (κρουστά), Ανδρέας Παππάς (κρουστά) και

Κώστας Μερετάκης (κρουστά). 

Χορεύει τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων Σπάτων.

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί το ζεύγος Γιασεμή και Νικολά-

ου Σαραγούδα για την πολυετή προσφορά του στην παρά-

δοση.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσικό Γυμνάσιο

Παλλήνης, 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος (θέση Μαρίζα).

Η Είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Ματαιώθηκε το Τρυγοπάτι

στο Μαρκόπουλο

Η αγαπημένη γιορτή όλων με το Τρυγοπάτι στο Μαρκό-

πουλο, δυστυχώς, ματαιαώνεται λόγω των κακών καιρι-

κών συνθηκών. Η μυρωδιά του μούστου και η γλύκα της

μουσταλευριάς δεν θα διεγείρει τις αισθήσεις μας...
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ΑRT GALLERY CAFÉ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ζητήματα… καρδιάς στη σκηνή 
του Megaron Plus!

Διάλεξη του καρδιοχειρουργού Sir Magdi Yacoub και του πρώην

Υπουργού Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Lord Grey Gowrie

Προωθώντας την ιατρική επιστήμη και τα επιτεύγματά της στον

σύγχρονο κόσμο, το Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακο-

λουθήσει την κοινή διάλεξη ενός από

τους διασημότερους γιατρούς στον

κόσμο και του ασθενούς του με αφορ-

μή την αγάπη και των δύο για τη ζωή

και την τέχνη.   

Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση με γενικό

τίτλο «Ο ποιητής ως ασθενής» και

βασικούς πρωταγωνιστές τον θρύλο

της καρδιοχειρουργικής Sir Magdi

Yacoub (Σερ Μαγκντί Γιακούμπ) και

τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού του

Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος της

Βουλής των Λόρδων Lord Grey Gowrie (Λόρδο Γκρέι Γκάουρι), θα

πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2008, στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών. Τους προσκεκλημένους θα προλογίσει στο κοινό ο Έλλη-

νας καρδιοχειρουργός Στέργιος Θεοδωρόπουλος διευθυντής της

Α΄ καρδιοχειρουργικής κλινικής του «Ιασώ General Hospital». 

Γιατί αυτοί οι δύο άντρες θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του Megaron

Plus; Τον Ιανουάριο του 2000 ο Γκρέι Γκάουρι υποβλήθηκε σε με-

ταμόσχευση καρδιάς από τον καθηγητή Μαγκντί Γιακούμπ. Ήταν

μια μεταμόσχευση «ντόμινο»: ο Γκάουρι δέχτηκε την καρδιά ενός

ζωντανού δότη, ο οποίος με τη σειρά του έλαβε την καρδιά και τον

πνεύμονα ενός άλλου δότη που δεν ζούσε πια. 

Το καλοκαίρι του 1999, ο Γκρέι Γκάουρι εισήχθη στο νοσοκομείο

Harefield (Χέρφιλντ) του Λονδίνου. «Ο ένας χρόνος που έμεινα

στο νοσοκομείο ήταν για μένα μια λυτρωτική εμπειρία», θα πει με-

τά την περιπέτειά του. Εκείνο τον χρόνο, άρχισε να γράφει ποίηση

-για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, περιμένοντας το μόσχευμα στο Χέρφιλντ, ο Γκρέι

Γκάουρι νιώθει και πάλι την ανάγκη να στραφεί στη λογοτεχνία και

να γράψει ποίηση. Τα 17 ποιήματα που συνέθεσε εκείνους τους μή-

νες αποτέλεσαν το «Domino Hymn», μια ποιητική συλλογή που πε-

ριγράφει με γλαφυρό ύφος το νοσοκομειακό περιβάλλον, μέσα από

τη ζωή κάποιου που κρέμεται από μια κλωστή. Στα ποιήματα ο φόβος

ή η αγωνία στην προοπτική του θανάτου δεν διαφαίνονται καθόλου.

Οι δύο άντρες μοιράζονται την αγάπη τους για τις τέχνες και πι-

στεύουν ότι η επιστήμη εξαρτάται κατά πολύ και από την ευρημα-

τικότητα. 

Ο καρδιοχειρουργός Σερ Μαγκντί Γιακούμπ έχει πραγματοποιήσει

περισσότερες μεταμοσχεύσεις καρδιάς από οποιονδήποτε άλλον

χειρουργό στον κόσμο. Αν και συνταξιοδοτήθηκε από το Χέρφιλντ

τον Σεπτέμβριο του 2001, συνεχίζει να είναι επικεφαλής στο ερευ-

νητικό πρόγραμμα του νοσοκομείου, αφού ο ίδιος ίδρυσε το

Harefield Heart Science Centre, χρησιμοποιώντας ως μότο την έκ-

φραση «θεραπεύοντας ασθενείς στο μέλλον». Επίσης, είναι καθη-

γητής Καρδιοχειρουργικής στο National Heart & Lung Institute

του Imperial College School of Medicine, ιδρυτής και διευθυντής

έρευνας του «The Magdi Yacoub Institute», καθώς και ιδρυτής και

πρόεδρος του φιλανθρωπικού ιδρύματος για παιδιά  «The Chain of

Hope» (Αλυσίδα Ελπίδας). 

Ο Μαγκντί Γιακούμπ εξειδικεύτηκε στα παιδιά με συγγενείς καρ-

διακές ανωμαλίες και πραγματοποίησε πολύπλοκες επεμβάσεις

στις μικροσκοπικές καρδιές μωρών τις πρώτες μέρες της ζωής

τους. Σε μια καριέρα που μετρά πάνω από σαράντα χρόνια, συμμε-

τείχε στην πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στη Μεγάλη Βρετανία,

πραγματοποίησε την πρώτη ζωντανή μεταμόσχευση λοβού πνεύ-

μονα στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 1987 έκανε την πρώτη επέμ-

βαση ντόμινο στον κόσμο. 

Το 1995, ίδρυσε το ίδρυμα Chain of Hope (Αλυσίδα Ελπίδας) για

παιδιά που πάσχουν από θανάσιμες ασθένειες στον αναπτυσσόμε-

νο κόσμο. Μέχρι σήμερα, χάρη στο έργο του, έχουν σωθεί οι ζωές

1.000 παιδιών.   

Ακυρώθηκε οριστικά, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών,

η Γιορτή τσικουδιάς που είχε προαναγγείλει ο Σύλλογος

Κρητών  Μεσογείων “Ο Ψηλορείτης” για το Σάββατο 20/9. 

Ο Σύλλογος οργανώνει μαθήματα κρητικών χορών από

την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ. και κάθε Κυριακή.

Τα μαθήματα εκμάθησης λύρας-λαούτου αρχίζουν τη Δευ-

τέρα 29 στις 6μ.μ. και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα.

Σύλλογος Κρητών

Μαθήματα λύρας-λαούτου

Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Βάρης, διοργανώνει 9ήμε-

ρη οδική εκδρομή στη Βουλγαρία – Ρουμανία, από 15 έως

23/10/2008, υπό την αιγίδα του πατρός Παναγιώτη Γκέζου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες, εγγραφές: Πατήρ Παναγιώτης Γκέζος τηλ.

2109655370

Εκδρομή στη Βουλγαρία-Ρουμανία

H  θεατρική “Διαχρονική Σκηνή” της Ελενας Μιχαήλ  παρου-

σιάζει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις  9μ.μ. στο δημοτικό

θέατρο της Πλ. Δεξαμενής στο Κορωπί την παράσταση Λο-

καντιέρα του Κάρλο Γκολντόνι. 

Η διασκευή και σκηνοθεσία είναι της Έλενας Μιχαήλ. Η μου-

σική επιμέλεια είναι του Χάρη Γεωργιάδη, τα κοστούμια εί-

ναι της Πέγκυς Τσιγκάκου, τα σκηνικά του Γιάτσεκ και οι

φωτισμοί του Πωλ Γραμμένου. 

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελενα Μιχαήλ, Μαίρη Τζοβάρα, Πά-

ντης Κούσης, Γιάννης Λίλης, Δομινίκη Παπαστεργίου, Γιώρ-

γος Κρασαδάκης, Θανάσης Λιούνης.

Η παράσταση είναι χορηγία  του Υπ. Πολιτισμού σε συνερ-

γασία με το Δήμο Κρωπίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η «ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ» 

στο Κορωπί
«ΒΑΚΧΕΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

στο Γέρακα, Κυριακή, 28/09/08

Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβριος» του Δήμου Γέρακα παρου-

σιάζει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου (Κλειτάρχου και Αριστείδου, τηλ.

2106604659) τις «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη από το ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ (σε συμπαραγωγή με το Δήμο Αχιλλείων Κέρ-

κυρας), σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του ηθοποιού

και συγγραφέα Πέτρου Αυγερινού. Ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ.

Μεταφέρθηκαν οι εκδηλώσεις 
Ο Σύλλογος Κρητών Γέρακα μετέφερε την Παραδοσιακή

Κρητική Γιορτή Τσικουδιάς (παρακολουθώντας όλα τα

στάδια παραγωγής τσικουδιάς), με ζωντανή Κρητική μου-

σική και γευστικούς μεζέδες

λόγω των κακών καιρικών συνθηκών για την Κυριακή 28/9

στις 14:00. Κολυμβητήριο (Parking)

"Το Μαγεμένο Δεντρί". Η παράσταση Παραδοσιακού Κα-

ραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου μεταφέρθηκε

λόγω καιρού στο 7ο Νηπιαγωγείο Γέρακα (Αμφιλοχίας &

Καλλιδρομίου), επίσης την Κυριακή, ώρα 19:00
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«Χωρίς τη νίκη της Σαλαμίνας ίσως να μην

υπήρχε η Αθήνα του 5ου αιώνα. Δεν ξέρω,

αν θα ήταν πολύ να πούμε, πως δεν θα

υπήρχε και Ευρώπη».
Α.Ρ.Μπέρνς, καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας

στο πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Προ ετών βρέθηκα στη Νέα Ορλεάνη. Εκεί

στην προκυμαία ήταν αγκυροβολημένο το

εκπαιδευτικό πλοίο της σχολής Ναυτικών

Δοκίμων με τη σημαία του Equador, σε κα-

θιερωμένη ετήσια επίσκεψη. Κάποιες ώρες

η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και

σκέφτηκα να επωφεληθώ της ευκαιρίας.

Στο κεφαλόσκαλο, δόκιμοι παρατεταγμέ-

νοι, ήταν οι επί της υποδοχής. Πατώντας

στο κατάστρωμα, το μάτι μου κόλλησε

στους ορειχάλκινους μόνιμα ανηρτημέ-

νους πίνακες. Ο ναυτικός δόκιμος ξενα-

γός, μου χαμογέλασε: «Είναι οι Μάχες

των Ελλήνων στον Μαραθώνα και τη Σα-

λαμίνα». Και  προχώρησε σε περαιτέρω

ανάλυση και  περιγραφή, καταλήγοντας:

«Μάχες έχουν γίνει πολλές σε ολόκληρη

την ανθρωπότητα. Αυτές όμως μαζί με τη

μάχη των Πλαταιών, είναι οι ιστορικές

εκείνες, που για πρώτη φορά ανέκοψαν

την προέλαση  του Ασιάτη στην Ευρώπη».

Κούνησα το κεφάλι μου αλλά δεν χαμογέ-

λασα. Με δυο λέξεις με είχε μάθει εκείνο

που δάσκαλος  δεν είχε καταφέρει στο

σχολείο. Τον ευχαρίστησα και απομακρύν-

θηκα σκυθρωπός.

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας έγινε το 480

π.Χ.  κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ήταν μια

πολεμική αναμέτρηση διαφορετική. Είχε

ανδρεία, είχε τέχνη, είχε πονηριά αλλά

βασικά είχε ένα αγώνα που έκρινε την τύ-

χη του τότε πολιτισμένου κόσμου. Την τύ-

χη της ανθρωπότητας του πολιτισμού.

Εκεί πάνω στο αβέβαιο στοιχείο της θά-

λασσας. Και κάτω από ιδιαίτερες συνθή-

κες. 

Από τη μια μεριά,  οι Πέρσες  σε μια ύστα-

τη προσπάθεια - τρίτη κατά σειρά - να ει-

σβάλλουν στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα στον

ελληνικό χώρο, που τα χρόνια εκείνα απο-

τελούσε τη κορωνίδα του πνευματικού πο-

λιτισμού. Η Περσία, κράτος ισχυρό που

έσερνε λαούς υποτακτικούς με τη βία συμ-

μάχους και αρωγούς στις επεκτατικές της

βλέψεις. 

Από την άλλη  οι Ελληνικές Πόλεις –Κρά-

τη, συσπειρωμένες μπροστά στον επερχό-

μενο κίνδυνο των βαρβάρων, σε μια προ-

σπάθεια να αμυνθούν του πατρίου εδά-

φους. Αυτοί δεν ήταν υποτακτικοί, αυτοί

δεν ήταν δούλοι κανενός και δεν είχαν κα-

νένα αφέντη (‘‘Ούτινος δούλοι κέκληνται

φωτός ουδ΄ ύπήκοοι’’ Αισχύλου “Πέρσαι”

στιχ΄242 ). 

Από τη μια μεριά  ο τεράστιος σε  αριθμό

Περσικός στρατός, που κατά τον Ηρόδοτο

ανερχόταν σε 1207 πολεμικά πλοία,   χω-

ρίς να διευκρινίζεται πόσα έλαβαν μέρος

σε εκείνη τη μάχη. Από την άλλη οι Έλλη-

νες:  «Έλλησιν μεν ήν ο πάς αριθμός  εις

τριακάδας δέκα νηών δ΄ήν  τώνδε χωρίς

έκκριτος» Αισχύλου Πέρσαι στιχ. 338- 340

δηλαδή “όλο και όλο δέκα φορές τριάντα,

οι Έλληνες καράβια είχαν,  κι έξω από αυ-

τά και διαλεχτά άλλα δέκα’’. Και κατά τον

Ηρόδοτο, τα ελληνικά πλοία ανερχόταν σε

380, εκ των οποίων τα 180 Αθηναικά, 16

Σπαρτιάτικα και τα λοιπά των άλλων ελλη-

νικών πόλεων. 

Μετά τις Θερμοπύλες ο Ξέρξης εκμεταλ-

λεύεται τη νίκη του. Κατεβαίνοντας επι-

στρατεύει Βοιωτούς  και ενισχύει το ιππικό

του. 

Μετά τις Θερμοπύλες, ο Πέρσης κατευθύ-

νεται  στην Αττική. Λεηλατεί την Αθήνα και

καταστρέφει την Ακρόπολη όπου εγκε-

κλεισμένοι  500 περίπου Αθηναίοι, είναι

οχυρωμένοι πίσω από ξύλινα προχώματα

και αμύνονται μέχρις εσχάτων. Είναι εκεί-

νοι, που λαθεμένα πίστεψαν πως ο χρη-

σμός που έλεγε ότι τα ξύλινα τείχη θα σώ-

σουν την Αθήνα εννοούσε αμπάρωμα πίσω

από ξύλινες οχυρώσεις. Δεν είχαν πιστέ-

ψει τον Θεμιστοκλή, που βροντοφώναζε

πως ξύλινα τείχη προστασίας εδώ υπονο-

ούνται τα πλοία. 

Τελικά ο Περσικός στόλος αγκυροβόλησε

στο Φάληρο. Την ίδια στιγμή  οι Έλληνες,

ναυλοχούσαν στα στενά της Σαλαμίνας.

Το πρόβλημα που είχε προκύψει ήταν η

επιλογή της γραμμής αμύνης: Ο Ισθμός ή

η Σαλαμίνα . 

Οι Πελοποννήσιοι φοβούμενοι τον εγκλω-

βισμό τους  στα στενά της Σαλαμίνας σε

περίπτωση ήττας, είχαν επιλέξει τη θέση

του Ισθμού. «Πάταξον μεν άκουσον δε»

βροντοφώνησε στον Ευρυβιάδη ο Θεμι-

στοκλής στην προσπάθεια του να πετύχει

την απόκρουση στα στενά της Σαλαμίνας.

Δεν έφτασε μόνο εδώ αλλά προχώρησε

σε τέχνασμα, αφήνοντας δήθεν να διαφύ-

γει εκ λάθους η πληροφορία ότι στην Σα-

λαμίνα οι Έλληνες είναι φοβισμένοι γιατί

νοιώθουν παγιδευμένοι. Το έπιασε ο Ξέρ-

ξης κα σκέφτηκε να επωφεληθεί της ευ-

καιρίας για να ξεμπερδευει μια και καλή με

τους αντιπάλους του. 

Συνεδρίαζαν ακόμη αναποφάσιστοι οι Έλ-

ληνες στρατηγοί  όταν έφτασε ο στρατη-

γός Αριστείδης με το μήνυμα «Είμαστε

από παντού παγιδευμένοι».

Και πραγματικά η Iωνική και Φοινικική μοί-

ρα  του στόλου του Ξέρξη, είχε σπεύσει να

αποκλείσει το στενό στο ύψος της Δραπε-

τσώνας, η αιγυπτιακή μοίρα είχε ανάλογα

κινηθεί ανάμεσα σε Ελευσίνα και Σαλαμί-

να. Στην Ψυττάλεια Περσικός στρατός εί-

χε ήδη αναπτυχθεί για να σκοτώνει τους

καταφεύγοντες Έλληνες ναυτικούς αλλά

και να περισώζει τους Πέρσες. Στη Μεγα-

ρίδα άλλος στρατός είχε συγκεντρωθεί και

ο Ξέρξης στο Αιγάλεω, σε αργυρό τρίποδο

είχε βάλει το θρόνο του για να παρακο-

λουθεί την εξέλιξη της μάχης.

Οι  Έλληνες τώρα είναι παρατεταγμένοι

με τα πλοία τους απέναντι στον Περσικό

στόλο.

Απέναντι στα ιωνικά πλοία η Σπάρτη και οι

λοιπές Πόλεις. Απέναντι στα φοινικικά η

Αθήνα και η Αίγινα με τις τριήρεις τους. 

Μόλις είχε χαράξει η  28η Σεπτεμβρίου

του 480 π.Χ. όταν η ιαχή «Ίτε παίδες Ελ-

λήνων» έσχισε την πρωινή σιγαλιά καθώς

οι παρατάξεις των στόλων πλησίαζαν αντι-

μέτωπα για μάχη. Και τότε παρουσιάστηκε

το εξής παράδοξο. Τα ελληνικά πλοία άρ-

χισαν  να πισωδρομούν κωπηλατώντας

ανάποδα, να πισωδρομούν με την πρύμνη.

Βραδέως αλλά σταθερά χωρίς να διασπά-

σουν τις γραμμές παράταξης. Υποχωρού-

σαν προς την θέση των Αμπελακίων όπου

ήταν στρατοπεδευμένος ο Ελληνικός

στρατός. Ήθελαν να έχουν προστατευμέ-

να τα νώτα τους. Και για ένα λόγο ακόμη.

Ο χώρος εκεί, γινόταν στενώτερος και δεν

γινόταν να αναπτυχθεί ολόκληρη η δύνα-

μη του αντιπάλου. Επερχόταν έτσι αριθμη-

τική εξίσωση δυνάμεων. Οι Πέρσες ενθαρ-

ρυνθέντες από την οπισθοχώρηση, την

εκλαμβάνουν σαν κίνηση ηττοπάθειας και

προχωρούν σε προέλαση επίθεσης. Με

τον ενθουσιασμό μιας επικείμενης νίκης

φεύγουν από την περιοχή της θαλάσσιας

απλωσιάς και στριμώχνονται στο στενότε-

ρο μέρος. Και τότε ξανακούγεται η τρομε-

ρή κραυγή «Ίτε ελευθερούτε Πατρίδα. Νύν

ο υπέρ πάντων αγών». Στο σύνθημα τα Ελ-

ληνικά πλοία αλλάζουν γραμμή παράτα-

ξης.  Μπαίνουν σε γραμμές, το ένα πίσω

από το άλλο και με μανία προβαίνουν σε

κίνηση ‘‘διέκπλου’’ δηλαδή χώνονται ανά-

μεσα στα ψηλά περσικά πλοία και παρεμ-

βαλόμενα τους σπάνε τα κουπιά (παρασύ-

ρειν τους ταρσούς). 

