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Τελικά, στο «μεγάλο τελικό» - Δευτέρα, 18 Μάη, «ανα-

δείχθηκε» ο Μέγας Αλέξανδρος, ως ο μεγαλύτερος

των Ελλήνων, όλων των εποχών, με δεύτερο τον Ι.

Παππανικολάου, γιατρό – ερευνητή,

γνωστόν από το επίσης γνωστό, ιδιαί-

τερα στις γυναίκες τεστ ΠΑΠ.

3ος κατατάχθηκε, από τους ψηφοφό-

ρους που έλαβαν μέρος, ο Θεόδωρος

Κολοκοτρώνης (πάλι καλά), με τέταρτο

τον Κων/νο Καραμανλή!

Ας μην ασχοληθούμε λοιπόν με την κα-

τάταξη των μεγάλων φιλοσόφων Σω-

κράτη, Αριστοτέλη, Πλάτωνα και τους

άλλους που ήταν εκτός δεκάδας, ίσως

και εκτός της ...εκατοντάδας, η οποία

όμως περιλαμβάνει με τη δημοκρατικότατη ψήφο των

εκλεκτόρων του, τον Γ. Παπαδόπουλο! – το γνωστό

επίορκο, πραξικοπηματία, που έβαλε στο γύψο τη δη-

μοκρατία…

Το αυτό αιτιολογικό μη ενασχόλησης ισχύει και για

τους εξοβελισθέντες πολιτικούς Ι. Καποδίστρια, Ελ.

Βενιζέλο και τον Περικλή, που εντοπίσθηκαν από τους

υπέρ – κομματικούς της Ν.Δ. χάρην του ιδρυτού της και

των κομματικών, κυρίως, σκοπιμοτήτων τους. Για ένα

είμαι σίγουρος: Ουδέποτε ο Κων/νος Καραμανλής θα

προέτασε την αναμφισβήτητης κύρους και σοβαρότη-

τας προσωπικότητά του, έναντι των τριών αυτών και

ίσως και άλλων, όπως του Χαρ. Τρικούπη και μάλιστα

του Περικλέους. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Οι 10 Μεγάλοι

Ελληνες!

“Αν ο αριστερισμός είναι παι-
δική αρρώστεια του κομμου-
νισμού, ο νεοφιλελευθερι-
σμός είναι η γάγγραινα του
φιλελευθερισμού”. 

Αθ. Μπούρας
Υφουπουργός Οικονομίας

Βροντερό όχι 

για την υπερανάπτυξη 
στις Αλυκές Αναβύσσου  Σελ. 6-7

STOP στο ΚΑΜΠΑREds

Αντιθεσμική και

υπονομευτική 

η λήξη εργασιών

της Βουλής

Απ. Κακλαμάνη

σελ. 3

Υποψήφιος Δήμαρχος Αγγ. Αποστολάτος
Πρόσκληση

Καλούμε τους καταστηματάρχες του Εμπορικού κέντρου της Βούλας 

την Τετάρτη 27/5, ώρα 2:30μ.μ. στο Εκλογικό μας Κέντρο, Ποσειδώνος 11 (πεζόδρομος, παραπλεύρως Φοντανίνα)

για να συζητήσουμε την απαράδεκτη κατάσταση, της επί πληρωμή ελεγχόμενης Στάθμευσης 

στην πλατεία, που ψήφισε και εφήρμοσε η πλειοψηφία του Δήμου. 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Για την τρίΔημο Δημοτική Επιχείρηση

Κατέθεσε ο Αποστολάτος

Πρωταθλητής Παμπαίδων 
Ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Σελίδα 31

Σελίδα 32

Με πανό προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου Παλλήνης φορείς και κάτοικοι

της περιοχής προκειμένου να αποτρέψουν την πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, που

είχε ως θέμα συζήτηση και απόφαση για το Κτήμα Καμπά. 