Αιφνιδιάζονται οι Πέρσες αλλά προτού συ-

νέλθουν βλέπουν τις ελληνικές τριήρεις,

τις χαμηλές και ευέλικτες να  στρέφουν

την πλώρη τους κατά 90ο και να κατευθύ-

νουν τα τρομερά ορειχάλκινα εμβολα προ-

σκρούοντας στις πλευρές του περσικού

στόλου. Αυτό ήταν και το τέλος που συ-

μπληρώθηκε με τη μάχη σώμα προς σώμα.

Σε αυτή τη μάχη όπως και στο Μαραθώνα

πολέμησε και ο Αισχύλος. Ο ίδιος όντας

αυτόπτης μάρτυς της μεγάλης σύγκρου-

σης, την κατέγραψε στην τραγωδία του “οι

Πέρσες”. 

Αργότερα, ο Ηρόδοτος μάζεψε πληροφο-

ρίες από αυτόπτες μάρτυρες  και κατέγρα-

ψε  το ιστορικό της ναυμαχίας.

Ο Ξερξης ως τώρα  κυριαρχούσε στην Ελ-

λάδα από Ελλήσποντο μέχρι Σαλαμίνα.

Στη Σαλαμίνα σταμάτησε. Κατάλαβε πως η

προέλαση του στην Ευρώπη είχε αποκρου-

στεί.

Και όπως γράφει ο W. Durαnt* «Στην αφε-

τηρία κάθε πολιτισμένης προσπάθειας

βρίσκεται ο Ελληνισμός» Αυτό όμως για

εμάς είναι πολύ κακό. Γιατί μας δημιουργεί

την ψευδαίσθηση ότι και εμείς μπορούμε

να λεγόμαστε και απόγονοί τους.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*Το αναφέρει ο Δ.Δρακόπουλος στα Ιστορικά της

Ελευθεροτυπίας τευχ.164, σ.28.

Βοηθήματα. 

1) Κ.Παπαρηγόπουλος .Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους Εκδ.Παυλίδου1860

2) Ιστορικά Ελευθεροτυπίας. τεύχ 164

3) Ηροδότου Ιστορίαι 4 & 5,  εκδ.Γκοβόστη 2002

4) Αισχύλος ‘’ Οι Πέρσαι ‘’ Επικαιρότητα

5) Γ.Λεωνιδάκη ; Προσωπικό Αρχείο 

Ένας  Ναυτικός Δόκιμος του Equador

Οπως μας πληροφόρησε ο

Διοικητής του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου Βούλας, επε-

κτείνεται η Μονάδα Εντατι-

κής Θεραπείας (ΜΕΘ) με

τρεις νέες κλίνες.

Ο εξοπλισμός της αξίας

200.000 ευρώ προέρχεται

από δωρεά γνωστής επεν-

δυτικής εταιρείας, η οποία

επιθυμεί την ανωνυμία της.

Η ΜΕΘ θα διαθέτει πλέον

δώδεκα κλίνες με πλήρη ια-

τρική και νοσηλευτική στε-

λέχωση.

Μπορεί να ακούγεται μικρό,

αλλά δεν είναι. Και δεν εί-

ναι γιατί και το ένα κρεβάτι

επιπλέον σε μία εντατική

μονάδα σώζει ζωές. Είναι

για τις στιγμές εκείνες που

η ανθρώπινη ζωή κρέμεται

σε μία κλωστή.

Είναι ευχάριστο όμως και

από μια άλλη σκοπιά. Το

Νοσοκομείο - ίσως - έχει

απομακρύνει την ιδέα της

πώλησης και εκχώρησης σε

ιδιωτικά συμφέροντα.

Ετσι κι αλλιώς, σε τέτοια

περίπτωση, θα βρουν τον

κόσμο μπροστά τους.

Ευχόμαστε να ισχύει το

πρώτο.

Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Επεκτείνεται η Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας

από τα “Ιστορικά” της Ελευθεροτυπίας

Το “χρυσό πάρκο”

της Βούλας

στους Ελεγκτές της

Δημόσιας Διοίκησης
ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ καταγγελία του Αγγελου Αποστολάτου

για τη «χρυσή» πλατεία «Ηρώων Πολυτεχνείου» της

Βούλας

Με έγγραφό τους (φ.4/7141/3-9-2008) οι ελεγκτές

Δημόσιας Διοίκησης προς την ΕΥΔ – ΠΕΠ Αττικής, το

οποίο κοινοποίησαν στον Άγγελο Αποστολάτο, ζη-

τούν ορισμένα στοιχεία για την διερεύνηση της υπό-

θεσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αποστολάτος είχε καταθέσει

τον παρελθόντα Απρίλιο μηνυτήρια αναφορά κατά

παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα πλημμελειοδι-

κών Αθηνών, την οποία κοινοποίησε και στο ΣΕΕΔΔ,

για τη χρυσή πλέον πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου,

για την ανακατασκευή της οποίας δαπανήθηκε ένα

υπέρογκο ποσό της τάξεως των …… ευρώ. 

Εκδήλωση του Παιδοψυχια-

τρικού Νοσοκομείο

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΠΝΕ σε συνεργασία με

το Ελληνικό κέντρο Αφίσας και τη Νομαρχία οργανώ-

νουν έκθεση φωτογραφίας και ντοκουμέντων από τις

4.12.08 στο Πολιτιστικό Κέντρο Β. Ρώτα του Δήμου

Νέας Μάκρης (κεντρική Πλατεία). Ωρες λειτουργίας

6μ.μ.-10μ.μ.

Η έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό  υλικό από

θεατρικές παραστάσεις με έργα Δ. Σολωμού και Α.

Τσέχωφ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αντικείμενα από

επαγγελματικά εργαστήρια.

Το Ελληνικό κέντρο Αφίσας, που έχει και την επιμέ-

λεια της έκθεσης, έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του

στη χρονική περίοδο 1985-1992, την εποχή που το

ΠΝΑ παρήγαγε πολιτισμό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 4/10 στις 7 το

απόγευμα. Η έκθεση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια

του αγώνα για τη μετατροπή του ΠΝΑ σε Δημόσιο Γε-

νικό Νοσοκομείο.

Εμείς ΔΕΝ ξεχνάμε, ΔΕΝ παραιτούμαστε, ΑΛΛΑ διεκ-

δικούμε και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με συμμάχους τους πολίτες,

τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, το δικαίωμα

στην υγεία και στην ποιότητα ζωής.



ΕΒΔΟΜΗ  27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Μιά φορά κι ένα καιρό οι διευθύνοντες τους οι-

κονομικούς κολοσσούς της καπιταλιστικής Δύ-

σης, οι μεγαλοτραπεζίτες και βέβαια τα φερέ-

φωνά τους, τα αποκαλούμενα και «κορυφαίοι

οικονομολόγοι» κατακεραύνωναν την Σοβιετική

Ένωση για την κρατικά ελεγχόμενη οικονομία

της. Κι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να

δούμε την κυβέρνηση των Η.Π.Α., δηλαδή της

Μέκκας του πιό ασύδοτου ψευτο-φιλελευθερι-

σμού, να επεμβαίνει-κρατικός παρεμβατισμός

ολκής-και να αγοράζει τη μεγαλύτερη κτηματο-

πιστωτική τράπεζα της χώρας και του κόσμου

ολόκληρου, με προφανή σκοπό να αποφύγει

ένα επερχόμενο «κραχ» από την χρεωκοπία

της, που αναμφίβολα θα ταρακουνούσε συθέμε-

λα όχι μόνο την αμερικανική, αλλά και την πα-

γκόσμια οικονομία.

Τι μπορούν τώρα να βρουν και να ψελλίσουν οι

ημεδαποί χειροκροτητές της άκρας ιδιωτικοποι-

ήσεως των πάντων, ακόμα και των πιό ευαίσθη-

των τομέων της οικονομίας; Πώς να επιχειρη-

ματολογήσουν τώρα οι θιασώτες της όσο-όσο

εκποιήσεως του δημόσιου πλούτου της χώρας

μας και της ουσιαστικής εκχωρήσεως της δια-

κυβερνήσεώς της στο μεγάλο εγχώριο και υπε-

ρεθνικό κεφάλαιο; Ίσως το φιλόξενο στις επιθε-

ωρήσεις της πλάκας ”Δελφινάριο” να είναι πλέ-

ον κατάλληλος χώρος από την Βουλή των Ελ-

λήνων για να ακουστούν οι ελευθεριάζουσες οι-

κονομικές θεωρίες των σκεπτομένων με εμφυ-

τευμένο μικρο-τσιπ πολιτικών-οικονομολόγων

μας, των κακέκτυπων κλώνων του Γκαλμπράϊθ

και του Φρίντμαν. Τα «πρωτότυπα» θεωρητικά

εξαπτέρυγα του καπιταλισμού είχαν τουλάχι-

στον τον ανδρισμό να παραδέχονται και λάθη

στις θεωρίες τους. Σε αντίθεση με τα εξαγριω-

μένα μαθητούδια τους που θεωρούν τους εαυ-

τούς τους αλάνθαστους ακόμα και όταν η πραγ-

ματικότητα τους φασκελώνει.

Τι να μας πουν τώρα οι διάφοροι Αλογοσκού-

φηδες, Χριστοδουλάκηδες και Παπαντωνίου,

Μάνοι, Ανδριανόπουλοι και Χατζηδάκηδες; Πού

το βρήκε γραμμένο ο Χατζηδάκης ότι η Ευρω-

παϊκή Ένωση απαγορεύει στα κράτη-μέλη να

καλύπτουν τις  εναέριες συγκοινωνιακές ανά-

γκες της επικράτειάς τους με κρατικό αερομε-

ταφορέα; Όταν μάλιστα τα νησιά του ανατολι-

κού Αιγαίου είναι και τα ανατολικά σύνορα της

Ε.Ε.; Τίποτα δεν μπορούν να μας πούν οι πολι-

τικοί-οικονομολόγοι του σωλήνα. Είναι προ-

γραμματισμένοι να επαναλαμβάνουν θλιβερά

και μονότονα τα ίδια και τα ίδια έναντι της χλευ-

άζουσας αυτούς παταγώδους αποτυχίας τους,

της μονίμως κατοικοεδρεύουσας στα ράφια των

σούπερ-μάρκετ. Εκτός κι αν θεωρούν μεγάλη

επιτυχία ότι παρέδωσαν έναν ολόκληρο λαό ως

αγελάδα για κατά βούληση άρμεγμα στους με-

γαλοκεφαλαιούχους εντολείς τους. Προφανώς

οι ιστορικά καταξιωμένες αλήθειες της “χρυσής

τομής” και του “παν μέτρον άριστον” δεν συ-

μπεριλαμβάνονται στο πτωχότατο λεξικό τους.

Αντιπαραθέτουν με παιδαριώδη θρασύτητα και

αφέλεια την απόλυτη ιδιωτικοποίηση ως μόνη

και ασφαλή πανάκεια έναντι του απόλυτου κρα-

τισμού. Όμως και τα δύο συστήματα είναι κατα-

δικασμένα σε νομοτελειακή αποτυχία για δύο

απλούστατους λόγους: Πρώτον ότι η ίδια η φύ-

ση διδάσκει την εξισορρόπηση και δεύτερον

ότι-πάλι εκ φύσεως-ο άνθρωπος είναι ον πολυ-

σύνθετο και πολυεπίπεδο. Όπως, εξ αυτού του

λόγου οφείλει να είναι πολυσύνθετη και πολυε-

πίπεδη και μιά πολιτικο-οικονομική κρατική συ-

γκρότηση ταγμένη στην υπηρεσία της κοινω-

νίας κι όχι εκατό οικογενειών και των κολαού-

ζων τους, εκλεγμένων και μη. Μιά ευέλικτη, πα-

ραγωγική αλλά και εξισορροπητικά δίκαιη-και

ως εκ τούτου ασφαλής από κλυδωνισμούς-οικο-

νομία δεν μπορεί να ανήκει καθ’ ολοκληρία στο

μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο εάν η χώρα στην

οποία εφαρμόζεται θέλει να είναι ταυτόχρονα

και κράτος κι όχι κακόφημη συνοικία κυριαρ-

χούμενη από αλληλο-συγκρουόμενες συμμο-

ρίες. Το ελληνικό κράτος από εποχής Σημίτη

έως σήμερα, τείνει να μεταμορφωθεί σε μεγέ-

θυνση των Εξαρχείων, του Ζεφυρίου, ή της πλα-

τείας Ομονοίας. Η υλακή των θρασύτερων λύ-

κων απέναντι στο πανικόβλητο σύνθημα «ο σώ-

ζων εαυτόν σωθείτω» των ανυπεράσπιστων, νο-

μοταγών και αγρίως φορο-αρμεγόμενων αμνών.

Το είδος του σκύλου-φύλακα τείνει σταδιακά να

εκλείψει.

Ανακαλύπτουμε ως κράτος και υιοθετούμε με

μαζοχιστική εμμονή όσα οι άλλοι έχουν προ

πολλού αρχίσει να αποκηρύττουν. Ανακαλύψα-

με και εφαρμόζουμε τον πιο άγριο Θατσερισμό

σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξοστράκισή

του από την αγγλική κοινωνία. Εκποιούμε τον

δημόσιο πλούτο και τον κρατικό έλεγχο σε νευ-

ραλγικούς τομείς της οικονομίας μας, επικαλού-

μενοι το σαθρό επιχείρημα ότι το κράτος δεν

μπορεί να είναι καλός επιχειρηματίας και το

ακόμα σαθρότερο ότι μας το επιβάλλει η Ε.Ε.

Όμως το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του

Ο.Τ.Ε. εξαγοράσθηκε από τον κρατικό φορέα

τηλεπικοινωνιών της Γερμανίας. Μιάς χώρας

μέλους της Ε.Ε. που ήδη από τα τέλη της δεκα-

ετίας του’80 ενίσχυσε με σειρά νομοθετημάτων

και κινήτρων την μικρομεσαία παραγωγική επι-

χειρηματικότητα, όταν οι κυβερνήσεις της δια-

πίστωσαν ότι ο υπερσυγκεντρωτισμός ισχύος

του μεγάλου κεφαλαίου τους απαγόρευε ουσια-

στικά να σχεδιάζουν και να ασκούν την κυβερ-

νητική εξουσία. Εδώ η μικρομεσαία επιχειρημα-

τικότητα στραγγαλίζεται από το κράτος και

συρρικνώνεται προς όφελος των μεγαλοεπιχει-

ρηματιών και της ανενόχλητης επιδρομής των

ληστρικών ολιγοπωλιακών συντεχνιών τους κα-

τά των χαμηλών εισοδημάτων.

Μας κυβερνούν εδώ και δεκαοκτώ χρόνια οι

εγκάθετοι μιάς αδελφότητας κουρσάρων. Η κα-

ταλήστευση της κρατικής περιουσίας και των μι-

κρομεσαίων εισοδημάτων συντελείται δυστυ-

χώς με ρυθμούς πολλαπλασίως ταχύτερους της

δικής μας αφυπνίσεως. Όταν, στο εγγύς μέλ-

λον, ξυπνήσουμε ένα μαύρο πρωϊνό σε μιά χώ-

ρα όπου ίσως μόνο τα υπουργεία θα ανήκουν

κατ’ επίφαση στο κράτος, όπου οι λαθρομετα-

νάστες θα αποτελούν τον μισό πληθυσμό-με

όλα τα παρελκόμενα- και τέλος όπου όλοι οι κα-

λοί γείτονές μας θα έχουν κατοχυρώσει εις βά-

ρος μας αξιώσεις διεθνούς αποδοχής για να

μας αποσπάσουν κάποιο τμήμα της ελληνικής

επικράτειας, τότε δυστυχώς θα είναι πολύ αργά

για δάκρυα.

Ομολογημένη αποτυχία

του ασύδοτου καπιταλισμού
γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ.

της περασμένης Δευτέρας έλεγε επακρι-

βώς: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης Βούλας – Εγκριση καταστα-

τικού και Οικονομοτεχνικής μελέτης βιω-

σιμότητας.

Στην εισήγησή του όμως ο Δήμαρχος έβα-

λε και προέγκριση της δημιουργίας Ανώνυ-

μης Εταιρίας! Το επεσήμανε ο Ι. Σκουμπού-

ρης και αναγκάστηκαν και το «μάζεψαν».

Επίσης ο δήμαρχος στην εισήγησή του επι-

σημαίνει ότι “η κοινωφελής δημοτική επι-
χείρηση θα αποτελέσει το βασικό “βραχίο-
να” άσκησης της εν γένει πολιτικής του Δή-
μου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής”. Οσο

δε για την Ανώνυμη Εταιρία ομολογεί δια

της εισήγήσής του ότι “η επιχείρηση διαμο-

ορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επι-

τευχθεί η μεγαλύτερη αποδοτικότητα,

αφού η φύση λειτουργίας της είναι περισ-

σότερο ενταγμένη στα πλαίσια της ιδιωτι-

κής οικονομίας”. 

Σ.Σ. Δήμος Α.Ε. δηλαδή! 

Η Νανά Καραγιάν πρότεινε το κοινωνικό

έργο να το αναλάβει ο Δήμος, το αθλητικό

ο ΔΑΟΒ και το πολιτιστικό η Πνευματική

Εστία και να κλείσει η δημοτική επιχείρηση

που έχει εξελιχθεί σε ιδιωτική εταιρία.

Σ.Σ. Απολύτως λογικό. Τι χρειάζεται η

Πνευματική Εστία και ο ΔΑΟΒ αφού τα κα-

θήκοντά τους θα τα επιτελεί η Δημοτική

Επιχείρηση;

Ο πρόεδρος του Σωματείου υπαλλήλων κ.

Παναγόπουλος, διάβασε απόφαση της

Ομοσπονδίας τους, η οποία πιστεύει πως οι

υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Δη-
μοτική Επιχείρηση μπορούν να υλοποιη-
θούν από τους υπαλλήλους του Δήμου.
Μπορούν όμως για ένα μεταβατικό στάδιο,
διότι πέραν της 30/12/08 αυτή η επιχορή-
γηση από το κράτος σταματά. Να υπάρξει
ένα μεταβατικό στάδιο ως ότου απορροφη-
θούν από το Δήμο. Εχει γίνει μία τέτοια ει-
σήγηση στην ΚΕΔΚΕ η οποία το έχει απο-
δεχθεί. 
Να συνεχίσει να λειτουργεί η παρούσα δη-
μοτική Επιχείρηση με ένα χρονοδιάγραμμα
έως ότου απορροφηθεί από το Δήμο και οι
εργαζόμενοι να απορροφηθούν επίσης από
το Δήμο.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη ετάχθη υπέρ της Δη-

μοτικής Επιχείρησης, ως μέλος της  που εί-

ναι και γνωρίζει εκ των έσω. Δεν λειτουρ-
γεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επεσή-

μανε, αλλά γίνεται δουλειά, ενώ αντίθετα

στην Πνευματική Εστία  δεν γίνεται.

Η Δ.Ε. έχει προβλήματα, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν πρέπει να λύσουμε τα
προβλήματα και να κάνουμε τόσο την Α.Ε.

που έχει άλλους σκοπούς όσο και την κοι-
νωφελή και να δουλέψουμε προς όφελος
του κόσμου.

Η Μαριάννα  Μαυραγάνη ως υπεύθυνη της

Πνευματικής Εστίας, ήταν λογικό να ενο-

χληθεί από τα λόγια της Η. Τσιριγώτη ότι

δεν γίνεται έργο στην Πν.Εστία πράγμα

που δεν αποδέχτηκαν και άλλοι σύμβου-

λοι, και απαντά τονίζοντας το έργο της

Πνευματικής Εστία και επισημαίνοντας ότι:

Ολοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα
της Δημοτικής Επιχείρησης καταβάλουν
και μία οικονομική εισφορά, πλην όμως
στην Πνευματική Εστία δεν γίνεται.

Ο Ι. Σκουμπούρης με την εύστοχη παρατή-

ρησή του διαχώρισε την κοινωφελή από

την Α.Ε. γιατί η Α.Ε. χρειαζόταν να έχουν

καταθέσει σχετική μελέτη.

Συμφωνούμε να γίνει κοινωφελής επιχεί-
ρηση. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε εί-
ναι γιατί δεν μετατρέπεται η παρούσα αλ-
λά δημιουργείται νέα.
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις εκτελούν έρ-
γα, μελέτες, προμήθειες τα πάντα όπως
και οι Δήμοι. Ετσι λέει το νομικό πλαίσιο
που έχετε φτιάξει εδώ πέρα. Ουσιαστικά
αποτελούν ένα κομμάτι του Δήμου.

Μ. Καβράκος: Ο Διευθυντής της ΔΕΑΒ

αφού δήλωσε ότι τον κάλυψε η Η. Τσιριγώ-

τη, από την άλλη αναρωτήθηκε «ποια είναι
τα προβλήματα της ΔΕΑΒ;»
Κερδοφόρους ισολογισμούς έχει η Δημ.
Επιχείρηση και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή
η ισοπέδωση να κλείσει.

Οσο για να απασχοληθούν στο Δήμο οι ερ-

γαζόμενοι της ΔΕΑΒ, ο διευθυντής δήλω-

σε ότι δεν μπορούν να δουλέψουν μέσα
από το Δήμο. Διότι αυτό ισχύει μόνο για
τους αορίστου χρόνου. Και από τους 50
υπαλλήλους της ΔΕΑΒ μόνο οι 5 είναι αο-
ρίστου.

Οπως επεσήμνε και ο Ι. Σκουμπούρης, η

δημοτική επιχείρηση έχει αντικαταστήσει

το Δήμο! Εχει 50 εργαζόμενους προσωπι-

κό και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά

κριτήρια. Ενας δεύτερος  ιδιωτικός Δήμος

δηλαδή, που μας λύνει τα χέρια να προ-

σλαμβάνουν όποιον και όποτε θέλουν,

(έτσι βολεύτηκαν παιδιά δημοτικών συμ-

βούλων) να βάζουν δίδακτρα στα μαθήμα-

τα που κάνουν (υποκαθιστώντας σχολές

και φροντιστήρια), να αναλαμβάνουν έργο

ξεκάθαρα της δημοτικής Αρχής, την καθα-

ριότητα των κάδων επί πληρωμή ανά κάδο

παρακαλώ. Και βέβαια αναλαμβάνουν και

εργολαβίες σε άλλους Δήμους! Είπατε τί-

ποτα;                        Αννα Μπουζιάνη

Δημοτική Επιχείρηση Βούλας: ΔΗΜΟΣ Α.Ε.!
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Είναι η τρίτη φορά που γίνεται επι-

δρομή στη Β’ πλαζ. Είναι ηλίου φαει-

νότερο ότι για ένα επιχειρηματικό

σχήμα δεν είναι και τόσο συμφέρον η

εκμετάλλευσή της, ως αποκλειστική

πλαζ. Γι’ αυτό έχουμε διάφορα κρού-

σματα ανά πέντε χρόνια. Το 1999 το

πρώτο. Με την αντίδραση όλων μας,

με γενικές συνελεύσεις, όλοι ενωμέ-

νοι το αποτρέψαμε. Το 2003 επανήλ-

θαν για aqua land, το αποτρέψαμε

όλοι ενωμένοι.

Ελπίζω και αυτή τη φορά όλοι ενωμέ-

νοι να το αποτρέψουμε, συμπλήρωσε

ο πρόεδρος Ανδρέας Κάσδαγλης, ο

οποίος σημειωτέον από την πρώτη

στιγμή που άρχισαν οι εργασίες στη

Β’ πλαζ αντέδρασε.

Υπερέβη εαυτόν 

ο Αποστολάτος

Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ πολύ.

Σας συγχαίρω και εσάς  και όσους συμ-

βούλους της πλειοψηφίας  θα ψηφίσουν

την εισήγηση του Δημάρχου.

Ο πρόεδρος διακόπτει: Συγγνώμη δεν

υπάρχει εισήγηση του Δημάρχου.

Απλώς είναι αίτηση των συμβούλων.

Αποστολάτος: Δεν εξαιρώ κανέναν, αυ-

τή τη στιγμή δεν έχουμε προεκλογική

περίοδο. Αυτή τη στιγμή καλούμεθα να

αποφασίσουμε, αν μια δεύτερη κατά-

σταση σαν αυτή που έχουμε απέναντι

από το Ασκληπιείο της Βούλας, και χο-

ρεύει όλο το Νοσοκομείο, όπου εκεί φι-

λοξενήθηκα, χορεύουν οι ασθενείς, χο-

ρεύουν οι περίοικοι. Άλλη μια τέτοια κα-

τάσταση πάει να δημιουργηθεί και εδώ.

Και ας τα αφήσουν οι επιχειρηματίες.

Κατάστημα 40τ.μ. αίθουσα 400τ.μ. υπαί-

θριος χώρος. Τι είναι αυτό; 500 τετρ.

μαγαζί νυχτερινό.

Καφετέριες και εστιατόρια είναι γεμάτη

η παραλία, όχι μόνο η δικιά μας αλλά

όλος ο  Σαρωνικός. Φτάνει πια. Το εύ-

κολο κέρδος είναι τη νύχτα. Το ξέρουν

όλοι, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν οι κά-

τοικοι. 

…

Κύριε πρόεδρε σας συγχαίρω για την

ομόφωνη απόφαση, που γνωρίζω ότι

ξεκίνησε από εσάς, συγχαίρω τους συμ-

βούλους της πλειοψηφίας αλλά και της

μειοψηφίας και μετά την τοποθέτηση

και του κ. Θανόπουλου, αίρω κάθε επι-

φύλαξη και στο πρόσωπό του. 

Και μία πρόταση: Φέρτε σε ένα συμβού-

λιο, αφού συζητήσουμε με τους κατοί-

κους, την αξιοποίηση της περιοχής αυ-

τής, ότι κάναμε στο Ασκληπιείο και απο-

τρέψαμε την πώληση. Να αλλάξουμε

χαρακτήρα να είναι για ναυταθλητικές

δραστηριότητες για το Δήμο μας. Για

κολυμβητική δεξαμενή για τα παιδιά

μας, να είναι ο θερινός μας κινηματο-

γράφος, που μας λείπει και μία ελεύθε-

ρη πλαζ για τους δημότες και φίλους.

Ετσι θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο έρ-

γο. Και κάντε το εσείς, στη δική σας θη-

τεία. Σε σας θα ανήκουν τα εύγε. Και

κάντε όσο είναι νωρίς, γιατί όπως είπα-

τε κάθε 5 χρόνια εμφανίζονται. Είναι

φιλέτο, είναι φιλέτο. Δώστε την παρα-

λία, αφήστε το χώρο ελεύθερο.

Ολοι οι Δήμοι από το Φάληρο μέχρι τη

Βάρκιζα, όλοι ζητούν τις παραλίες τους

και τις πήρανε. Και όχι μόνο τις πήρανε

αλλά πήρανε και λεφτά για να τις αξιο-

ποιήσουνε. Κάντε και εσείς αυτό, έχου-

με κι εμείς τη δύναμη έχουμε κι εμείς

φωνή. Ευχαριστώ.

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της

Βούλας (22/9), μετά την καλοκαιρινή ραστώνη. Πρώ-

τη και βαρύνουσας σημασίας, αφού μέσα στην ημε-

ρήσια διάταξη μεταξύ άλλων είχε τέσσερα θέματα,

το εξής ένα: Προέγκριση  ή μη ίδρυση καταστήμα-

τος που πρόκειται να λειτουργήσει ως Εστιατόριο –

Αναψυκτήριο επ’ ονόματι της εταιρίας Απολλώνιες

Ακτές Α.Ε. Αυτό επί τέσσερα: Δηλαδή τέσσερα κα-

ταστήματα με διαφορετικές διαστάσεις έκαστο (μι-

κρούς εσωτερικούς χώρους και τεράστιους υπαί-

θρους!), με το ίδιο αντικείμενο και τα τέσσερα. 

Ολοι οι σύμβουλοι παρόντες. Ο Δήμαρχος απουσιά-

ζει (τυχαία;). Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

Αγγελος Αποστολάτος, έρχεται υποβασταζόμενος,

αφού πριν λίγες ημέρες έπαθε κάταγμα σε σπόνδυ-

λο από πτώση, (μεγάλο ρίσκο για την υγεία του η πα-

ρουσία του εκεί).

Ζητάει λοιπόν να προταχθούν τα τέσσερα θέματα

των Απολλωνίων Ακτών που έχουν σειρά ως τελευ-

ταία στην ημερήσια διάταξη και ο πρόεδρος Ανδρέ-

ας Κάσδαγλης το αποδέχεται.

Να ενημερώσουμε εδώ, ότι σύμφωνα με τον νέο κώ-

δικα, οι άδειες λειτουργίας καταστημάτων δίδονται

από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Όμως το θέμα είναι

ιδιαίτερα σοβαρό, και ο Αγγ. Αποστολάτος είχε ζη-

τήσει τον Ιούλιο, όταν έφεραν να ψηφίσουν τη δια-

γραφή προστίμου της ίδιας εταιρίας, τέτοια θέματα

να έρχονται στα Δημοτικά Συμβούλια προς συζήτη-

ση, πράγμα που γίνεται σήμερα.

Ιστορική απόφαση για το Δήμο Βούλας

Απουσίαζε ο Δήμαρχος...

Ο πρόεδρος Ανδρέας Κάσδαγλης διάβασε μία δήλωση όλων των δημοτικών

συμβούλων της πλειοψηφίας στην οποία απορρίπτεται η προέγκριση των κα-

ταστημάτων. Την παραθέτουμε:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας θεωρώντας ότι
εκφράζει τη λαϊκή βούληση των βουλιωτών σχετικά με τις χρήσεις στο Β’ αλί-
πεδο Βούλας, κρίνει ότι η αιτούμενη προέγκριση για εστιατόριο-αναψυκτήριο
στη Β’ Πλαζ δεν είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες χρήσεις, στο από
19.4.2001 μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Βούλας και
της εταιρίας ΕΤΑ Α.Ε. και εγκρίθηκε με το από  96/2001 απόφαση του Δ.Σ., αλ-
λά ούτε και με τις προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. Βούλας στις οποίες αυ-
τό αναφέρεται.
Οι αποφάσεις αυτές, δηλδή οι υπ’ αρ. 2/2000 και η 46/1998, στην οποία η προη-
γούμενη εμμένει, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία τέτοιου είδους καταστημάτων
ούτε νέες κατασκευές. Εξάλλου η ίδια απαγόρευση περιλαμβάνεται και στις υπ’
αρ. 1/2002 και 15/2002 αποφάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες αυτό γνωμοδότησε
για τις χρήσεις στις οργανωμένες ακτές κολύμβησης της Βούλας δηλαδή Α’ και
Β’ πλαζ.
Θεωρεί ακόμη ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια στο Β’
Αλίπεδο Βούλας, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η παράγραφος 2 περίπτωση β
και γ του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 5 Μαρτίου 2004.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ακόμη ότι η έννοια του Μνημονίου και των προ-
αναφερθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. είναι ότι με αυτές περιορίζονται οι επιτρε-
πόμενες από το Προεδρικό Διάταγμα της 5/3/04 χρήσεις, καθόσον αυτό μεν
προβλέπει τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην παραλιακή ζώνη της Αττικής και το
Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα, ενώ τα προαναφερθέντα έγγραφα (Μνη-
μόνιο και αποφάσεις του Δ.Σ.) εξειδικεύουν περιοριστικά τις επιθυμητές χρή-
σεις στην οργανωμένη ακτή κολύμβησης στο Β’ Αλίπεδο και οι οποίες πρέπει να
γίνουν σεβαστές τόσο από εμάς όσο και από την αιτούσα εταιρεία.
Τέλος, με την ύπαρξη των εστιατορίων αλλάζει η Μορφή της Πλαζ ως απο-
κλειστικού χώρου κολύμβησης και αθλοπαιδιών και μετατρέπεται σε χώρο νυ-
κτερινής διασκέδασης.
Για τους παραπάνω λόγους οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι δηλώνουμε
ότι καταψηφίζουμε την αιτούμενη προέγκριση σαν πρώτη ενέργεια και με στό-
χο την παραχώρηση της Β πλαζ στο Δήμο Βούλας.

Ανδρέας Κάσδαγλης πρόεδρος, Γρ. Κωνσταντέλλος, Γ. Χατζηϊωάννου, Δ. Κι-

ούκης αντιδήμαρχοι, Μ. Μαυραγάνη Γραμ., Ν. Ψαλίδας, Αρης Δημακόπουλος,

Δ. Δαβάκης, Ευθ. Ρουσσάκης, Δημ. Βαμβασάκης, Παν. Σωτηρόπουλος.

«Εμείς αγωνιζόμαστε περίπου

30 χρόνια για να παραμείνει η

παραλία στο Δήμο Βούλας,

ανεξάρτητα αν η πορεία έδει-

ξε το αντίθετο.

Η παραλία μας, κατά την άπο-

ψή μας, ανήκει στο Δήμο Βού-

λας, και έχει γίνει προσφυγή

στο Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας (ΣτΕ) γι’ αυτό το λόγο. Δυ-

στυχώς, διάφοροι παράγοντες που δεν

είναι του παρόντος να τους αναφέρω,

δεν πέτυχαν αυτό το στόχο στο βαθμό

που θα έπρεπε. Στην τελευταία φάση

εμφανίζεται ο ΕΟΤ με διάφορα προσχή-

ματα και αποδίδει την περιουσία του

Δημοσίου στην επιχείρηση της ΕΤΑ, η

οποία στη συνέχεια την αποδίδει για εκ-

μετάλλευση στις Απολλώνιες Ακτές.

Θα έρθω στο τελευταίο περιστατικό.

Προ διετίας,  πήγα στο Β’ πλαζ και εκεί

είδα ότι υπήρχε μία έκταση με πάνελ

κλειστό που δεν μπορούσες να δεις.

Μπήκα μέσα από το πάνελ και είδα ένα

ολόκληρο νυκτερινό κέντρο το οποίο

χτιζόταν. Την άλλη ημέρα πήγαμε στην

Πολεοδομία μαζί με τον κ. Κάσδαγλη

και ενημερώσαμε για την αυθαιρεσία.

Ετσι η Πολεοδομία έκανε διακοπή ερ-

γασιών και επέβαλε  και τα αρμόζοντα

πρόστιμα.

Μετά ένα χρόνο, πήγαμε στο Β’ πλαζ με

τον κ. Σωτηρόπουλο από ένα άνοιγμα

και βρήκαμε 100 εργάτες που δούλευαν

ενώ είχαν διακοπή εργασιών.  Ξανά κα-

ταγγελία στην Πολεοδομία, ξανά πρό-

στιμα και έχουν φτάσει πάνω από 3

εκατ. €. Φτάσαμε με τον κ. Σωτηρόπου-

λο να πάμε μέχρι τους αδιάφθορους.

Δεν μπορούσαμε να τους σταματήσου-

με με τίποτα. 

Η ανακολουθία του ΕΟΤ υπήρξε παροι-

μιώδης. Ο ΕΟΤ είχε νοικιάσει 250μ.

απέναντι από το Ασκληπιείο. Ξεκίνησε

με σύμβαση του ΕΟΤ με 250μ. και έχει

φτάσει 3000μ. μετρημένα.

Το ίδιο είχε συμβεί και με το La Playa.

250μ. στεγασμένο και 2000 περιβάλλο-

ντα χώρο και κατέληξε να έχει 2000

στεγασμένο χώρο 14.500 ακάλυπτο

χώρο. Είχε δεκαπλασιάσει τις εκτάσεις.

Όταν ο Δήμος έκανε το μνημόνιο με

την ΕΤΑ, έλεγε: να εφαρμοστεί η μελέ-

τη του καθηγητή Μωραϊτη, η οποία δεν

είχε κωλύματα περιβαλλο-

ντικά αλλά η ΕΤΑ δεν την

εφήρμοσε ποτέ.   

Υπήρξε κακοπιστία και από

την πλευρά του τουρισμού, ο

οποίος επί σειρά ετών προ-

σπαθούσε να οικειοποιηθεί

την παραλία του Δήμου Βού-

λας και εδώ έχω στα χέρια

μου απόφαση του ’56, του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που

λέει ότι αυτοί οι χώροι ανήκουν ως κοι-

νόχρηστοι στο Δήμο Βούλας.

Το 1993, ο ΕΟΤ προσπαθούσε να κατο-

χυρώσει τις αυθαίρετες κατασκευές και

κατόρθωσε να κάνει τις αδιανόητες δια-

πιστωτικές πράξεις της νομιμοποίησης

όλων των εγκαταστάσεων της παρα-

λίας, ενάντια στο άρθρο 24 του Συντάγ-

ματος.

Ο Νόμος 1337/83 περί αιγιαλού και πα-

ραλίας του Τρίτση, έλεγε ότι χτίσματα

που βρίσκονται εντός αιγιαλού και πα-

ραλίας (όπως αυτά τα καταστήματα),

κατεδαφίζονται (απόφαση του ΣτΕ) και

δεν έχουν  δικαίωμα να κάνουν ένστα-

ση ούτε σε Διοικητική Αρχή ούτε σε Δι-

καστική. 

Το 1993 η Γεωγραφική υπηρεσία του

Πειραιά μετατρέπει τον αιγιαλό σε 50

πόντους! Φτιάχνουν τον αιγιαλό 50 πό-

ντους και βγάζουν το κτίριο πάνω στο

κύμα!

Υπήρχε όμως και μία διέξοδος. Αν αυτά

παραχωρούντο για πολιτιστικά κέντρα

στους οικείους Δήμους. Μπορούσαν να

σωθούν. Και ενώ εμείς μπορούσαμε να

έχουμε αυτό το κέντρο ως πολιτιστικό,

με τη μετατροπή που κάναμε τότε, βγή-

κε εκτός αιγιαλού και παραλίας και με-

τά άρχισαν οι διάφοροι συμβιβασμοί.

Αποψή μας ήταν ότι εφόσον η ΕΤΑ, μέ-

σω του εκμισθωτή της, παρανόμησε

μπορούσε αυτή η σύμβαση να καταργη-

θεί και να περιέλθει πάλι στο Δήμο.

Τελειώνοντας τονίζω ότι πρέπει να

αγωνιστούμε, γιατί έτσι όλη η Ελλάδα

έχει καταστραφεί. Είμαστε κατά της δη-

μιουργίας αυτών των κέντρων στην Β’

πλαζ, και να γίνουν ναυταθλητικές

εγκαταστάσεις και να λειτουργήσει ως

ελεύθερη πλαζ.

Ιστορικό από τον Πέτρο Θανόπουλο
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Ο Αγγελος Αποστολάτος απεχώρησε

καταχειροκροτούμενος από τον κό-

σμο που πράγματι είχε γεμίσει την αί-

θουσα συνεδριάσεων.

Στο ίδιο κλίμα μίλησαν και οι άλλοι

σύμβουλοι. Ο Πέτρος Θανόπουλος

ανέπτυξε ένα ιστορικό, που έχει εν-

διαφέρον για τα τεκταινόμενα στην

παραλία, που δημοσιεύεται στη δι-

πλανή στήλη.

Νανά Κάραγιαν: Θα κάνω μια μικρή

αναδρομή, η οποία θα βοηθήσει τους

κατοίκους. Μια αναδρομή τριών μηνών. 

Στα δύο χρόνια που είμαστε αντιπολί-

τευση, από το δικό μας συνδυασμό έχει

μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο προ ημε-

ρησίας το θέμα της β’ πλαζ. Ο Δήμαρ-

χος, μία έλεγε θα πάμε στον εισαγγε-

λέα, μία έχει αλλάξει ο σύμβουλος και

πρέπει να τον ενημερώσω, και μας πή-

γαινε από τον Αννα στον Καϊάφα.

Από κάτοικο που βρέθηκε τυχαία στο

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, μάθαμε ότι

χαρίσανε τα πρόστιμα στις Απολλώνιες

Ακτές, οι οποίες απέσυραν την αγωγή

γι’ αυτό το λόγο.