Η Reds, αφού δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση «αξιοποίησης» επανήλθε με νέα, με περισσότερα

«δώρα» στο Δήμο και στην περιοχή. (περισσότερο πράσινο, προσφορά εργασίας κλπ.). Σελίδα 17
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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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Ιδανικά χωρίς τίτλο
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Πρασσειν Αλογα 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Σελ. 25

Διαμαρτυρίες φορέων στην Κερα-

τέα Σελ. 8

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα!
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.9

Μίμης Ανδρουλάκης Σελ.16

Χέρωμα, υπάρχει λύση! Σελ.7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΠΛΗΓΜΑ στην ΟΥΣΙΑ 

της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του

Στεφ. Μάνου - που υπεραμύνθηκε της

προσωπικότητας του Κ. Καραμανλή –

ότι αν ήθελε να μοιάσουν σε κάποιον τα

παιδιά του, μεταξύ του Αλέξανδρου και

του Παπανικολάου, θα διάλεγε τον δεύ-

τερο. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί το

όριο των ονειρικών επιδιώξεων των

σύγχρονων Ελλήνων. Δεν υποτιμώ την

προσφορά του Παπανικολάου. Είναι πο-

λύ μεγάλη, για την προληπτική διασφά-

λιση της υγείας πολλών γυναικών,

αναμφισβήτητα. 

Αλλά,  α υ τ ό είναι το κριτήριο της με-

γαλοσύνης; Και μάλιστα της συγκριτι-

κής αξιολόγησης;

Συγκρίσιμες αξίες

Είναι συγκρίσιμες οι αξίες ενός φιλοσό-

φου, ενός ιατρού, ενός πολιτικού, ενός

αστροφυσικού, ενός Αλεξάνδρου, που

ορθώς χαρακτηρίστηκε από κάποιον, ως

«το όλον του ελληνισμού»; Γιατί, ο Αλέ-

ξανδρος δεν είναι ο στρατηλάτης, ο

απελευθερωτής από τον διαρκή εξωτε-

ρικό κίνδυνο εκείνης της εποχής, δεν

είναι ο κατακτητής ή ο απελευθερωτής

των κατακτημένων βάρβαρων λαών που

στέναζαν κάτω από τον ανατολίτικο δε-

σποτισμό. Δεν είναι εκείνος που διέδω-

σε τον ελληνικό πολιτισμό σ’ όλον τον

τότε γνωστό κόσμο και κατέστησε την

τέλεια ελληνική γλώσσα διεθνή, ωθώ-

ντας την πολιτισμική ανάπτυξη στο επί-

πεδο της λεωφόρου που βάδισε η  κο-

ντινή μας αναγέννηση της δυτικής Ευ-

ρώπης και μεγάλου μέρους του σύγ-

χρονου κόσμου. Είναι όλα αυτά κι «αυ-

τά» δεν είναι όλα, ούτε μόνα. 

Είναι ο μόνος που οικουμενικά αναγνω-

ρίζεται, Μέγας. 

«Ανέδειξε» βέβαια, η ψηφοφορία πρώ-

τον τον Αλέξανδρο, αλλά για κάτι χιλιά-

δες ψήφους, όταν κάποιοι σφετεριστές

και πλαστογράφοι τον διεκδικούν, τον

τιμούν και τον προβάλουν σαν «δικό

τους» κι όταν κάποιοι άλλοι στα βάθη

της Ασίας κι αλλού καμαρώνουν ότι εί-

ναι απόγονοι της στρατιάς του, που δεν

βίαζε αλλά νυμφευόταν.

Ας επανέλθουμε όμως στην σύγκριση

και την αξιολόγηση (πρώτος, δεύτε-

ρος…) 

Για να είναι κάποιες έννοιες, πράγματα,

πρόσωπα αξιολογήσιμα πρέπει να είναι

συγκρίσιμα.