Στη συνέχεια ήρθε στο Δ.Σ. (28/7) ως

θέμα το σβήσιμο των προστίμων των

Απολλώνιων Ακτών. Μετά δύο ημέρες

είχαμε  Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου

υπήρχαν 5 θέματα για προέγκριση 4

καταστημάτων στη Β’ πλαζ. Εγιναν διά-

φορες συζητήσεις και δεν προχώρησε.

Εκεί, επεσήμανα στο Δήμαρχο, το θέμα

των αδειών και των προστίμων και τόνι-

σα ότι έπρεπε να μας ενημερώσει, μου

απάντησε ότι «δεν είχα καμία υποχρέ-

ωση να σας ενημερώσω!».

Ο Δήμαρχος περιέργως έλειπε και τότε

που ήταν να συζητηθεί το θέμα και ανε-

βλήθη, όπως λείπει και σήμερα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο (27/9) ο πρόε-

δρος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται το θέ-

μα των προστίμων και ο Α. Αποστολά-

τος επεσήμανε ότι λόγω της σοβαρότη-

τάς τους, αυτά τα θέματα πρέπει να έρ-

θουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οπως αποδεικνύεται με το από 23/5/08

έγγραφο με αρ. πρ. 1161 της Πολεοδο-

μίας, μηδενίζονται τα βεβαιωθέντα

πρόστιμα  με ποσά που αγγίζουν το

1.500.000€ από τις “Απολλώνιες

Ακτές”. Εχουν σταλεί για βεβαίωση

στην Sania EΠΕ. Πιάσε τ’ αυγό και κού-

ρευτο, που λέει ο λαός.

Καταλήγει η Ν. Κάραγιαν: πρώτα έπρε-

πε να έρθει η διαγραφή των προστίμων

και μετά να έρθει θέμα προέγκρισης

των καταστημάτων.

Εκείνο που έχω να πω – δεν έχω βέβαια

πρακτικά από τη Δημαρχιακή Επιτροπή,

- όμως ο δήμαρχος ενώπιον και των εκ-

προσώπων των Απολλωνίων ακτών, εί-

πε ότι έχει αντιδράσεις και από συμ-

βούλους του, όμως η εισήγηση που θα

έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι

θετική.  

Πρόεδρος: Δεν έχει κάνει εισήγηση ο κ.

Δήμαρχος.

Κάραγιαν: Ωραία, εμάς μας δήλωσε στη

Δ.Ε. ότι θα είναι θετική.

Γρ. Κωνσταντέλλος: 

…η Εμπορευματοποίηση των πάντων

και ειδικότερα ενός αγαθού που λέγεται

παραλία χρήση και περιβάλλον, όχι τώ-

ρα, αλλά τις τελευταίες τρεις – τέσσερις

δεκαετίες, σε πανελλήνια κλίμακα έχει

πάρει διαστάσεις γάγγραινας. Αν δείτε

τα ωραιότερα κομμάτια σε όλη τη χώρα,

αυτά είναι οι οργανωμένες πλαζ, που

στην αρχή ο ΕΟΤ και αργότερα οι ιδιώ-

τες εκμεταλλεύθηκαν, ή κάποια ξενοδο-

χεία ΞΕΝΙΑ, σε πανέμορφα παραδοσια-

κά μέρη ή δάση, τα οποία και αυτά με τη

σειρά τους πέρασαν σε ιδιώτες, έναντι

ενός πινακίου φακής στο όνομα της ανά-

πτυξης.

Το χειρότερο από όλα, είναι ότι οι επι-

χειρηματίες που ασχολούνται με το χώ-

ρο του τουρισμού, φαίνεται ότι έχουν

πολύ καλύτερες προσβάσεις στην κε-

ντρική εξουσία, που αποφασίζει από

ό,τι οι τοπικές κοινωνίες, από ότι τα Δη-

μοτικά Συμβούλια, από ότι οι Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Και αυτό

φαίνεται εκ του αποτελέσματος. 

Δείτε πόσοι Δήμοι, με πόσους μεγάλους

αγώνες, έχουν καταφέρει να πάρουν μι-

κρά κομμάτια,  μιας πολύ μεγάλης πίτας,

που ανήκει σ’ αυτούς και τους πολίτες

αυτής της χώρας.

Ο συγκεκριμένος χώρος της Β’ πλαζ

αποτέλεσε για μένα και τους συνομηλί-

κους μου, το μέρος που παίζαμε και πε-

ράσαμε την εφηβεία μας. Σας διαβεβαιώ-

νω ότι ουδέποτε εκεί πέρα μέσα, υπήρ-

ξε το παραμικρό κτίριο. Ποτέ. Υπήρχαν

μόνο ξύλινα αποδυτήρια, ένα λεμβοστά-

σιο και τίποτα παραπάνω. Με ποιο μαγι-

κό τρόπο όλα αυτά, το ’93 με διαπιστωτι-

κές πράξεις,   με όλες αυτές τις υπόγει-

ες διαδρομές που δυσκολεύομαι να κα-

τανοήσω, έγιναν κτίρια και στη συνέχεια

με αναθεωρήσεις, δόθηκε και άδεια επι-

σκευής, εγώ προσωπικά αδυνατώ να πα-

ρακολουθήσω.

Το δε μέγιστο σφάλμα, που ίσως και η

αυτοκριτική κάποια στιγμή είναι χρήσιμη,

που διεπράχθη και διεπράχθη διαχρονι-

κά, είναι που επιτρέψαμε στα ΕΤΑ να

προχωρήσουν στη μίσθωση αυτών των

χώρων, εις βάρος του πολίτη-δημότη

και επ’ ωφελεία κάποιων ολίγων επιχει-

ρηματιών.

Και ενώ αμυνθήκαμε σθεναρά με το μνη-

μόνιο, τελικά ανακαλύπτουμε ότι ούτε

τις ορέξεις αυτές, ούτε το μνημόνιο, ού-

τε η συνεργασία αυτή την οποία ήθελε η

Δημ. Αρχή μπορεί να τη σταματήσει. Και

έχουμε τη μετατροπή αυτών των 69

στρεμμάτων σε αυτό το οποίο συμβαίνει

στα Αστέρια της Γλυφάδας, όπου περ-

νάς απέξω και κλαις. Με τα Μπαλουξ,

Μαλούξ, τα σύρματα και τους μπράβους,

που πρέπει να καταθέσεις τον οβολόν

σου χοντρά, για να απολαύσεις την πα-

ραλία ή τη θέα. Αυτή η προσπάθεια γίνε-

ται και τώρα εδώ. Προσωπικά  δεν θα

μπω σε τεχνική η σε νομική ανάλυση. 

Αφού εξηγεί, ότι ως δημοτικοί σύμβου-

λοι κρίνονται πολιτικά και αποφασίζουν

και πολιτικά, και σημειώνει τον τρόπο

λειτουργίας της Δημαρχιακής Επιτρο-

πής, δηλώνει ότι τα θέματα δεν έρχονται

με εισήγηση ούτε θετική ούτε αρνητική,

αλλά με μια σειρά στοιχείων από τις

υπηρεσίες και καλούνται να αποφασί-

σουν. Ενημερώνει δε ότι στη Δ.Ε. που

μετείχε και ο ίδιος, και συζητήθηκε το

θέμα υπήρχαν και εντάσεις και απειλές

από τις ενδιαφερόμενους. Εφάνη δε

από την πλειοψηφία μια ξεκάθαρη θέση,

ότι αυτό το θέμα δεν στηρίζεται. Και γι’

αυτό βγήκε και η ανακοίνωση που συνυ-

πέγραψαν οι σύμβουλοι.

……

Οι άνθρωποι του συγκεκριμένου σχήμα-

τος πρέπει να την εισπράξουν όχι σαν

μια απόφαση που θα την πάνε στον Πε-

ριφερειάρχη και θα προσπαθήσουν να

την ανατρέψουν, αλλά σαν μια βούληση

του βουλιώτικου λαού, όπως βγαίνει μέ-

σα από τους εκπροσώπους τους, πως

ό,τι και να κάνουν, όποιον και να φέ-

ρουν, όποιον μηχανισμό και να χρησιμο-

ποιήσουν θα μας βρουν μπροστά τους.

Και θα ήταν καλό αυτό το μήνυμα να το

πάρουν.

Ο,τι έγινε 

έγινε με συνεννόηση…

Ο νομικός εκπρόσωπος των Απολλώ-

νιων Ακτών Νίκος Σίνος ζήτησε να ενη-

μερώσει το σώμα και το ακροατήριο, για

να ακουστεί η θέση της εταιρίας αλλά

και να παρουσιαστεί ποια είναι η πρότα-

ση ανάπτυξης στη Β’ Βούλας.

Ερχόμαστε στο Δ.Σ. με μια πρόταση η

οποία δεν αποτυπώνεται ούτε με επι-

στολές ούτε με προθέσεις, αλλά αποτυ-

πώνεται με μία απόφαση του ΟΡΣΑ, εί-

ναι μάστερ πλαν που είναι εγκεκριμένο

και επίσης μετά την έγκριση του ΟΡΣΑ

για την ανάπτυξη της πλαζ. 

Ο Δήμος υπέβαλε τις θέσεις του στον

ΟΡΣΑ (φωνές ότι δεν έγιναν αποδεκτές

οι θέσεις του Δήμου. Ο πρόεδρος πα-

ρεμβαίνει, ο νομικός σύμβουλος επιση-

μαίνει ότι κάποιες έγιναν δεκτές).   

Συνεχίζει ο νομικός εκπρόσωπος: Η δια-

δικασία όπως γνωρίζετε, το μαστερ

πλαν, υποβλήθηκε μαζί με τα σχεδια-

γράμματα τα αναλυτικά στην αρμόδια

πολεοδομία του Δήμου και δόθηκε οι-

κοδομική άδεια και το εγκεκριμένο και

θεωρημένο σχέδιο ανάπλασης ακτής.

Αυτό με ημερομηνία 30/5/08. Στη συνέ-

χεια μας εζητήθη και σε συμφωνία με

την ΕΤΑ, υποβάλαμε με ημερομηνία

Ιουλίου/08 οι Απολλώνιες Ακτές...

Κομφούζιο από κάτω, ο πρόεδρος δεν

επιβάλει την τάξη, πράγμα που παρατη-

ρεί ο νομικός σύμβουλος. «Κύριε Πρόε-

δρε είναι ανεπίτρεπτο στην τοποθέτησή

μου να αντιδρά το Δημοτικό Συμβούλιο

και εσείς προσωπικά με αυτό τον τρόπο.

Πρέπει να γνωρίζετε, όλο το Δημοτικό

Συμβούλιο, ότι η διαδικασία αυτή, η

οποία οι Απ.Ακτές και η ΕΤΑ προχωρού-

σαν για να φτάσουν να δομηθούν τα κα-

ταστήματα, έγιναν σε συναντήσεις που

υπήρξαν με τη Δημοτική Αρχή. 

Παρεμβαίνει ο πρόεδρος, «και σας έκα-

να συστάσεις…», Μεγάλη φασαρία, δεν

ακούγεται τίποτα. Ετσι δεν ακούστηκε

το σπουδαιότερο.

Προσπαθεί να συνεχίσει ο νομικός σύμ-

βουλος: «Αυτό που θα ήθελα να κατα-

γραφεί και να είναι σε γνώση όλων, εί-

ναι ότι οι Απ.Ακτές αυτό που θέλουν

για τη Β’ Βούλας, είναι αυτό που περι-

γράφεται στο σχέδιο το εγκεκριμένο

από την Πολεοδομία!...

Και αφού είπε τα συνταρακτικά νέα ο

νομικός εκπρόσωπος, κατέληξε:  Επει-

δή έχει κινηθεί η διαδικασία ενώπιον

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παραπο-

μπής της χώρας μας, ότι δεν τήρησε αυ-

τά που στο διαγωνισμό είχε δεσμευθεί

και είχε υπογράψει, θα θέλαμε να ξέ-

ρουμε ποια είναι η θέση της Δ. Αρχής

για την επόμενη ημέρα.

Αννα Μπουζιάνη

Ηλέκτρα Τσιριγώτη:

Η παραλία της πόλης μας εί-

ναι το μείζον θέμα που έχου-

με να αντιμετωπίσουμε. 

Το θέμα είναι τι κάνουμε από

εδώ και στο εξής. Τα πράγ-

ματα είναι ιδιαιτέρως σοβα-

ρά. Μπορεί να χαιρόμαστε

σήμερα για την ομόφωνη

απόφαση που παίρνει το Δ.Σ.

αλλά αν δεν κάνει κάτι ώστε

η παραλία και η Β’ πλαζ να

περιέλθει στο Δήμο Βούλας,

τα κέντρα θα γίνουν. Υπάρ-

χουν διατάξεις με τις οποίες

οι επιχειρηματίες μπορούν

να μας παρακάμψουν. 

Πρέπει να κινηθούμε σύσσω-

μοι σαν Δήμος και Δημοτικό

Συμβούλιο προκειμένου να

περιέλθει η Β’ πλαζ στο Δήμο

μια για πάντα.

Ι. Σκουμπούρης:

Βρισκόμαστε για άλλη μια

φορά μπροστά σε - μία όχι

τελευταία ούτε πρώτη επίθε-

ση -, στα πιο ωραία κομμάτια

του Δήμου Βούλας.

Ας μην επιχαίρουμε για την

απόφαση. Να την δούμε σαν

μια αρχή μάχης για να περι-

σώσουμε ό,τι  μπορεί να πε-

ρισωθεί από την παραλία της

Βούλας. Και να δημιουργή-

σουμε και μία ομάδα περι-

φρούρησης για τη Β’ πλαζ. 

Με αυτές τις δύο προσθήκες,

μπορεί να δώσουμε ένα νόη-

μα και έναν αγώνα στην από-

φαση αυτή. Πολλά πράγματα

δεν κατακτώνται με αποφά-

σεις Δ.Σ. μόνο, που είναι και

εύκολες. Κατακτώνται με πά-

λη και αγώνα που είναι μπρο-

στά μας και όχι πίσω μας.

Δ. Δαβάκης:

Οι ακτές δεν μπορεί να είναι ένα

μέρος από το μπίζνες πλαν του

οποιουδήποτε εμπνευσμένου,

χαρισματικού ευφυούς επιχειρη-

ματία, αλλά αναπόσπαστο κομ-

μάτι της αναγκαιότητας για

ισορροπημένη διαβίωση στην

πόλη. Πλαζ και μόνο πλαζ.

Δ. Κιούκης:

…Ημουν απ’ αυτούς που είχα ψη-
φίσει το μνημόνιο συνεργασίας
και αισθάνομαι εξαπατημένος.
Γιατί το μνημόνιο, που ήταν, είναι
και θα είναι, η γραμμή άμυνας
του Δήμου και  υπήρχε η δέσμευ-
ση από το τότε Υπ.Ανάπτυξης και
την ΕΤΑ ότι θα προωθηθεί θεσμι-
κά η υπόθεση της ΕΠΕΛΑΚ και
του μνημονίου, αυτό δεν έγινε. 

Η Β’ πλαζ,  για αθλοπαιδιές και κολύμβηση
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Η Διευθύντρια του σταθμού

Αλέκα Τζανέτου και ο πρόε-

δρος και Αντιδήμαρχος Βού-

λας Γιώργος Χατζηϊωάννου,

μας ξενάγησαν στα νέα κτί-

ρια των δύο Παιδικών σταθ-

μών που βρίσκονται στο στά-

διο της ολοκλήρωσης στη

Βούλα. Ο ένας είναι στην

οδό Οδυσσέως, δίπλα από το

2ο Δημοτικό Σχολείο, στο οι-

κόπεδο που ήταν του ΤΕΕ-

ΘΑ, για όποιον θυμάται, και

που το πήραμε με αγώνες

όλης της τοπικής κοινωνίας,

τη δεκατία του 1980.

Ο άλλος βρίσκεται στην οδό

Ηρακλειδών σε οικόπεδο του

Δήμου.

Και οι δύο είναι πρότυπα,

που δύσκολα πιστεύω θα

βρεις άλλους στην Ελλάδα.

Τα χρώματα, η ευρυχωρία, ο

σωστός αρχιτεκτονικός σχε-

διασμός για βρέφη και νήπια,

μας εντυπωσίασαν.

Ο πρόεδρος Γιώργος Χατζη-

ϊωάννου μας μιλούσε με κα-

μάρι, αφού τα αισθάνεται

«δικά του παιδιά», και είναι

λογικό, γιατί ήταν αποπάνω

σε όλη τη διαδικασία του κτι-

σίματος.

“Εδώ χωράνε πάνω από δια-

κόσια παιδιά!” Μας λέει ο

πρόεδρος δημιουργώντας

την αντίδραση της διευθύ-

ντριας, η οποία εξηγεί ότι το

κτίριο έχει γίνει με προδια-

γραφές. Και οι προδιαγρα-

φές απαιτούν  ορισμένα τε-

τραγωνικά για κάθε παιδί.

Βέβαια, αν λάβουμε υπ’ όψη

μας πόσα τετραγωνικά ανα-

λογούν στο σταθμό που λει-

τουργεί σήμερα στο μισθω-

μένο κτίσμα, σε κάθε παιδί,

εδώ μοιάζει αλάνα…

Εκείνο που λείπει τώρα είναι

ο εξοπλισμός και το έμψυχο

εργατικό δυναμικό, τα οποία

έχουν υψηλό κόστος και

χρονοβόρες διαδικασίες. 

Φέτος, μας είπε η πρόεδρος,

έχουν την πρώτη προκήρυξη

για τις θέσεις. Το 2009 θα

προκηρυχθούν οι θέσεις για

το σταθμό της Ηρακλειδών. 

Φέτος θα διαθέσει 250.000€

ο Δήμος για τους βασικούς

εξοπλισμούς και των δύο

σταθμών. Τα άλλα 300.000€

θα διατεθούν το 2009 για την

ολοκλήρωση της στελέχω-

σης και άλλα 300.000 το

2010 για την ολοκλήρωσή

της.

«Θα μας τα δώσει ο Εφραίμ

από τη Μονή Βατοπεδίου»,

είπε με χιούμορ ο πρόεδρος,

λόγω των ημερών…

Όπως είπε η διευθύντρια

έχει μπει στο επιχειρησιακό

σχέδιο του Δήμου και θα λει-

τουργήσει ένα τμήμα 30 παι-

διών νηπίων μέσα στο 2009

και δέκα βρεφών στην Οδυσ-

σέως, και θα παραμείνει ο μι-

σθωμένος για να εξυπηρετή-

σει άλλο  ένα τμήμα (άλλα 30

περίπου).

Ο  σταθμός της Ηρακλειδών

θα λειτουργήσει μάλλον το

2010 παρ’ ότι είναι πανέτοι-

μος κτιριακά.

Στην απορία μου γιατί, αφού

είναι έτοιμο – ιδιαίτερα της

οδού Ηρακλειδών – η πρόε-

δρος του σταθμού μας είπε

ότι “δεν έχει σημασία, σ’ αυ-

τό έτυχε να γίνει γρηγορότε-

ρα η διαδικασία”.

Είναι κρίμα να είναι έτοιμο

ένα τόσο όμορφο κτίριο και

να κάθεται, όταν ο σταθμός

λειτουργεί σε μία μισθωμένη

κατοικία, που τα παιδιά είναι

στριμωγμένα ασφυκτικά.

Ας φροντίσει το Υπουργείο

Κοινωνικής Πρόνοιας και

όλοι οι αρμόδιοι, μια που

κλείνουν και τους ιδιωτικούς

σταθμούς λόγω προδιαγρα-

φών (60.000 παιδιά βρέθη-

καν φέτος μετέωρα, χωρίς

νηπιακή φροντίδα), να βά-

λουν τα χρήματα για να στε-

λεχωθούν γρήγορα οι σταθ-

μοί για να λειτουργήσουν.

… Συγκρίσεις

Βγαίνοντας από τον Παιδικό

Σταθμό αγνάντεψα το «Γη-

ροκομείο» που στέκει εκεί

σαν σκελετός καγχάζοντας

ειρωνικά στους Υπουργούς

που βάζανε υπογραφές για

τις ανταλλαγές των δημο-

σίων κτισμάτων με τη Μονή

Βατοπεδίου για να τα εμπο-

ρευθούν σε οφ σορ εταιρίες,

ενώ δεν μπόρεσαν να βά-

λουν μία υπογραφή να δώ-

σουν, όπως δικαιωματικά

ανήκει, το Γηροκομείο στο

Δήμο Βούλας.

Αννα Μπουζιάνη

Δύο νέοι Παιδικοί Σταθμοί στη Βούλα

Συζήτηση πριν την ημερήσια

διάταξη στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο Κορωπίου, εξελίχθηκε

για το νεοφτιαγμένο τοιχείο

σε επικίνδυνη στροφή της Λε-

ωφ. Αγίας  Μαρίνας. Ο σύμ-

βουλος Κώστας Δήμου ενη-

μέρωσε το Σώμα για κουβέ-

ντα, που είχε με νομαρχια-

κούς συμβούλους (σε διάλ-

λειμα του Νομ. Συμβουλίου)

πάνω στο θέμα  της  στροφής

αυτής, που διαμορφώθηκε αλ-

λά – κατά την άπόψή του –

ελλιπώς.

Είναι προς τη θετική κατεύ-
θυνση, αλλά χρειάζεται κι άλ-
λη παρέμβαση, επεσήμανε.
Δήλωσε δε ότι οι νομαρχιακοί

σύμβουλοι τον ενημέρωσαν

ότι δέχονται μία μελέτη, μία

πρόταση για κάποια επιπλέον

βελτίωση.

Η νομαρχιακή σύμβουλος και

γραμματέας Αγγελική Γκιό-

κα, παρευρισκόταν στο Δημο-

τικό Συμβούλιο και ζητώντας

το λόγο ενημέρωσε ότι σε

ερώτησή της γιατί έγινε αυτό

το τοιχείο ο κ. Καραμεσίνης

της απάντησε ότι «θέλουμε
να προστατεύσουμε τους
οδηγούς τους προσεκτικούς,
που θέλουν να ζήσουν. Ο οδη-
γός που έρχεται από απένα-
ντι δεν χρωστάει τίποτα να
πληρώσει την τρέλα του άλ-
λου, του ερχόμενου από το
αντίθετο ρεύμα».
Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπου-

λος εξήγησε ότι είναι δύσκο-
λη η στροφή, αλλά είναι σε
εκτός σχεδίου περιοχή. Θέλει

διαπλάτυνση, θέλει απαλλο-
τριώσεις, για να γίνουν δύο
λωρίδες ανά κατεύθυνση.
Και ο Αντ. Ντούνης, ανέφερε

τον Σύλλογο Οικιστών Αμπε-

λώνα, που ξεκίνησαν αυτή

την προσπάθεια για να διορ-

θωθεί η στροφή, αλλά για να

γίνει σωστή δουλειά πρέπει
να γίνει αλλαγή χάραξης, αλ-
λιώς δεν κάνουμε τίποτα. Για

την υλοποίηση του έργου επι-

λήφθηκε ο Αντινομάρχης Θε-

οδ. Γρίβας, ανέφερε επίσης ο

Αντ. Ντούνης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

Αμπελώνων πάντως, έχει δια-

φορετική άποψη, και την εκ-

φράζει στη διπλανή στήλη, αλ-

λά και εμείς που το περπατήσα-

με και κάτοικοι της περιοχής

που μιλήσαμε, το βλέπουμε θε-

τικά. Προϋπόθεση πάντα είναι

να μη πας να πάρεις τη στροφή

με …χίλια. Α.Μ.

Το τσιμέντινο τοιχείο στη διαχωριστική νησίδα ήταν απαραίτη-

το για να προστατεύσει τα διερχόμενα αυτοκίνητα και δίκυκλα

απο μετοπική σύγκρουση. Αυτο το σπουδαίο έργο έγινε για να

σταματήσουν επιτέλους τα  τροχαία  δυστυχήματα, ο χρόνος

θα δείξει το ποσοστό επιτυχίας.

Ο πρόεδρος Σπίνος Ν. καί τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Αμπελώνα  ευχαριστούν τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, τον

κ. Νομάρχη Λ. Κουρή καί τον κ. Αντινομάρχη Θ. Γρίβα για το

ενδιαφέρον που έδειξαν για το έργο αυτό.

Ελλιπής η στροφή στη 

Λεωφ. Αγίας Μαρίνας

Ο πρόεδρος Γιώργος Χατζηϊωάννου με τη διευθύντρια Αλέκα Τζα-
νέτου στη βεράντα του Παιδικού σταθμού της οδού Οδυσσέως.

Ο νέος παιδικός και βρεφικός σταθμός της οδού Ηρακλειδών.
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Ποια είναι η θέση του Συνασπισμού πάνω στο

θέμα των ΧΥΤΑ και πώς σκέφτεστε να αντιμε-

τωπίσετε τη διαχείριση των οικιακών απορριμ-

μάτων;

Η παραγωγή απορριμμάτων είναι ένα αναπό-

φευκτο επακόλουθο της παραγωγικής διαδικα-

σίας και της κατανάλωσης. Η πολιτεία σε αυτό

το σημείο πρέπει πρώτα από όλα να δώσει προ-

σοχή, στη μείωση της παραγόμενης ποσότητας

απορριμμάτων. Η διαχρονική και δικομματική

όμως αναβλητικότητα απέναντι στην εφαρμογή

των κοινοτικών οδηγιών και στις αποφάσεις του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οδηγούν την Ελλάδα

από το 2009 στην καταβολή υψηλότατων ημε-

ρήσιων προστίμων για τους χώρους ανεξέλε-

γκτης διάθεσης απορριμμάτων, που σήμερα εί-

ναι περισσότεροι από 2000. Γνώμη μας είναι ότι

ο σημερινός σχεδιασμός για την διαχείριση

αστικών απορριμμάτων δεν είναι ορθολογικός

και χρειάζεται άμεση αναθεώρηση ως προς τον

αριθμό, το μέγεθος και την τεχνολογία. Ο σχε-

διασμός αυτός πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπε-

δο, να εφαρμοστούν στο σύνολο τους οι Περι-

φερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων, διορθώνοντας τις όποιες αδυνα-

μίες τους. Μόνο έτσι, με επιστημονικά κριτήρια

και προϋποθέσεις, με χρηματοδότηση και δρά-

σεις, θα φτιαχτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα

διαχείρισης των απορριμμάτων. Σημαντικό ρόλο

σε αυτό θα παίξει και η «εκπαίδευσή» μας στο

ζήτημα της ανακύκλωσης, μία διαδικασία που

πρέπει να ξεκινά από το σπίτι μας, με την κα-

τάλληλη υποστήριξη πολιτείας και τοπικής αυ-

τοδιοίκησης.

Ποια είναι η θέση σας σχετικά με την ελεύθερη

πρόσβαση και χρήση των παραλιών από τους

πολίτες;

Φτάσαμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Οι πα-

ραλίες, όπως και τα δάση, είναι κοινόχρηστοι

χώροι,  άρα κτήμα όλων των πολιτών. Δεν εί-

ναι περιουσία κανενός, ούτε του κράτους, ού-

τε των επιχειρηματιών, ούτε της εκκλησίας,

καμιάς Κτηματικής Εταιρείας ή των Ε.Τ.Α.

Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι συ-

νταγματικό δικαίωμα. Πρόσφατα, δήμαρχοι και

πολίτες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας με τις

κινητοποιήσεις τους και με την στήριξη των κα-

τοίκων, έδωσαν το παράδειγμα πως μία τοπική

κοινωνία μπορεί να διεκδικήσει πίσω αυτά που

παράνομα τους στέρησε η εμπορευματοποίηση

και η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Να είστε σίγου-

ροι πως ο Συνασπισμός και  ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωτο-

στατήσουν, ώστε να επανακαταλάβουμε  όσους

χώρους παράνομα και αντισυνταγματικά κατα-

πάτησαν και εκμεταλλεύονται ιδιωτικά συμφέ-

ροντα.

Επειδή ως κόμμα έχετε ταχθεί υπέρ της συ-

νένωσης των Δήμων, δεν νομίζετε ότι οι Δή-

μοι μαμούθ καταργούν την έννοια του τοπι-

κού χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας κυρίως το-

πικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και της ιστορι-

κής τους συνέχειας;

Η προωθούμενη «μεταρρύθμιση» από την κυ-

βέρνηση είναι μία απλή συνένωση νομαρχιών

και δήμων, που αποσκοπεί σε δημοσιονομικό

όφελος και κομματικό έλεγχο των νέων δή-

μων. Είναι σαφές πως είμαστε απολύτως αντί-

θετοι σε αυτή την μεθόδευση. Η χώρα έχει

ανάγκη από μία ριζική τομή στο πολιτικό σύ-

στημα και στην διοίκησή της. Επιδίωξη μας εί-

ναι ο δημόσιος χώρος να αναδιοργανωθεί

προκειμένου η ανάπτυξη, το περιβάλλον, η

κοινωνική πολιτική να ασκούνται προς

όφελος των πολιτών και όχι από τον ιδιω-

τικό τομέα προς χάριν του κεφαλαίου. Κα-

τά συνέπεια διαφωνούμε με την προτεινόμενη

μεταρρύθμιση, όχι μόνο για τους λόγους που πε-

ριγράψατε, αλλά γιατί πιστεύουμε πως θα κατα-

σκευάσει μεγάλους, γραφειοκρατικούς και αντι-

δημοκρατικούς Ο.Τ.Α. 

Μια γενικότερης σημασίας ερώτηση. Στην πιθα-

νότατη περίπτωση, που στις προσεχείς εκλογές

κανένα κόμμα δεν συγκεντρώσει αυτοδυναμία,

α) πώς βλέπετε το θέμα της συνεργασίας των

κομμάτων γενικότερα και β) εάν το ΠΑΣΟΚ κά-

νει αποδεκτές στο σύνολο (ή σχεδόν στο σύνο-

λό) τους τις προτάσεις του κ. Αλαβάνου, βλέπε-

τε εφικτή και παραγωγική αυτή τη συνεργασία;

Θα είναι πολύ σημαντικό κανένα κόμμα να μην

έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Είναι

καιρός να ανατραπεί το χρεοκοπημένο δικομμα-

τικό σύστημα. Δικός μας στόχος δεν είναι να

στηρίξουμε ένα από τα μέρη του συστήματος και

να γίνουμε και εμείς μία δύναμη, που διαψεύδο-

ντας τις προσδοκίες των πολιτών, θα αφήσει το

σύστημα ανέπαφο. Δικός μας στόχος είναι η ρι-

ζική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, ώστε

να δοθεί μετά τις εκλογές λύση αριστεράς για

τον τόπο. 

Το ΠΑΣΟΚ, παρά τις διαφορές του με τη Ν.Δ, δεν

μπορεί στην συγκεκριμένη συγκυρία να αποτελέ-

σει μέρος της λύσης που προτείνουμε εμείς. Γι’

αυτό και από την πρώτη στιγμή, είπε ένα ξεκά-

θαρο όχι στα έξι σημεία κοινής δράσης που πρό-

τεινε ο Αλέκος Αλαβάνος. Εγκλωβισμένο στις

εσωτερικές του αντιφάσεις και στον κυβερνητι-

σμό, δεν μπορεί να δεσμευθεί ούτε για δημόσια

Ολυμπιακή, ούτε για τον χωρισμό εκκλησίας -

κράτους. Αν αργότερα κάνει δεκτές τις προτά-

σεις για κοινή δράση, τότε το ΠΑ.ΣΟ.Κ  δεν θα

έχει καμία σχέση με το σημερινό πολιτικό σχη-

ματισμό.

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τις ξεκάθαρες

θέσεις που αναπτύξατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.

τονίζει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας

Αποκλειστική 

συνέντευξη 

στην Ηλέκτρα 

Βενετσάνου

Κύριε Πρόεδρε, 
Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μας παραχωρήσετε αποκλειστική συνέντευξη
και παρακαλούμε να μας πείτε, με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στο Κορωπί, ένα σχόλιο
για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, και τον ειδικότερο λόγο της επίσκεψής σας στην πε-

ριοχή μας. 

Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις 

Την τελευταία περίοδο, η χώρα βρίσκεται σε μία βαθιά οικονομική κρίση. Είναι ταυτόχρονα και

κρίση αξιοπιστίας του δικομματικού συστήματος. Ο λόγος δεν βρίσκεται στις συνέπειες της

διεθνούς κρίσης, όσο στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σή-

μερα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, αντιμετωπίζει τα  αυξημένα αδιέξοδα, εξαιτίας της

μεγάλης ακρίβειας, της μείωσης του εισοδήματος, των τεράστιων ελλείψεων σε υποδομές

παιδείας, υγείας, πρόνοιας αβεβαιότητα και ανασφάλεια των νέων. Από την άλλη η κυβέρνη-

ση είναι απλόχερη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις σε τραπεζίτες , εφοπλιστές, μεγαλοεργολάβους και

σε σκάνδαλα τύπου «Μονής Βατοπεδίου», που αποτελούν ντροπή για την εκκλησία και την

ελληνική κοινωνία. Ωστόσο πέρα από την αναφορά σε γενικότερα πολιτικά ζητήματα, στόχος

της επίσκεψης μας είναι η ανάδειξη των ιδιαιτέρων προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής,

που αν δεν αποτρέψουμε λαθεμένες επιλογές, θα βρεθούμε μπροστά σε μη αντιστρέψιμες πε-

ριβαλλοντικές και αναπτυξιακές συνέπειες. Είναι γνωστό πως η περιοχή της Ανατολικής Ατ-

τικής ένας πνεύμονας πρασίνου και αδόμητης έκτασης, μετατρέπεται σταθερά σε χώρο άναρ-

χης οικιστικής και βιομηχανικής  επέκτασης, έχοντας ως πρότυπο το μοντέλο της στρεβλής

και ψευδεπίγραφης ανάπτυξης. 

Η πληθυσμιακή πίεση που δέχεται

η Αν. Αττική είναι πρωτόγνωρη.

Στα Μεσόγεια ο πληθυσμός αυξά-

νεται με ρυθμό 40% την τελευ-

ταία δεκαετία. Νέα πολεοδομικά

συγκροτήματα δημιουργούνται

χωρίς χωροταξικό και πολεοδομι-

κό σχεδιασμό. Το μοντέλο ανά-

πτυξης που διαχρονικά προωθούν

οι κυβερνήσεις Ν.Δ και ΠΑ.ΣΟ.Κ,

είναι η συγκέντρωση δραστηριο-

τήτων γύρω από το νέο αεροδρό-

μιο και τον οδικό άξονα της Αττι-

κής οδού με νέα επιχειρηματικά

κέντρα, νέους εμπορικούς πό-

λους, ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας, νέες ξενοδοχειακές και ψυχαγωγικές μονάδες. Τα α ζη-

τήματα των χρήσεων γης, των ελεύθερων χώρων, του πρασίνου, των περιαστικών δασών, του

υδροφόρου ορίζοντα, των καταπατήσεων, της αυθαίρετης δόμησης, όλα αυτά στη λεγόμενη

«ανάπτυξη» λογαριάζονται «εξ υπολοίπου».. 

Έτσι σε μία δεκαετία, αν αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί φορείς και ενεργοί πολίτες δεν παρέμβουν

έγκαιρα, θα έχουμε ένα νέο πολεοδομικό τέρας, τύπου λεκανοπεδίου Αθήνας-Πειραιά. Αυτήν

την εξέλιξη ο ΣΥΝ αγωνίζεται να αποτρέψει.

Χρεοκοπημένος ο δικομματισμός
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Εφ’ όλης τη ύλης συνέντευξη τύπου, παρα-

χώρησε την Πέμπτη το μεσημέρι η Νομαρ-

χιακή Παράταξη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛ-

ΛΑΓΗΣ με επικεφαλής τον Θανάση Μπα-

λή. 

«… μετά από 20 μήνες θητείας του Νομαρ-

χιακού Συμβουλίου αντί η Νομαρχία και ιδι-

αίτερα η παράταξη της πλειοψηφίας να κα-

λεί σε ανοιχτό απολογισμό δράσης και

αποτίμησης του έργου της προτιμά την οδό

της σιωπής γιατί όλο αυτό το χρονικό διά-

στημα το μόνο που τη διακρίνει είναι η

απραξία», τόνισε με έμφαση ο Θ. Μπαλής.

«Δεν τόλμησε – η Νομαρχιακή πλειοψηφία

– ν’ αντιμετωπίσει με μια πολιτική δυναμική

τα γεγονότα. […] Παραμένει απλά θεατής

των εξελίξεων που απεργάζεται η κεντρική

διοίκηση και σε πολλές των περιπτώσεων

αποδεικνύεται δια της απόκρυψης, η συμ-

μετοχή της». 

Και συνέχισε περαιτέρω με την αναφορά

κεφαλαιωδών προβλημάτων:

«20 μήνες απραξίας πάνω στα μεγάλα θέ-

ματα το μόνο που μπορούν να υποδηλώ-

σουν είναι την πλήρη ευθυγράμμιση με τις

αποφάσεις του κεντρικού κράτους και

εναρμόνιση της με τις πολιτικές επιλογές

του κόμματος που την στηρίζει», ειδικότε-

ρα στα μεγάλα προβλήματα της Νομαρχια-

κής περιοχής:

1) ΥΓΕΙΑ

– Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας: σε πλή-

ρη εγκατάλειψη, επιχειρήθηκε το ξεπούλη-

μά του και διεσώθη την τελευταία στιγμή.

(Σ.Σ. Μετά από κινητοποίηση των εργαζο-
μένων και των κατοίκων, υπενθυμίζουμε
εμείς.)

- Κέντρα Υγείας: σε πλήρη εγκατάλειψη σε

ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογική

υποστήριξη.

- Νοσοκομείο Μεσογείων: μια εξαγγελία

που χρόνια μένει στα χαρτιά*.

- Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και Υπο-

καταστήματα ΙΚΑ σε πλήρη εγκατάλειψη. 

2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Λατομεία: το μέγεθος του εμπαιγμού το

γνωρίζετε όλοι. Άλλοτε κλείνουν, άλλοτε

ανοίγουν, μονίμως λειτουργούν παράνομα.

- Ασωπός – Κηφισός – Ερασίνος και μια

σειρά άλλα ποτάμια και ρέματα που έχουν

μετατραπεί σε αποδέκτες κάθε είδους λυ-

μάτων.

- Ορεινοί όγκοι: Πάρνηθα – Πεντέλη –

Υμηττός αφημένα στην τύχη του. Αναδα-

σώσεις ακούμε και ποτέ δεν τις είδαμε. 

- Παραλίες: η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Η εγκατάλειψη δεν είναι απλά εμφανής, εί-

ναι γεγονός με αποκορύφωμα την εικόνα

που παρουσιάζει το πάρκο του Σχοινιά.

(Σ.Σ. Βασικό πρόβλημα με τις παραλίες εί-

ναι η επιχειρηματική εκμετάλλευση και η

στέρηση της ελεύθερης πρόσβασης από

το λαό, με ευθύνη πρωτίστως του εκσυγ-

χρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Ο Γ. Παπανδρέου

οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του.)

- Απορρίμματα: ούτε ένα βήμα μπροστά.

Παραμένουν εγκλωβισμένοι και δέσμιοι

στις απαιτήσεις άλλων π.χ. ΕΣΔΚΝΑ

- Αποχέτευση: ούτε ένα μέτρο αποχετευτι-

κού δικτύου δεν έχει κατασκευαστεί και

καμία προοπτική δεν υπάρχει». Αναφέρθη-

κε ακολούθως στο κεφαλαιώδες θέμα του

περιβάλλοντος, όπως και στα θέματα της

Παιδείας, των Γενικών Πολεοδομικών Σχε-

δίων, στον Πολιτισμό, στο οδικό δίκτυο και

τη συγκοινωνία και κατέληξε, λέγοντας με-

ταξύ άλλων: «Δυστυχώς για τον τόπο αλλά

και για τους πολίτες του τα θέματα που κα-

θημερινά αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πε-

ρισσότερα και ιδιαίτερα οξυμμένα. Προ-

βλήματα που επιζητούν λύση εδώ και τώ-

ρα. 

Πώς μπορεί όμως να δοθεί η λύση αφού το

πολιτικό όργανο του νομού δεν έχει την

τόλμη και τη διάθεση να μπει μπροστάρης

και διεκδικητής της επίλυσης των προβλη-

μάτων του; Όταν ο εκλεγμένος Νομάρχης

και οι Σύμβουλοί του λειτουργούν με την

αντίληψη του διορισμένου Κυβερνητικού

Νομάρχη; Όταν είναι απόντες από όλες τις

μεγάλες διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις

και παρόντες στη συνδιαχείριση και στη

συνδιαλλαγή με την κεντρική εξουσία (π.χ.