Απλά: Μπορώ να πω αυτό το αυτοκίνη-

το είναι καλύτερο από το άλλο αυτοκί-

νητο, αυτή η γυναίκα είναι ομορφότερη

από την άλλη, αυτός ο αρσιβαρίστας εί-

ναι δυνατότερος από εκείνον. Συγκρίνω

δηλαδή όμοια. Δεν μπορώ να πω αυτό

το γατάκι είναι πιο παιχνιδιάρικο, απ’

αυτήν την … γαρδένια. Βέβαια μπορείς

να επιλέξεις ένα γατάκι, από μια γαρδέ-

νια ή ένα σκάφος, από ένα αυτοκίνητο

(ίσης χρηματικής αξίας, για ν’ αποφύ-

γουμε το κριτήριο της ανταλλαξιμότη-

τας), αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικού

γούστου και προτιμήσεων, όχι λογικής

αξιολόγησης.

Ήταν λάθος λοιπόν η ελεύθερη επιλογή

διαφορετικής ποιοτικής διακρίσεως αν-

θρώπων, που το μόνο τους κοινό χαρα-

κτηριστικό ήταν η εθνολογική τους ταυ-

τότητα. 

Και αυτό το λάθος λογικής των διοργα-

νωτών, που δεν πιστεύω ότι έγινε επί-

τηδες, γιατί θα ήταν εγκληματικό, αλλά

με ελαφρότητα και με κριτήριο την επι-

χειρηματική επιτυχία τηλεθέασης και

εκδοτικού τιράζ, αυτό το λογικό λάθος

έγινε αιχμηρό όργανο που έπληξε…

«δημοκρατικά» την ουσία της δημοκρα-

τίας και πρόσβαλε βαθύτατα το δημο-

κρατικό κριτήριο των Ελλήνων τηλεθεα-

τών. Ευτυχώς, που για μια ακόμη φορά,

η συνισταμένη των ατομικών επιλογών

κατέληξε να σώσει «παρά κάτι» την ου-

σία της δημοκρατικής λειτουργίας.

Τέτοιες όμως δοκιμασίες (test) των κρι-

τηρίων επιλογών, με «δημοκρατικές»

διαδικασίες δεν εκπαιδεύουν τους πολί-

τες στις δημοκρατικές λειτουργίες∙ Παι-

δεύουν τη δημοκρατία. 

Στη δημοκρατία δεν αρκεί μόνον η

ελευθερία της επιλογής1. 

Δεν ολοκληρώνεται ούτε με την οικονο-

μική σύγκλιση2.

Απαιτείται και γνώση3 – αντικειμενική

και πολύπλευρη πληροφόρηση.

Θα πρόσθετα ακόμη, υψηλό επίπεδο λο-

γικής, όχι συναισθηματικής ή ιδιοτε-

λούς, κρίσης.

Αναγνωρίζω ότι τα παραπάνω δεν είναι

επιθυμητές ιδιότητες της αντιπροσω-

πευτικής «φιλελεύθερης» δημοκρατίας.

Συμπερασματικά, με δύο κουβέντες, αν

έτσι κρίνουν στις εκλογές οι πολίτες,

όπως έκριναν και σύγκριναν τις μεγά-

λες μορφές του ελληνισμού, μην απο-

ρούμε για το επίπεδο των πολιτικών

μας και τις κακές πολιτικές που αυτοί

επιλέγουν και ακολουθούν.

Τέλος, ουδέν κακόν αμιγές καλού. Όλη

αυτή η τηλεοπτική παράσταση (show)

είχε και την θετικής της πλευρά:

Έδωσε την ευκαιρία στους νεοέλληνες

να μάθουν και πέντε πράγματα για την

προσφορά, τα μειονεκτήματα και την

αξία κάποιων όντως μεγάλων Ελλήνων,

των οποίων η αξιολόγηση και η κατάτα-

ξη δεν γίνεται με ψηφοφορίες εν είδη

δημοσκοπήσεων.  Τους κρίνει και τους

κατατάσσει η ιστορία.

Ο Αλέξανδρος και οι άλλοι, δεν “ανα-

δείχθηκαν” από τις μαραθώνιες τηλεψη-

φοφορίες. Αναδείχθηκαν απ’ τα έργα

τους στην κοινή συνείδηση της ανθρω-

πότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις,

ήσσονος σημασίας, στη συνείδηση κυ-

ρίως της Ελληνικής κοινωνίας. 