Βατοπέδι)».

Τοποθετήθηκαν όλοι οι Σύμβουλοι της πα-

ράταξης και έδωσαν απαντήσεις στα ερω-

τήματα των εκπροσώπων του Τοπικού Τύ-

που, καλύπτοντας όλο το φάσμα των προ-

βλημάτων του Νομού μας. 

Παραμένει επί της ουσίας μετέωρο το ερώ-

τημα του υποφαινόμενου ως εκπροσώπου

της ΕΒΔΟΜΗΣ, αν και απαντήθηκε από τον

Θ. Μπαλή με μετατόπιση του βάρους στην

πρωτοβάθμια τοπική Αυτοδιοίκηση και τού-

το γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει την ανάλογη

αντίληψη της «ελεφαντίασης», του γιγα-

ντισμού της Τ.Α.

Η ερώτηση έχει ως εξής και την καταγρά-

φουμε γιατί θα ακολουθήσει προσεχώς αρ-

θρογραφία:

Κύριε Μπαλή, με τις εισηγήσεις σας, αλλά
και τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα που
σας έθεσαν οι εκπρόσωποι Τύπου, καλύψα-
τε ένα ευρύτατο φάσμα των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η Νομαρχία, καταδει-
κνύοντας ότι και τη διάθεση έχετε ν’ ασκή-
σετε ισχυρότερη παρέμβαση, αλλά και την
επιθυμία κι ελπίδα να την ασκήσετε ως Νο-
μαρχιακή εξουσία. Ερωτώ όμως:
Ποιάς Νομαρχίας; Όταν με την διοικητική
μεταρρύθμιση του «Καποδίστρια ΙΙ» καταρ-
γείται η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και
δημιουργείται – με τη συμφωνία και της δι-
κής σας παράταξης – μια περιφέρεια της
έκτασης όλης της Αττικής, κι ενός πληθυ-
σμού 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή,
δύο φορές τα Σκόπια. Αυτό είναι κράτος,
δεν είναι Νομαρχία. 

Κώστας Βενετσάνος

* Για να είμαστε αντικειμενικοί πρέπει να πούμε ότι

όσον αφορά την δημιουργία Νοσοκομείου, ο Νο-

μάρχης, έχει πρωτοστατίσει με σειρά εκδηλώσεων

για την δημιουργία του. 

ΑΠΡΑΞΙΑ διακρίνει τη ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συ-

ζήτησε, μετά από πρόταση του

Νομάρχη Λ. Κουρή, το πρόβλη-

μα που δημιουργείται με την

προώθηση στο πρόσφατο φο-

ρολογικό νομοσχέδιο διατάξε-

ων που έρχονται σε ευθεία

αντίθεση με την συνταγματική

διάταξη του άρθρου 102 για

την τοπική και νομαρχιακή αυ-

τοδιοίκηση.

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης

τόνισε ότι παρά τις τροποποιή-

σεις στο αρχικό κείμενο του

νομοσχεδίου που έγιναν, μετά

τις διαμαρτυρίες τόσο της

ΚΕΔΚΕ όσο και της ΕΝΑΕ, εν

τούτοις και οι νέες διατάξεις

δημιουργούν σοβαρό θέμα

όσον αφορά την διοικητική και

οικονομική αυτοτέλεια των ορ-

γανισμών της Αυτοδιοίκησης.

Ο Θαν. Μπαλής χαρακτήρισε

απαράδεκτη τη διαδικασία, να

έρθει στη Βουλή πριν 20 ημέ-

ρες το Νομοσχέδιο και να ψη-

φιστεί, χωρίς καν να συζητηθεί

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Οφειλε ο Νομάρχης να συγκα-
λέσει έκτακτο συμβούλιο μ’ αυ-
τό το θέμα. Τώρα είναι κατόπιν
εορτής, διότι καταργούνται θε-
σμικά όργανα. Εμείς σ’ αυτή τη
διαδικασία δεν συμμετέχουμε.
Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με
το Νομοσχέδιο. 

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συ-

νεργασία μέσω του συμβούλου

Νίκου Στεφανίδη, εξέφρασε

την αντίθεσή της στο Νομοσχέ-

διο και δήλωσε ότι: “στις σημε-
ρινές συνθήκες χρειάζεται η
πρωτοβάθμια και νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει
αποκλειστικά δημόσιο χαρα-
κτήρα στους βασικούς κοινωνι-
κούς τομείς υγείας, παιδείας,
πρόνοιας. Καλούμε να αντιτα-
χθούν στη μεταφορά κρατικών
αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. γιατί
αυτό θα σημάνει τελικά μετα-
φορά του κόστους τους στις
πλάτες της λαϊκής οικογένει-
ας”. Καλεί δε να διεκδικήσουν

οικονομική επάρκεια των ΟΤΑ,
να καταργηθούν οι νομαρχια-
κές και δημοτικές επιχειρήσεις.
Να ανατραπεί το νομοθετικό
πλαίσιο που καθιστά τους ΟΤΑ
επιχειρήσεις».

Μετά την ολοκλήρωση των το-

ποθετήσεων, ο Νομάρχης δή-

λωσε  ότι η λήψη απόφασης θα

βοηθήσει τα συλλογικά όργανα

να πιέσουν την κυβέρνηση να

αλλάξει τα άρθρα. Ετσι το Ν.Σ.

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

να ζητήσει την απόσυρση των

διατάξεων που αποτελούν

πλήγμα για την αυτοτέλεια του

θεσμού της αυτοδιοίκησης.

Ο επικεφαλής μειοψηφίας του

Δήμου Βάρης Δημ. Κυπριώτης,

με επιστολή τους προς τον

πρόεδρο του Δ.Σ. Βάρης και

ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου,

ζητάει να συγκληθεί έκτακτο

συμβούλιο με μοναδικό θέμα

στην ημερήσια διάταξη «την
απερίφραστη καταδίκη και την
απόσυρση των συγκεκριμένων
άρθρων από το υπόψη νομο-
σχέδιο και τη  δημόσια δήλωσή
μας  για στήριξη όλων των Ορ-
γανισμών Τ. Α.».  

τόνισε σε Συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής

της μείζονος μειοψηφίας Αθανάσιος Μπαλής

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών

του Κτήματος Δημόγλη

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία Αν.

Αττικής ζητά να συζητηθεί στην ημερήσια

διάταξη του προσεχούς Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου, το θέμα της καθυστέρησης κατα-

βολής των αποζημιώσεων των συνιδιοκτη-

τών του κτήματος Δημόγλη στο Ολυμπιακό

Χωριό. Παρά τις υποσχέσεις των διαδοχι-

κών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ένα μεγάλο

κομμάτι δικαιούχων (500 οικογένειες περί-

που) περιμένει εδώ και χρόνια την καταβο-

λή αποζημίωσης. 

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία Αν.

Αττικής συμπαραστέκεται στον αγώνα των

κατοίκων, και ζητά από το Νομαρχιακό

Συμβούλιο να λάβει μέτρα ώστε να πιέσει

στην κατεύθυνση αυτού του αγώνα.  

Σε ευθεία αντίθεση με την συνταγματική διάταξη 

για τους ΟΤΑ, το φορολογικό νομοσχέδιο
Την απόσυρσή του ζητούν Νομαρχία και ΟΤΑ
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Στην ανακοίνωση του Γ.Τ. του Υφ. Εξωτερικών

Π. Δούκα αποδεικνύεται ότι η «αποκάλυψη» της

εφημερίδας ήταν κενή περιεχομένου διότι «από

την προηγούμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου είχαν

ενημερωθεί στο σύνολό τους οι εκπρόσωποι

του Τύπου με ενημερωτικό σημείωμα».

Στο ενημερωτικό σημείωμα λοιπόν της 8/9/2008

αναφέρεται: «Η μοναδική απόφαση που έχει

συνυπογράψει ο κ. Π. Δούκας, ως Υφυπουργός

Οικονομίας και Οικονομικών, με τον Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σ.σ. Ευ-

αγγ. Μπασιάκος) (Α.Π. 16651/26.7.2006) αφο-

ρούσε την ανάθεση στην Κτηματική Εταιρεία

του Δημοσίου*, ως του μόνου κατά το νόμο αρ-

μοδίου οργάνου για τέτοιες περιπτώσεις, της

εποπτείας «ανταλλαγής της λίμνης Βιστωνίδας

– Νταλιάνη και των παραλίμνιων εκτάσεων αυ-

τής ανηκουσών(!) στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βα-

τοπεδίου, με διαθέσιμα ακίνητα του Δημοσίου

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων […] αφού προηγουμένως

εγκριθούν από τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου

Υπουργείου».

Ο Π. Δούκας ομολογεί

Τι συνάγεται όμως απ’ όλα τα παραπάνω; Ομο-

λογία του Πέτρου Δούκα συνυπογραφής μιας

υπουργικής απόφασης που:

1. Αναγνώριζε ότι η λίμνη Βιστωνίδα και οι πα-

ραλίμνιες εκτάσεις ανήκουν με χρυσόβουλα και

φιρμάνια στην μονή Βατοπεδίου του Εφραίμ. 

2. Ανέθετε στην ΚΕΔ να κάνει τις άκυρες, προ-

κλητικές και σκανδαλώδεις ανταλλαγές, σε βά-

ρος και ζημία του ελληνικού δημοσίου.

3. Η κατεύθυνση της ΚΥΑ με στοιχεία Β. που λέ-

ει ότι «η αξία των ανταλλασομένων ακινήτων θα

καθορισθεί από το σώμα Ορκοτών Εκτιμητών,

καταρρακώνει το κύρος οιωνδήποτε “ορκωτών”

φορέων, ακόμη και των ενόρκων, γιατί πώς εί-

ναι δυνατόν να θεωρηθεί δίκαια εκτίμηση όταν

η εφορία, με βάση τις αντικειμενικές αξίες –

που συνηθέστατα είναι κατώτερες από τις

εμπορικές – εκτιμά ένα κτήμα 150 στρεμμάτων

στο Λαύριο, προς 6.081€/στρέμμα και η ανταλ-

λαγή γίνεται με 3.751€ (συμβόλαιο 2821/2007).

Δηλαδή σχεδόν τα μισά.

– Πώς είναι δυνατόν, ένα άλλο στο Γραμματικό,

αξίας κατά την εκτίμηση της εφορίας, συνολικά

9.993.264€ ν’ ανταλλάσεται με αντίστοιχο της

λίμνης Βιστωνίδας κατά την εκτίμηση της ΔΟΥ

στο 1/10 σχεδόν, ήτοι 1.371.000€. Δηλαδή η

ΔΟΥ το εκτίμησε 3.000€/στρέμμα και ανταλλά-

χτηκε με 441,5 €/στρ. (Συμβόλαιο 2822/2007).

– Πώς είναι δυνατόν ένα τρίτο συμβόλαιο (σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας), το 3191

της 17/7/2008, ν ‘ ανταλλάσσεται ακίνητο στο

Γραμματικό, συμφωνημένη – μεταξύ Μονής και

Υπουργείου αξίας 1.111.278€ όταν η Εφορία το

έχει εκτιμήσει στο υπερδεκαπλάσιο, δηλαδή

11.755.965€ και μισό!

Όταν υπάρχει τέτοια πρόκληση και «σκανδαλι-

σμός», τι αισθήματα δημιουργούνται στον πολί-

τη που τον στίβουν; Ποια “φορολογική συνείδη-

ση” καλλιεργείται; Αλλιώς αντιμετωπίζει η πολι-

τεία τον “παραγωγικό1” ρασοφόρο, τους διαπλε-

κόμενους πολιτικούς και αετονύχηδες επιχειρη-

ματίες κι αλλιώς τη “ραχοκοκαλιά της Ελληνι-

κής Οικονομίας”, τους 650.000 μικροεπιτηδευ-

ματίες που … “κλέβουν” την εφορία(!), ενώ θα

μπορούσαν να φορτωθούν στον δημόσιο κορβα-

νά, ή να επανδρώσουν τις στρατιές των ανέρ-

γων.

Όσοι γνωμοδότησαν θ’ απαλλαγούν δια βου-

λεύματος, διότι δεν θα αποδειχθεί “δόλος”2. Οι

Υπουργοί, ελαφρά κι αγαθή τη καρδία, απλά

“παραπλανήθηκαν”.  “Αμάρτησαν” για ιερό σκο-

πό! (κουνάω με θλίψη το κεφάλι μου). Οποία κα-

τάντια για την πολιτική και την συνείδηση των

πολιτικών. 

––––––––––––––––––
* Η ΚΕΔ υπόκειται στην εποπτεία του Υπ. Οικονομίας, και Οι-

κονομικών. Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔ είναι ο Κ. Γκρά-

τσιος ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή προσωπικά

από τον Κ. Καραμανλή.

1. Εφραίμ: εβραϊκά σημαίνει παραγωγικός, αποτελεσματι-

κός…

2. Απόστολος Κακλαμάνης

ο Πέτρος Δούκας
Και …ομολόγησε!...

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου (Γ.Τ.) του Υφ. Εξωτερικών Π. Δούκα

της 12ης Σεπτεμβρίου, καταρίπτεται ο ισχυρισμός της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ

της ίδιας ημέρας, που επικαλείται δήλωση του Υφυπουργού της 9ης Σε-

πτεμβρίου ότι «Δεν έχω υπογράψει ούτε μια σπιθαμή ίντσας ελληνικής γης
να ανταλλαγεί».
Το Έθνος σε πρωτοσέλιδο κύριο θέμα γράφει: «ΦΑΡΔΙΑ ΠΛΑΤΙΑ η εμπλοκή

Δούκα» και αναφέρεται στην κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό

Πρωτοκόλλου 16651/26-7-2006.

Ανέτρεψε την “αποκάλυψη” εφημερίδας 

Στο 1ο Πολιτιστικό Κέντρο Κορωπίου

(Λεωφ. Αγ. Μαρίνας) πραγματοποιή-

θηκε συζήτηση -ενημέρωση της Δη-

μοτικής Αρχής με κατοίκους της πε-

ριοχής, για την επικείμενη αξιοποίη-

ση της Λουμπάρδας. Η ενημέρωσε

έγινε με πρωτοβουλία του Προοδευ-

τικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Κο-

ρωπίου.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεοδ. Αθανα-

σόπουλος, αφού έκανε μία ιστορική

αναδρομή και εξέθεσε την παρούσα

κατάσταση της Λομπάρδας, τόνισε

ότι ο Δήμος έχει «δεμένα χέρια» για

έντεκα ακόμη χρόνια με τελεσίδικες

αποφάσεις δικαστηρίων, υπέρ του μι-

σθωτή. 

Ως μόνο διέξοδη λύση βλέπει την

εξαγορά του παρόντος μισθωτηρίου

από νέο ενδιαφερόμενο επιχειρημα-

τία, ο οποίος αναλαμβάνει να αξιο-

ποιήσει το χώρο πέραν του συγκεκρι-

μένου που περικλείεται από το μί-

σθιο. «Δεν μπορεί να γίνει δημοπρα-

σία ή διαγωνισμός για την αξιοποίηση

της έκτασης διότι μιλάμε για υφιστά-

μενη μίσθωση (με μισθώτρια εταιρία

την ίδια υπάρχουσα από το 1996), η

οποία μίσθωση δεν έχει λυθεί είτε συ-

ναινετικά είτε με δικαστική απόφα-

ση», τόνισε. 

Ενημέρωσε το ακροατήριο ότι η πα-

ραλία θα είναι πανταχόθεν ελεύθε-

ρη, δεν θα έχει κανένα εισιτήριο.

Όπως έχουμε γράψει σε προηγούμε-

νο εκτενές ρεπορτάζ ο επιχειρημα-

τίας είναι γνωστός και έχει δώσει

«εξετάσεις» τουλάχιστον σε ότι φαί-

νεται και είναι καλές.

Μιλώντας ο Κώστας Δήμου από τη

μειοψηφία, ο πρότεινε στο Δήμο να

πάρει δάνειο για την αξιοποίησή της.

Βέβαια δεν έδωσε λύση, τι θα γίνει με

τον μισθωτή.

Μίλησε επίσης με πάθος η δικηγόρος

κ. Λάμπρου (η οποία όπως είπε ο δή-

μαρχος τον συνοδεύει πάντα στις συ-

νομιλίες του με τον επιχειρηματία),

υπέρ της πρότασης για αξιοποίηση

μέσω  του επιχειρηματία. Δεν έδωσε

τις καλύτερες εντυπώσεις. Ισως το

άγχος της να προχωρήσει η διαδικα-

σία, ίσως η ανάγκη της ως κάτοικος

να δει την περιοχή διαμορφωμένη. 

Ο δημ.σύμβουλος της μειοψηφίας

Μαν. Γρινιεζάκης επεσήμανε ότι

υπάρχουν ιαματικές πηγές εκεί και

έπρεπε να τις έχουν αξιοποιήσει.

Προβληματισμός και από

τους κατοίκους

Προβληματισμός επικράτησε ανάμε-

σα στους κατοίκους. Σε κανέναν δεν

αρέσει η παρούσα κατάσταση, αλλά

έχουν επιφυλάξεις στην αξιοποίηση

από ιδιώτη, γιατί  «τίποτα δεν τους

διασφαλίζει ότι δεν θα γίνουν τα

ίδια», όπως είπε χαρακτηριστικά κά-

τοικος.

«Τα χρήματα που παίρνετε από το μί-

σθιο, γιατί δεν τα χρησιμοποιείται για

την αξιοποίηση της περιοχής;», κά-

τοικος κ. Χόκλη.

«Δεν διαφωνώ για τις καλές προθέ-

σεις του Δημάρχου, αλλά εγώ τον κ.

Δήμαρχο θα δείξω αν δεν γίνουν έτσι

τα πράγματα», κ. Παπαμιχάλη.

«Πριν ένα χρόνο είχαν κάνει Γυμνα-

στήριο και γυμναζόμασταν. Ένα πρωί,

ήρθε ο κ. Λυμπερόπουλος (νυν επι-

χειρηματίας) με δέκα μπράβους και

μας πέταξε έξω», κάτοικος.

«Από σουλτάνους και πασάδες δεν

περιμένουμε τίποτα. Κανένας επιχει-

ρηματίας δεν κοίταξε το κοινό συμ-

φέρον. Δεν χαρίζεται τίποτα. Είμαι 88

χρονών και η παραλία πρέπει να μεί-

νει ελεύθερη για τα παιδιά, για τα εγ-

γόνια μας. Εκεί μεγαλώσαμε».

«Πριν δέκα χρόνια μπήκε μια ταμπέ-

λα “Aνάπλαση της Λομπάρδας” και

χαρήκαμε. Πρέπει να αξιοποιηθεί νο-

μίζω από το Δήμο. Βλέπω στη Βάρη

που πηγαίνω τα παιδιά, πώς οι κάτοι-

κοι χάνουν σιγά σιγά τα δικαιώματά

τους και την πρόσβασή τους στη θά-

λασσα», κάτοικος.

Ο Δήμαρχος άκουσε τον προβληματι-

σμό των κατοίκων, και τους εξήγησε

ότι «η πρόταση που έχει έρθει από

τον επιχειρηματία δεν είναι ολοκλη-

ρωμένη. Όταν ολοκληρωθεί, θα έρθει

στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι μα-

ζί θα αποφασίσουμε. Και η όποια πο-

λιτική απόφαση θα κριθεί στο τέλος

της τετραετίας».

Ο θεσμός της  Αυτοδιοίκησης  έχει

ακόμα μεγάλα οικονομικά και οργα-

νωτικά προβλήματα

Δεν μπορεί ο Δήμος να συντηρήσει

τέτοια έργα. Δεν υπάρχει εφαρμόσι-

μη και βιώσιμη πρόταση. Η Δημοτική

Αρχή αγωνίζεται για να αποκτήσει η

Αυτοδιοίκηση την δυνατότητα και την

τεχνογνωσία κάποτε να το κάνει.