––––––––––––––––
1. «Υπόθεσις μεν της δημοκρατικής πολιτείας,

ελευθερία «Αριστοτέλη πολιτικά».

2. «… Επί τούτω, Θαλής, των μήτε πλουσίους

άγαν (πολύ), μήτε πένητας έχουσαν πολίτας»

(Πλουτάρχου “Ηθικά”).

3. Δεν φτάνει μόνο η «αλήθεια» (πράβντα) που

είπε ο Λένιν. Η αλήθεια είναι μία, αλλά οι «οπτι-

κές» γωνίες θέασής* της, πολλές. 

* έποψη, άποψη. 

Οι δέκα Μεγάλοι Ελληνες!

Eνημερωτικές ημερίδες για την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Ρυθμιστικού Σχε-

δίου Αττικής (ΡΣΑ) αποφάισε το Νομαρχιακό συμβούλιο και ήδη τέθηκε το χρονοδιά-

γραμμα των ημερίδων, για την δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι την 15η

Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να οργανωθούν:

• Διημερίδα στις 16 κ 17 Ιουνίου στον Δήμο Γέρακα (Πολιτιστικό Κέντρο) για την συ-

νολική ενημέρωση για το νομοσχέδιο του ΡΣΑ με τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέ-

ων και εξειδικευμένων επιστημόνων.

• Ημερίδες στον Δήμο Κερατέας (21/6/09), στον Δήμο Σπάτων (22/6/09) και τον Δή-

μο Αχαρνών (24/6/09) για τις ενότητες Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Μεσογείων και

Βορειοανατολικής Αττικής αντίστοιχα, που προβλέπονται στο ΡΣΑ.

Με τις εκδηλώσεις αυτές ανοίγει ο διάλογος στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης και των

τοπικών συλλογικών φορέων προκειμένου στη συνέχεια να διατυπωθούν προτάσεις,

τόσο από τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια όσο και το Νομαρχιακό Συμβούλιο,

για την χωροταξική και οικιστική οργάνωση με διασφάλιση των αρχών της βιώσιμης

ανάπτυξης.

Ημερίδες για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

από τη Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Εργατικό ατύχημα

Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος στο σούπερ-

μάρκετ Elite της Βουλιαγμένης, το περασμένο

Σάββατο, 16 Μαϊου, όταν καταπλακώθηκε από τον

ανελκυστήρα εμπορευμάτων. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες από την Αστυνομία, ο άτυχος εργαζόμενος

και πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, είχε φορτώ-

σει στον ανελκυστήρα παλετοφόρο με εμπορεύμα-

τα για να τα κατεβάσει από τον πρώτο όροφο στο

ισόγειο. Εκτός ανελκυστήρα, ο ίδιος πάτησε το

κουμπί καθόδου, αλλά στη μέση της διαδρομής ένα

απορρυπαντικό έπεσε από την παλέτα και σφήνω-

σε ανάμεσα στο δάπεδο και στο φρεάτιο του ανελ-

κυστήρα, με αποτέλεσμα αυτός να σταματήσει. 

Το θανάσιμο λάθος του υπαλλήλου ήταν ότι χώθη-

κε στο κενό, κάτω από τον φρακαρισμένο ανελκυ-

στήρα και με κάποιο εργαλείο προσπάθησε να

αφαιρέσει το εμπόδιο, με συνέπεια-όταν αυτό έφυ-

γε-να μην προλάβει να απομακρυνθεί. 

Στην οικογένεια και στους συναδέλφους του, η

«Εβδόμη» εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.  
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Ιδιαίτερα οξύς ο τέως Πρόεδρος της Βουλής

Απόστολος Κακλαμάνης στις επιθέσεις του

κατά του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή,

για την πρωτοβουλία του να κλείσει αιφνιδια-

στικά τη Βουλή, εν όψει των ευρωεκλογών,

όπως ισχυρίστηκε.

Οι θέσεις οι δικές μας είχαν διατυπωθεί στο

φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ την περασμένη εβδο-

μάδα με άρθρο του Κώστα Βενετσάνου, για

το οποίο, όπως αναμενόταν, υπήρξαν αντι-

δράσεις τόσο θετικές, όσον και αρνητικές.

Μεταφέρουμε το απόσταγμα των αρνητικών

αντιδράσεων, που προέρχονταν, φυσικά, από

οπαδούς του κυβερνόντος κόμματος:

– «Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός. Ησυχάσαμε

από τη σκανδαλολογία. Εδρασε στα πλαίσια

της νομιμότητας».

– «Τον κρίνατε αυστηρά, παρά το συνήθη

αντικειμενικό και ήπιο τόνο του αρθρογρά-

φου σας, αλλά καλά κάνατε».

Τα παραπάνω, νομίζουμε ότι εκφράζουν τις

τάσεις των οπαδών της Ν.Δ. – και όλου του

πολιτικού φάσματος. Η μια που βλέπει τα

«σκουπίδια», αλλά θέλει να τα καλύπτουμε,

όταν είναι τα «δικά» μας και να τα’ αποκαλύ-

πτουμε, όταν είναι των «άλλων».

Η άλλη, που πιστεύει ότι η συγκάλυψη βλά-

πτει, ενώ η αποκάλυψη ωφελεί.

Είχαμε υποσχεθεί όμως να δημοσιεύσουμε

στο παρόν φύλλο αποσπασματικά και περιλη-

πτικά τις εκτενείς δηλώσεις Κακλαμάνη, τις

οποίες είχαμε λάβει και το κάνουμε και λόγω

του περιεχομένου τους και λόγω του θεσμι-

κού κύρους και της πολιτικής ιστορίας του

ανδρός.

Οι μαγνητοφωνημένες δηλώσεις περιέχουν

απαντήσεις του Απ. Κακλαμάνη σε δύο ηλε-

κτρονικά μέσα, σε ερωτήματα των δημοσιο-

γράφων Κάτιας Μακρή και Βασίλη Κουφό-

πουλου.

Υπονομεύει 

τον Κοινοβουλευτισμό

Σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου

απάντησε: 

«Το χειρότερο δεν είναι η παραγραφή […] το

χειρότερο για το δημόσιο βίο της χώρας εί-

ναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν συμπεριφέρε-

ται ως υπεύθυνος πολιτικός ηγέτης, αλλά

ως χαρτοπαίκτης.

Γιατί μπορεί κανείς να εικάσει οτιδήποτε, από

τέτοιου είδους αντιθεσμικές, ευθέως υπονο-

μευτικές του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύ-

ματος, κινήσεις». 

Όσον αφορά την συνταγματικότητα ή μη της

ενέργειας του Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι

είναι αντισυνταγματική «διότι το Σύνταγμα

δεν είναι μόνο τα κείμενα» και ανέφερε το

παράδειγμα της Μ. Βρετανίας που δεν έχει

γραπτό συνταγματικό κείμενο αλλά θεσμι-

κούς και συνταγματικής ισχύος κανόνες.

«Μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες […], μπορεί

να ισχυρίζεται κανείς ότι ένας ηγέτης που

συμβαίνει να είναι ο Πρωθυπουργός της χώ-

ρας, μπορεί να έχει όλες τις εξουσίες.

Αυτό λέγεται «ενός ανδρός αρχή».

»Κανένας δεν μπο-

ρεί να εμποδίσει το

κοινοβούλιο να λει-

τουργήσει. Ένα δευ-

τερόλεπτο να εμποδί-

σεις τη Βουλή

να λειτουρ-

γήσει, είναι

πραξικόπη-

μα. […]

»Όσον αφορά την διακοπή των εργασιών της

Συνόδου, εγώ ντρέπομαι πραγματικά, γιατί

άκουσα ν’ απευθύνεται (ο Πρωθυπουργός)

στους νέους […] και να τους λέει: “Είναι

εκτροπή η διακοπή των εργασιών της Βου-

λής, για να γίνουν οι Ευρωεκλογές;” κι όταν

ξέρεις ότι δεν πρόκειται περί διακοπής των

εργασιών, αλλά περί λήξεως των εργασιών

της Συνόδου. […]

»Ο αείμνηστος Κων/νος Καραμανλής το

1963, επειδή τότε δρούσε ένα παρακράτος,

διερωτήθηκε […] τότε «ποιος κυβερνά αυτόν

τον τόπο». Σήμερα, στο αντίστοιχο ερώτημα,

νομίζω ότι ξέρουν οι πάντες ότι κυβερνά ο

ανηψιός, ο Κώστας Καραμανλής. Αυτά που

συμβαίνουν θα έπρεπε να ξεσηκώνουν τους

νέους, αυτούς που έχουμε διώξει στο περι-

θώριο.