Έως τότε μπορεί να αξιοποιεί μορφές

ΣΔΙΤ (συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτι-

κού τομέα) με ευνοϊκούς όρους για

Ο Δήμος να φτιάξει τη Λομπάρδα
Η Δημοτική Αρχή στο Σύλλογο Αγίας Μαρίνας
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5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Την ώρα που κομμάτια του «φιλέτου» της

περιοχής του Ολυμπιακού Χωριού παρα-

χωρούνται σε μοναστήρια και ιδιώτες, οι

κάτοικοι βλέπουν τα παιδιά τους να κάνουν

μαθήματα σε κοντέινερ, ενώ ακόμη δεν

έχει δοθεί από την Πολιτεία η έκταση που

χρειάζεται για τις σχολικές εγκαταστά-

σεις! Τις σοβαρές αυτές καταγγελίες έκα-

νε η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Εύη

Χριστοφιλοπούλου, σε ερώτηση που κατέ-

θεσε προς την Υπουργό Απασχόλησης και

τον Υπουργό  Παιδείας.

Η κατάσταση -ειδικά για τους μαθητές του

Δημοτικού-  είναι δραματική καθώς πολλά

από τα 800 και πλέον παιδιά κάνουν μαθή-

ματα σε κοντέινερς και μάλιστα σε διπλο-

βάρδιες, αφού ακόμη οι

εγκαταστάσεις που

υπάρχουν δεν αρκούν

για να τους στεγάσουν.

Η κατασκευή των δύο

νέων σχολικών κτιρίων

που απαιτούνται παρα-

μένει ακόμη στα χαρτιά

γιατί η διαδικασία έχει κολλήσει στην έκ-

δοση οικοδομικών αδειών. Το δε κείμενο

οικοδομικό τετράγωνο που έχει ζητηθεί

από τους κατοίκους προκειμένου να φιλο-

ξενήσει τις απαραίτητες σχολικές εγκατα-

στάσεις, αποτελεί ελάχιστο τμήμα μια τε-

ράστιας έκτασης όπου θα ανεγερθεί εμπο-

ρικό κέντρο. 

Αμεση παρέμβαση για τη σήμανση

της Βάρης-Κορωπίου

απαντά ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.2652/29-07-08) που

είχε καταθέσει ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, για την

ελλιπή σήμανση στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου, ο Υφυ-

πουργός  ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθό-

πουλος, αναφέρει ότι το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ θα προβεί το ταχύτερο δυ-

νατό στις απαραίτητες ενέργει-

ες για την αντικατάσταση των

κατεστραμμένων πινακίδων, την

καταλληλότερη διευθέτηση ή

αναδιάρθρωση ή συμπλήρωση

της υφιστάμενης σήμανσης στη

Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, ώστε

να είναι πιο αποτελεσματική για

τους χρήστες οδηγούς, λαμβά-

νοντας υπόψη και τις πραγματικές κυκλοφοριακές συνθή-

κες στον οδικό αυτό άξονα.   

Ο Υφυπουργός απεδέχθη τις παρατηρήσεις του βουλευτή

και δηλώνει ότι θα παρέμβει άμεσα.

Η Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου έχει πλέον καταντήσει μια

επικίνδυνη οδός  για τους διερχόμενους οδηγούς.

Εμείς που τη διανύουμε καθημερινά θα περιμένουμε και

θα παρακολουθήσουμε την αμεσότητα του Υφυπουργού,

όπως άλλωστε μας διαβεβαιώνει ότι θα πράξει και ο βου-

λευτής Βασίλης Οικονόμου που έκανε την ερώτηση.

Ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Μά-
κης Βορίδης, το περασμένη
Σαββατοκύριακο (13-14/9), πε-
ριόδευσε σε δήμους της Λαυ-
ρεωτικής, και συναντήθηκε με
τους Δημάρχους, με μέλη και
φίλους του ΛΑ.Ο.Σ. 

Στην Κοινότητα του Αγίου
Κωνσταντίνου λειτουργεί
μουσείο Βιομηχανικής Ιστο-
ρίας ενώ βιομηχανικά μνημεία
βρίσκονται σε εγκατάλειψη
από την πολιτεία λόγω έλλει-
ψης χρηματοδότησης. Ο βου-
λευτής συνομίλησε με τον
πρόεδρο με τον πρόεδρο Νϊκο
Ζαγούρη.

Με το Δήμαρχο Λαυρίου Δ.
Λουκά συναντήθηκε στο Λαύ-
ριο ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος
επισκέφθηκε την ψαραγορά
και το Τμήμα Αλλοδαπών, το
οποίο όπως γράφει στο δελτίο

τύπου, στεγάζεται σε ένα
άθλιο κτίριο, το Αστυνομικό
Τμήμα όπου συνομίλησε με το
Διοικητή για τις ελλείψεις αλ-
λά και τα προβλήματα εγκλη-
ματικότητας. Το απόγευμα συ-
ναντήθηκε με μέλη και φίλους
του ΛΑ.Ο.Σ. σε παραλιακό κα-
φέ της περιοχής και συζήτη-
σαν για τις τρέχουσες πολιτι-
κές εξελίξεις. 

Την Κυριακή επισκέφθηκε τα

Σπάτα, ενώ στη συνέχεια βρέθη-

κε στην Κερατέα όπου συνομί-

λησε με το Δήμαρχο Στ. Ιατρού

το κεντρικό πρόβλημα που αντι-

μετωπίζει ο Δήμος - της εγκατά-

στασης ΧΥΤΑ στην περιοχή. Τό-

σο ο Μ. Βορίδης, όσο και ο Δή-

μαρχος Κερατέας είναι απολύ-

τως ταυτισμένοι στην ανάγκη

για αποτροπή δημιουργίας ΧΥΤΑ

της περιοχής. 

Με τον πρόεδρο της Κοινότητας

Κουβαρά Αθ.Γκίνη, συναντήθηκε

επίσης ο βουλευτής, όπου ο

πρόεδρος εξέφρασε το σκεπτι-

κισμό του για την εφαρμογή του

δεύτερου «Καποδίστρια», ενη-

μέρωσε το βουλευτή για το

απαρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης

της κοινότητας, ενώ κατέθεσε

την αγωνία του για τις καθυστε-

ρήσεις, από πλευράς Υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης, για

την έγκριση περιβαλλοντικών

έργων στο δάσος του Κουβαρά. 

Περιοδία του Μάκη Βορίδη στη Λαυρεωτική

Τα παιδιά στο Ολυμπιακό Χωριό 

κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ!
Ερώτηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου

Επέκταση της

λεωφορειακής

γραμμής Α5

στην Παλλήνη

Κάτοικοι και φορείς της Παλ-

λήνης, ζητούν η λεωφορειακή

γραμμή Α5, Αμαξοστάσιο Αν-

θούσας-Αθήνα και αντιστρό-

φως, να επεκταθεί μέσω της

Λ. Μαραθώνος μέχρι την είσο-

δο του οικισμού Πανοράματος.

Επειδή η επέκταση αυτή θα

δώσει τη δυνατότητα να εξυ-

πηρετούνται χιλιάδες κάτοικοι

που χρησιμοποιούν το Μετρό

και τον Προαστιακό, ο βουλευ-

τής Αθ. Λεβέντης κατέθεσε

ερώτημα στον αρμόδιο

Υπουργ, αν προτίθεται να απο-

δεχθεί το δίκαιο αίτημα των

κατοίκων και με ποιο χρονο-

διάγραμμα.

Ο βουλευτής Αθ Μπούρας ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέ-

σεων της Βουλής βρέθηκε στο Παρίσι συμμετέχοντας στη συνάντηση των Προέδρων

των Οικονομικών υποθέσεων των κρατών μελών της Ε.Ε.

Οργανώθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία (14-15/9) και συμμετείχαν επιφανή οικονομικά

στελέχη. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και στις αντοχές και προοπτικές της και

τόνισε ότι δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνάντηση Προέδρων Οικονομικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 & ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10

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

Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο

Ψ υ χ ο Σ ύ ν θ ε σ η
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών – Εφήβων – Ενηλίκων 

Συμβουλευτική Γονέων & Οικογένειας – Ειδική Αγωγή 

Μαθησιακές Δυσκολίες – Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία  

Επαγγελμ. Προσανατολισμός – Διαιτολογία – Ψυχόδραμα – Μουσικοθεραπεία

Βάκχου 13, Βάρη    τηλ. 210 8900036    

www.psychosynthesis.gr

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
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τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.
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Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9  7μ.μ.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Αντι-

γόνης, το γένος  Νικολαΐδη, που γεννήθηκε στη Νέα

Υόρκη  και  κατοικεί στη Βάρη και η ΑΘΗΝΑ ΚΟΗ του

Γεωργίου και της Γεωργίας το γένος Παπαδοπούλου,

που γεννήθηκε στην Νεράιδα Ηλείας και κατοικεί στη

Βάρη,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στη Βάρη.

ΓΑΜΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρί-

ου στις 7μ.μ. με 14 θέματα  στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Απόφαση για την συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων για το

μέτρο «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» της Ενδιάμεσης Διαχειριστι-

κής Αρχής Περιφ. Αττικής με τους υπόλοιπους ΟΤΑ Αν. Αττικής.

3. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

ενός (1) ατόμου, διάρκειας έξι(6) μηνών,  στο  ΚΕΠ της ΝΑΑΑ.

6. Απόφαση– γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων  της βελτίωσης του οδικού τμήματος «Κόμβος Ιπ-

πικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος», όσον αφορά την σύν-

δεση της με την Ε.Ο. Βάρκιζας – Σουνίου στο Λαγονήσι.

13. Απόφαση για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής

που βρίσκεται στην οδό Λήμνου 10 στο Δήμο Αρτέμιδος

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10  7.30μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει την Τετάρτη 1

Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ. με μοναδικό θέμα. 

Παρουσίαση και συζήτηση του προγράμματος “Ψηφιακός

Δήμος” που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ, που αφορά:

Από τη μηχανοργάνωση στην αναδιοργάνωση των Δήμων,

Δίκτυα intranet-extranet, Eυρυζωνικά Δίκτυα κλπ.
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. . . γ ια την υγειά μας

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρη καθηγήτρια, παραδίδει

σε όλα τα επίπεδα και διπλώματα (αρχάριους

και προχωρημένους) κατ’ οίκον ή σε γκρουπ.

Τηλ. 210 8950.591 - κιν. 6979  673 485

ΖΗΤΕΙ εργασία Απόστρατος, με αρκετά καλές

γνώσεις Η/Υ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ, καλές γνώσεις οργάνωσης

γραφείου και αξιολόγησης - ορθής κατανομής αν-

θρώπινου δυναμικού, επικοινωνιακός, ζητάει εργα-

σία. Τηλ. επικοινωνίας 6940-203993

Πόσο κατάλληλα είναι τα προϊόντα που προσφέρονται σε

σχολικά κυλικεία; 

Σύμφωνα με  πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν στο φως  της

δημοσιότητας  από 914 ελέγχους που διενεργήθηκαν στο

Λεκανοπέδιο Αττικής, διαπιστώθηκαν ότι:

l 100 κυλικεία δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας.

l 130 από αυτά διέθεταν προς πώληση προϊόντα τα οποία

υπάγονται στην κατηγορία των μη επιτρεπομένων ειδών.

l 37 υπεύθυνοι ή υπάλληλοι των κυλικείων δεν διέθεταν το

προβλεπόμενο βιβλιάριο υγείας.

l άλλες λοιπές παραβάσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ερώτημα για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Φώτης

Κουβέλης.

Κατόπιν τούτου, και έχοντας ως κύριο στόχο τη σωστή

ενημέρωση αλλά και ασφάλεια παιδιών και νέων, η οργά-

νωση ΝΕΟΙ ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ.
Α2γ/014/2087/9.5.89 (ΦΕΚ 362/τ.Β`/16.5.89) Κ.Υ.Α., όπως τροπο-

ποιήθηκε με την αρ. Υ3Ε/7810/93/ 18.3.94 (ΦΕΚ 216/ τ.Β΄/

1.4.94)& ΦΕΚ 1183/ 31.08.2006, στα σχολικά κυλικεία δημο-

σίων αλλά και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται επιγραμ-

ματικά να πωλούνται τα παρακάτω είδη:

l Σάντουιτς και τοστ 

l Σάντουιτς με τυρί 

l Τοστ με τυρί. Προαιρετική η προσθήκη μαργαρίνης και

εποχιακών λαχανικών (π.χ. ντομάτα) χωρίς μαγιονέζα και

χωρίς βούτυρο 

l Ψωμί / Ψωμί πολυτελείας σε συσκευασία 

l Κουλούρι 

l Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία 

l Φρυγανιές, σε μικρές συσκευασίες 

l Γάλα, σε ατομική συσκευασία 

l Γιαούρτι (χωρίς ζάχαρη, ή άλλες προσμίξεις) 

l  Φρούτα εποχής,  σε ατομική συσκευασία

l  Ρυζόγαλο, κρέμα χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών

και σε συσκευασία έως 150ml

l  Εμφιαλωμένο νερό 0,5/l.

l  Φυσικοί χυμοί φρούτων (χωρίς ζάχαρη) 

l  Ξηροί καρποί (σε μικρή συσκευασία) 

l  Τυρόπιτα - Σπανακόπιτα καλής ποιότητας 

l  Τσάι και λοιπά αφεψήματα και καφές (μόνο για το προ-

σωπικό)

Τα παραπάνω προϊόντα ενδείκνυνται για την προστασία

της υγείας των μαθητών. Οποιαδήποτε άλλο προϊόν έρχε-

ται σε παράβαση της υγειονομικής διάταξης και αποτελεί

λόγο για καταγγελία. Η πιο συχνή δικαιολογία που χρησι-

μοποιείται από τα κυλικεία και πρέπει να γνωρίζουν οι γο-

νείς είναι ότι αυτά τα προϊόντα, εκτός λίστας, που μπορεί

να διαθέτουν δεν είναι για πώληση αλλά για προσωπική

χρήση.

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο η ενεργοποίηση των

ελεγκτικών μηχανισμών και η εντατικοποίηση των ελέγ-

χων από όλους τους αρμόδιους φορείς, ιδίως στις επαρ-

χιακές πόλεις, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτη-

τα μέτρα και να επιβληθούν πρόστιμα και ποινές σε βάρος

των παραβατών.  

«Πρέπει οι γονείς αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές να είναι σω-

στά ενημερωμένοι και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους

ως καταναλωτές. Επίσης οι διευθυντές των αντίστοιχων

σχολείων θα πρέπει να μην είναι αμέτοχοι αλλά να ενερ-

γοποιούν καθημερινούς ελέγχους για τυχόν παραβάσεις,

καθώς είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας η τήρηση

των παραπάνω  για την ορθή εκπαιδευτική διαδικασία των

μαθητών», δηλώνει η πρόεδρος της οργάνωσης ΝΕΟΙ και

Δικηγόρος Άννα Ευθυμίου. 

Περισσότερες πληροφορίες γονείς και μαθητές μπορούν

να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2310 384025 & 2310

232418 ή στο email info@mkoneoi.gr

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Το Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Ψ υ χ ο Σ ύ ν θ ε σ η
θα πραγματοποιήσει

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ  
με ενημερωτικό και βιωματικό χαρακτήρα που

περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση – Ενημέρωση

Συζήτηση

Βιωματικές ασκήσεις

Συμβουλευτική - Υποστήριξη

Διάρκεια: 12 δίωρες συναντήσεις

Τόπος: Βάκχου 13, Βάρη

Για πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής

επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 8900036 και

6932 310936.

4 Οι ομάδες συντονίζονται από ψυχολόγους μέ-

λη του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το έτος ίδρυσής του, το 1877,

επιτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο κινητοποιώ-

ντας το αίσθημα της αλληλέγγυας συλλογικής προσπάθειας για να

προσφέρει ανακούφιση στον ανθρώπινο πόνο.

Η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αντλεί την αποτελεσμα-

τικότητά της από την πλατιά βάση των εθελοντών που ενστερνίζο-

νται τις αξίες και τις ανθρωπιστικές αρχές που εκπροσωπεί, στηρί-

ζουν το έργο του και του προσφέρουν από καρδιάς τη δυνατότητα,

να συνεχίζει τη δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει.

Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των εθελοντών του ΕΕΣ που

έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην πορεία του ελληνικού

έθνους, ο τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας απευθύνει και φέτος πρό-

σκληση σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να πλουτίσουν τη

ζωή τους προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους μέσω ενός

παγκόσμιου εθελοντικού οργανισμού προς όφελος των πλέον ευά-

λωτων ομάδων πληθυσμού. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας θα

πραγματοποιηθεί στη γεωγραφική περιοχή του Λαυρίου, για τους

κατοίκους της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής,    από τις

03/11/2008 έως 15/12/2008. Οι ημέρες των συναντήσεων είναι κάθε

Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 5-8 μ.μ. στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυ-

ρίου στον χώρο του Παλαιού Μηχανουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να

παραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις στην Κοινωνική

Υπηρεσία του Διαπολιτισμικού Κέντρου Λαυρίου, (Παλαιό Μηχα-

νουργείο – Ποσειδώνος 7, Λαύριο) τις ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Ε.Ε.Σ. – Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας

22920-27922 (Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου), 22920-27744

(Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.Λ)
Άτομα για επικοινωνία: Χατζηδάκη Γεωργία, Βρυώνη Κατερίνα, Μπού-

ρας Παναγιώτης, Πεφάνη Βιργινία. 

Ελληνικός

Ερυθρός Σταυρός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

& ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ και ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”

Ειδοποίηση
Οσοι επιθυμούν να πάρουν κοινωνικό τουρισμό και εφό-

σον δικαιούνται, να προσέλθουν εγκαίρων στο γραφείο

μας να δηλώσουν ότι θέλουν να πάρουν δελτία από το

Σωματείο μας. Θα πρέπει να προμηθευτούν το χαρτάκι

που αναγράφει τα δικαιολογητικά.

Το Σωματείο είναι οδός Αγ. Κωνσταντίνου 46 ισόγειο

εκκλησίας & από ώρες 9.30 έως 13.30 καθημερινά.

Τηλ. 22904 97120 - κιν. 6976 126297
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“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κο-

ρίτσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ. και

το Σάββατο-Κυριακή 10 έως 1 το μεσημέρι.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 18-9-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αριθ.Πρ. 12699

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ

Βασ. Κων/νου 25 – Τ.Κ. 166 72

Πληροφορίες: κα Κεχαΐδου

Τηλ.: 213-2030426 fax: 213-2030439

Ανακοίνωση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η ανάρτηση των δια-

γραμμάτων κτηματογράφησης της περιοχής Κόρμπι Βά-

ρης θα γίνει στο γραφείο Αλλοδαπών (δίπλα στο ΚΕΠ)

επί της οδού Βάκχου και Δήμητρας από την Δευτέρα 29

Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 17 Οκτωβρίου (ώρες λει-

τουργίας 9.00 – 13.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Δηλώσεις ιδιοκτησίας και ενστάσεις που αφορούν την

κτηματογράφηση και μόνο (διόρθωση στοιχείων αρχικών

ιδιοκτησιών και στοιχείων ιδιοκτητών) θα παραλαμβάνο-

νται στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βάρης από

Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00 – 13.00.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 15-9-2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 7650

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51, Τηλ.: 213-2005199

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή Κόρμπι Βάρης

στα πλαίσια της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση –

Πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές πε-

ριοχές Α’ και Β’ κατοικίας εντός Γ.Π.Σ. Δήμου Βάρης» κατά την

ΠΡΩΤΗ ανάρτηση κτηματογραφικών διαγραμμάτων. 

Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-

ρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας Κόρ-

μπι του Δήμου Βάρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δή-

λωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφι-

κών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε

να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων

και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσε-

ων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρό-

σκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση

ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί

τους σύμωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ-

ΧΩΔΕ (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 τον Ν. 2242/94

η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της πα-

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

Ο Προϊστάμενος ο Διευθυντής Ο Αντινομάρχης

Ι. Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος Χ. Δαμάσκος

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ιωάννου Κώτσου 25 & Ελύτη

Ταχ. Κώδικας: 153 54 – Γλυκά Νερά

Αριθμ. Πρωτ.: 7699

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών ανακοινώνει την πλήρωση προσωπικού

τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών

της υπηρεσίας Καθαριότητας, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

- ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ – ΦΟΡΤΗΓΟΥ: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

1. Κύρια προσόντα

Α. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή

(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχία Α’ ή Β’ κύ-

κλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ει-

δικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος

τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκι-

νήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας

Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινή-

των οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου

Τ.Ε.Ε. ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του

Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονά-

δας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

2. Επικουρικά προσόντα

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως

από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιονδήποτε απολυ-

τήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ.,

καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως

από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για υπο-

ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δη-

μοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνι-

κής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ει-

δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1

του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύ-

ουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας και αντίστοιχη

εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως

από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για υπο-

ψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δη-

μοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνι-

κής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ει-

δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1

του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύ-

ουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη

εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδοί Απορριμματοφόρου): 

ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλοι σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ιω-

άννου Κώτσου 25 και Ελύτη και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλ-

λου (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παπάζογλου Ζωή και Γιαννάκης Ευ-

στράτιος τηλ.: 213-2016011 & 213-2016014) εντός προθεσμίας δέκα

(10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δη-

μοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής

της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΙΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Προϋπ. 44.949,17 € (με ΦΠΑ 19%)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πηγή: Ιδιοι Πόροι

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Χρήση 2008-09-25 

ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πληροφορίες: Πολυχρονόπουλος 

ΤΗΛ.210 6600.623 Αρ. Πρωτ. 13954

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης

1. Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές την εκτέλεση του έργου: «Μονώσεις σχολεί-

ων» με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και με

βάση το τιμολόγιο του μελετητή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 44.949,17€.

Οπροϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται εί-

ναι 44.949,17€ (με ΦΠΑ 19%) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων

οι 4.926,83 ευρώ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 7η του μηνός Οκτωβρίου 2008 ημέρα

Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00π.μ.

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και

την Παρασκευή 3/10/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργο-

ληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα

ΜΜΕΠ Α1,Α2,1η για Έργα Οικοδομικά

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο

χρόνος των εξήντα ημερών.

6. Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 755,45

ευρώ (2% επί του δημοπρατημένου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί

προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-

ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ-

νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που

όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

[ Οι εγγραφές στον Γυμναστικό Σύλλογο Κο-

ρωπίου για τα Τμήματα του Συλλόγου στα αθλή-

ματα του ΧΑΝΤΜΠΩΛ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΪ, ΕΛΛΗ-

ΝΟΡΩΜΑΙΚΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΗ, ΚΛΑΣΙΚΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ έχουν ήδη αρχίσει από 15 Σεπτεμβρί-

ου. 

Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 210-60

21 504 και 6973 385 750.

[ Από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Κέκρωψ
ανακοινώνεται ότι για εγγραφές στα Τμήματα Κο-

λύμβησης και Ιστιοπλοΐας μπορείτε να επικοινωνεί-

ται στα τηλέφωνα 22910-90645, 22910-90200,  6974

337906 ή στο e-mail: naokekrops@gmail.com – www.

Kekrops.gr 

[ Aπό το Δημοτικό Γυμναστήριο Κορωπίου
ανακοινώνεται ότι γίνονται εγγραφές για τα παιδικά

τμήματα  Ενόργανης, Ρυθμικής και Κid-aerobic.

Τηλ.: 210- 66 24 511 (09.00-14.00 & 17.00-22.00)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ 

στο ΚορωπίΤην ίδρυση Εθνικής Σχολής

Ακραίων Αθλημάτων εξήγγειλε ο

Υφυπουργός  Αθλητισμού, Γιάννης

Ιωαννίδης, με θέμα την περαιτέρω

ενίσχυση του Αθλητικού Τουρι-

σμού. 

Με συνεργασία του Υπ. Τουριστι-

κής Ανάπτυξης, του ΕΟΤ, και της

Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού, ιδρύεται

Εθνική Σχολή Ακραίων Αθλημάτων

(ΕΣΑΑ). Την 1η Οκτωβρίου θα εκ-

δοθεί προκήρυξη ενδιαφέροντος

για όσους επιθυμούν να φοιτή-

σουν σε αυτήν. 

Η Γ.Γ.Α. θα έχει στην αρμοδιότητά

της, την εξεύρεση του διδακτικού

προσωπικού από την Ελλάδα και

το εξωτερικό, την κατάρτιση της

διδακτέας ύλης, τη διεξαγωγή εξε-

τάσεων και της παροχής πιστοποι-

ητικού φοίτησης, το οποίο θα πα-

ρέχεται, με βάση τα διεθνή πρότυ-

πα για τα αθλήματα: Ορειβασία –

Αναρρίχηση, Ράφτινγκ, Καταδύ-

σεις και περίπατος Βουνού

(Hiking). 

Εθνική Σχολή Ακραίων Αθλημάτων!
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Συνεχίζονται οι διακρίσεις στην επιτρα-

πέζια αντισφαίριση για την ομάδα του

“Άρη”. Η ανδρική ομάδα πέρασε στην

τελική φάση του Κυπέλλου Αττικής &

Ελλάδας με δύο νίκες από 4-0. Ο

“Άρης” κέρδισε την ομάδα του ΜΕΣΟ-

ΓΕΙΑΚΟΥ και την ομάδα του ΑΘΗΝΑΪ-

ΚΟΥ. Την ομάδα του “Άρη” εκπροσώπη-

σαν οι Γιάννης Δήμας (προπονητής 

και παίχτης), ο Διονύσης Βασιλείου και

ο Μαριάν Κοντραντιούκ. 

Αρκετά αισιόδοξη ήταν και η παρουσία

των γυναικών και των αντρών της νεο-

σύστατης ομάδας Α.Ο. “ΑΡΗΣ” 2006.

Η γυναικεία ομάδα με τις αθλήτριες

Ελένη Στραϊτούρη, Στυλιανή Πατεράκη

και Χαρά Νινιού κέρδισε με 4-1 τον

Α.Φ.Ο.Α.Ν., αλλά στον καθοριστικό

αγώνα για την πρόκριση στην τελική

φάση έχασαν με 4-1 από τον ΠΑΝΕΛ-

ΛΗΝΙΟ.  

Τέλος πολύ καλή εντύπωση άφησε η

ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 που αποτε-

λείται από παιδιά του Δημοτικού και του

Γυμνασίου, ενώ το ίδιο εντυπωσιακή ήταν

και η αντρική ομάδα του συλλόγου η

οποία κέρδισε με 4-0 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΧΑ-

ΛΑΝΔΡΙΟΥ, με 4-3 τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

αλλά έχασε με 0-4 από την πολύ καλή

ομάδα του ΡΟΥΦ 80. Την ομάδα αποτε-

λούσαν οι, Κώστας Δαουλάς, Ιάσων Βω-

βός και Κων/νος Ψαρράς. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Φιλικό Τουρνουά ποδο-

σφαίρου που διοργάνωσε ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ και ο κοινωφελής οργανισμός ΑΣΤΕΡΙΑ

ΕΥ ΕΛΠΙΔΟΣ, στις 12,13 και 14 Σεπτεμβρίου στο Δημοτι-

κό Γήπεδο Βάρης.

Στο Τουρνουά έλαβαν μέρος νέοι και βετεράνοι απ’ τις

ομάδες: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, CHARLTON, ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ

ΒΑΡΗΣ, ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (μόνο Νέοι).

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Παρασκευή12/9
CHARLTON (Νέοι) - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ (Νέοι): 2-1

CHARLTON (Βετεράνοι) - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ (Βετεράνοι): 1-2

Σάββατο 13/9

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Νέοι) - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ (Νέοι): 2-3

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (Νέοι) - CHARLTON (Νέοι): 3-3

Κυριακή 14/9

CHARLTON (Νέοι) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Νέοι): 2-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Βετεράνοι) - CHARLTON (Βετεράνοι): 2-1

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι διοργανωτές επέδωσαν

μετάλλια σε όλους τους αθλητές, αναμνηστικά διπλώματα

στις ομάδες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Τιμητικά βρα-

βεία δόθηκαν στον Δήμαρχο Βάρης Π. Καπετανέα και Γ.Γ.

Ολυμπιακού Α. Γλύκα. Μετά το πέρας των αγώνων έλαβαν κύ-

πελα οι Νικήτριες Ομάδες Κυανούς Αστήρ Βάρης (βετεράνοι),

Ολυμπιακός (βετεράνοι), Τσάρλτον (νέοι).

Ο Υφυπουργός Πολιτι-

σμού, Γιάννης Ιωαννίδης,

υποδέχτηκε στις 20/9 στο

«Ελ. Βενιζέλος» την ελλη-

νική Παραολυμπιακή απο-

στολή, που επέστρεψε

από το Πεκίνο, με τη συ-

γκομιδή 24 μεταλλίων (5

χρυσά, 9 αργυρά, 10 χάλ-

κινα).  

Στην εκδήλωση που διορ-

γάνωσε η Ελληνική Παρα-

ολυμπιακή Επιτροπή, ο Γ.

Ιωαννίδης βράβευσε τον

Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, ο

οποίος κατέκτησε έξι συ-

νολικά μετάλλια στη διορ-

γάνωση, ενώ ο Γενικός

Γραμματέας Αθλητισμού

Σταύρος Δουβής, την Αν-

θή Καραγιάννη. 

Στις δηλώσεις του ο Υφυ-

πουργό απευθυνόμενος

στα μέλη της ελληνικής

αποστολής, μεταξύ άλλων,

είπε: «Μιλήσατε με έργα.
Κάνατε την Ελλάδα υπερή-
φανη. Είστε η περίτρανη
απόδειξη, ότι οι επιτυχίες

είναι εφικτό να κατακτη-
θούν μόνο με τον κόπο,
τον ιδρώτα και το μόχθο.
Μας συγκινήσατε βαθιά και
σας ευχαριστούμε μέσα
από την ψυχή μας. Σας εύ-
χομαι ακόμη μεγαλύτερες
επιτυχίες στο μέλλον.
Αποδείξατε με την αξία
σας, ότι μία μικρή χώρα
όπως η Ελλάδα, μπορεί να
ανέβει τόσο ψηλά»

“Όποιος προσπαθεί πολύ

και δουλεύει σκληρά,
φτάνει στο στόχο του. Αυ-
τό είναι το μήνυμα που
θέλουμε να δώσουμε στο
κόσμο”, ήταν τα λόγια του

κολυμβητή Γιώργου Κο-

πελλάκη που μαζί με τη

σπρίντερ Αλεξάνδρα Δη-

μόγλου έφεραν  7 μετάλ-

λια από την Κίνα!!!

Ο αθλητής Θανάσης Μπα-

ράκας, χάλκινος στο μή-

κος, δήλωσε:                                                         

“Παλιά λέγαμε, ναι στον
αθλητισμό, όχι στα ναρ-
κωτικά. Το νέο σύνθημα
θα πρέπει να είναι:
ναι στον αθλητισμό, όχι
στα αναβολικά”...

Αρχίζει η δράση στο Ολυμπιακό 

Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο

Παλιοί και νέοι

“Έπαιξαν Μπάλα”

Άρχισε η διε-

θνής ιππική

δράση στο

Ολυμπιακό

Κέντρο Ιπ-

πασίας

στο Μαρκόπουλο, η οποία θα

διαρκέσει για δύο εβδομάδες.

Από 26 Σεπτεμβρίου διεξάγε-

ται ο διεθνής αγώνας υπερπή-

δησης εμποδίων, Athens

CSI2*, με τη συμμετοχή κορυ-

φαίων ξένων και Ελλήνων ιπ-

πέων και αμαζόνων που θα

διαρκέσει μέχρι τις 28 Σεπτεμ-

βρίου. Την αμέσως επόμενη

εβδομάδα, από 2-5 Οκτωβρίου,

θα πραγματοποιηθεί το Παγκό-

σμιο Κύπελλο Υπερπήδησης

Εμποδίων, Athens CSIO4*-W,

για 15η συνεχή χρονιά. 

Στο Athens CSI2* θα συμμετέ-

χουν 70 ιππείς και αμαζόνες

από 14 χώρες της Ευρώπης,

δηλαδή την Σουηδία, την Δομι-

νικανή Δημοκρατία, την Πολω-

νία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη

Βουλγαρία, την Τουρκία, την

Σλοβενία, την Σερβία, την

Ουγγαρία, την Ιρλανδία και

φυσικά την Ελλάδα με 55 ιπ-

πείς. Ξεχωριστή είναι η παρου-

σία του Ιρλανδού Gerry Flynn,

που έχει συμμετάσχει στους

διεθνείς αγώνες της Ελλάδας

και προηγούμενες χρονιές και

έχει αναδειχθεί νικητής του

Grand Prix, τον επίσης πολύ κα-

λό ιππέα και νικητή του Grand

Prix, Βέλγο Rudi Helsen, και το

Βούλγαρο, με πολλές συμμετο-

χές σε Ευρωπαϊκά και Παγκό-

σμια Πρωταθλήματα, Angel

Nyagolov. Από Ελληνικής

πλευράς θα συμμετέχουν η Δα-

νάη Τσάτσου και η Μυρτώ

Ηλιάδη Κούτσικου, που ήρθαν

από την Ιταλία, ο Πρωταθλητής

Ενηλίκων, Γιώργος Δημαράς, η

Hannah Μυτιληναίου, ο Αυγε-

ρινός Λινάρδος, ο Γκιόργκι

Κερμέντι, η Ελίνα Δενδρινου

κ.α 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη

μέχρι και τις 28/9, ενώ για το

Παγκόσμιο Κύπελλο, 2 – 5

Οκτωβρίου θα υπάρχει εισιτή-

ριο, που θα κοστίζει καθημερι-

νά 10 ευρώ. Στο πλαίσιο του

Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα Σαβ-

βατοκύριακα θα λειτουργήσει

Παιδική φάρμα με πόνι, όπου οι

μικροί φίλοι του αθλήματος θα

έχουν την ευκαιρία ν΄ αποκτή-

σουν την πρώτη τους ιππική

εμπειρία και να κάνουν βόλτα

με τα αλογάκια. 

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα

πραγματοποιηθεί Αγώνας Αμα-

ξοδήγησης, με την συμμετοχή

των καλύτερων αμαξών και

οδηγών απ’ όλη την Ελλάδα.

"Προπονητικό τουρνουά 

Νέων ανδρών"

ΝΟΒ - ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Δύο φορές νικητές οι Έλληνες παραολυμπιονίκες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομά-

δων νέων ανδρών και εφήβων του ΝΟΒ, το

τριήμερο 26 με 28 Σεπτεμβρίου διοργανώ-

νεται στο κολυμβητήριο του Λαιμού το

"Προπονητικό τουρνουά Νέων ανδρών".

Οι αντίπαλοι θα είναι πολύ ισχυροί αφού

στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος οι ανδρι-

κές ομάδες του Ιωνικού, του Ηλυσιακού και

του Καλαμακίου που συμμετέχουν στο

Πρωτάθλημα της Α2, καθώς και η Μεσόγει-

ος του "δικού μας" Γιώργου Μαυρωτά που θα παίξει φέτος στη Β' Εθνική.

Η Βουλιαγμένη θα συμμετέχει στο τουρνουά με δύο ομάδας, τον ΝΟΒ 1

(Νέοι άνδρες) και τον ΝΟΒ 2 (Έφηβοι).

Στο τουρνουά Ναυτικού ομίλου Πατρών ο ΝΟΒ

Την Παρασκευή μεταβαίνει στην Πάτρα η ανδρική ομάδα του ΝΟΒ για να

συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει ο Ναυτικός όμιλος Πατρών

στο κολυμβητήριο "Αντώνης Πέπανος".

Στην τελική φάση κυπέλλου Ελλάδας 

οι άντρες του “Άρη” Βούλας

Η Ελληνική Παραολυμπιακή αποστολή που μας έκανε όλους αγνά υπερήφανους
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Ο Αλέξης Τσίπρας στο Κορωπί

Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς των

Κινημάτων και της Οικολογίας Αλ. Τσίπρας θα

επισκεφθεί το Κορωπί την Παρασκευή 03/10/08,

όπου και θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους των

παραγωγικών τάξεων και των συλλόγων της πε-

ριοχής και με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής

κοινότητας. Η περιοδεία του προέδρου θα ολο-

κληρωθεί με ανοιχτή συγκέντρωση – ομιλία στην

κεντρική πλατεία Κορωπίου στις 20.00.

Η Π.Κ. Κορωπίου του ΣΥΝ καλεί όλους τους συμπο-

λίτες μας να παρευρεθούν στην συγκέντρωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
Άφιξη στο Κορωπί: 18.00.

Περιοδεία στα καταστήματα και επαφή με φορείς: 18.00. – 19.00.

Επίσκεψη στο ΤΕΕ, συνάντηση με τη διεύθυνση και τους καθηγητές

και γνωριμία με τους μαθητές: 19.00. – 19.45.

Ομιλία στην κεντρική πλατεία του Κορωπίου: 20.00. – 20.45.

Επικίνδυνα, απρόοπτα...
Απο θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα στις 18/09/2008 στη

Λ.Αγ.Μαρίνας –Κορωπίου λίγο πριν τη Βιομηχανική Πε-

ριοχή όταν άγνωστο όχημα είχε διαροή ελαίου για περί-

που ένα χιλιόμετρο,  κατά μήκος του οδοστρώματος, με

αποτέλεσμα ενα φορτηγάκι να ανατραπεί καί πολλά ΙΧ

να βγαίνουν εκτός πορείας, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστα

αποτελέσματα. Η τροχαία έκλεισε την κάθοδο για περί-

που 2 ώρες καί το μποτιλιάρισμα είχε φτάσει στην παρα-

λιακή. Φορτηγάκι του Δήμου έριξε άμμο καί αποφύγαμε

τα χειρότερα.

Το περιστατικό κατέγραψε και μας απέστειλε ο κάτοικος

της περιοχής Νικόλαος Σπίνος, και τον ευχαριστούμε.

Βρέθηκα κι εγώ την περασμένη Τρίτη

μαζί με 65.000 κόσμο στο υπέροχο Καλ-

λιμάρμαρο στάδιο, όπου παρακολουθή-

σαμε τη συναυλία, που οργάνωσε το

ραδιόφωνο του Σκάι, για το περι-

βάλλον και  συμμετείχαν 15 κατα-

ξιωμένοι καλλιτέχνες.

Η συναυλία αυτή είχε ένα βαθύτερο σκοπό.

Δεν ήταν απλά για διασκέδαση. Ήταν για να δώσουμε όλοι

εμείς, που αγαπάμε το περιβάλλον, ένα ηχηρό μήνυμα ότι

θέλουμε περισσότερο πράσινο. Ότι δεν θέλουμε άλλες

φωτιές και προπαντός ότι δεν θέλουμε να φυτρώνουν κτί-

σματα σε καμένες εκτάσεις αντί για δέντρα. 

Είχε με λίγα λόγια, οικολογικό χαρακτήρα.

Πράγματι λοιπόν, είχε “επιτυχία” η πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ

και ήταν συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο συσπειρωμέ-

νο για το περιβάλλον.

Η συγκίνηση όμως δεν άργησε πολύ να μετατραπεί σε ορ-

γή και σε απελπισία, όταν αδειάζοντας το Καλλιμάρμαρο,

ήρθα αντιμέτωπη με την εικόνα κουτιών από αναψυκτικά

και τριμμένων φελιζόλ (που χρησιμοποιούσαν για κάθι-

σμα) πεταμένα στα μάρμαρα του σταδίου. 

Δεν μπορεί· κάτι δεν πάει καλά. Οι ίδιοι άνθρωποι που ήρθαν

να υπερασπιστούν το περιβάλλον, αφήνουν πεταμένα έτσι,

θρασύτατα, τα σκουπίδια τους και σβήνουν τα τσιγάρα πάνω

στα μάρμαρα;!!

Τελικά, με λύπη μου σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι πα-

ρευρέθηκαν εκεί λόγω φτηνού εισιτηρίου και καταξιωμέ-

νων καλλιτεχνών, όχι λόγω οικολογικής συνείδησης. Τι

κρίμα και τι ντροπή!                          Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ασυνείδητοι

«Οικολόγοι»