Και θα τους ξεσηκώσουν κάποια στιγμή». 

Υπάρχει «παρακράτος»;

Σε σχετική διευκρινιστική ερώτηση είπε:

«Παρακράτος είναι όταν κάποιοι συγκρο-

τούν δυνάμεις, ομάδες, διαδικασίες με τις

οποίες το κράτος, όχι μόνο δεν λειτουρ-
γεί, αλλά υπονομεύεται στις λειτουργίες
του. Κι αυτό συμβαίνει μ’ αυτά που γίνο-

νται στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση,

στην ίδια την Κυβέρνηση. […]

Για να διακοπούν οι εργασίες της Βουλής

[…] σε κάθε περίπτωση, το τονίζω, συζη-

τείται στη διάσκεψη των Προέδρων, απο-

φασίζεται, ο Πρόεδρος κατεβαίνει στην

έδρα, ανακοινώνει ουσιαστικά, αλλά ζητά

τη σύμφωνη γνώμη του σώματος. 

Εδώ, επειδή η λήξη των εργασιών της Συ-

νόδου δεν είναι υπόθεση της Βουλής, αλ-

λά της Κυβέρνησης που έχει τη νομοθετική

πρωτοβουλία, η λήξη των εργασιών πραγ-

ματοποιείται με Προεδρικό Διάταγμα το

οποίο εισηγείται η Κυβέρνηση.

Εδώ, αιφνιδιάστηκε ο Πρόεδρος της Βου-

λής.

Είχε μάλιστα, ανυποψίαστος, εκδώσει την

ημερήσια διάταξη με τα θέματα που είχανε

συναποφασίσει στη διάσκεψη των Προέ-

δρων, πιο πριν. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης αιφ-

νιδιάζεται. Επιστρέφει στο γραφείο του

αργά το βράδυ, εσπευσμένως, για να υπο-

γράψει ένα Διάταγμα  σαν να πρόκειται να

βρίσκεται η χώρα σε κατάσταση πολιορκεί-

ας!

Προηγείται μια συζήτηση στη Βουλή, προ

Η.Δ. σε επίπεδο αρχηγών των κομμάτων κι

εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός δεν κάνει καν

υπαινιγμό ότι σκέφτεται ίσως να κλείσει

την Βουλή.

Κι επειδή ακούγεται απ’ όλες τις πλευρές

και είναι σωστό, για την παραγραφή, για

μένα είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος ενός

μιθριδατισμού1.

Για μένα αυτό είναι πολύ – πολύ πιο σοβα-

ρό από την παραγραφή.

Γιατί αν ο λαός πιστεύει ότι εν πλήρει Δη-

μοκρατία ισχύει η ενός ανδρός αρχή, είναι

χειρότερο. Αν εκπέσει στη συνείδηση του

λαού η λειτουργία των θεσμών της δημο-

κρατίας και θεωρήσει ότι όλα είναι τυπικά,

καταλαβαίνετε πού οδηγούμαστε…

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη

γνώμη μου, δεν είναι ένα άβουλο όργανο.

Υποθέτω ότι θα συμβούλευσε τον κ. Καρα-

μανλή. Όπως άλλωστε και ο κ. Σιούφας,

μου είπε όταν τον πήρα αργά το βράδυ της

Παρασκευής στο τηλέφωνο και του είπα τι

είναι αυτά τα πράγματα; Δεν έχουν ξανα-

γίνει”. Μου είπε ότι δεν ήξερε τίποτα και

ρώτησε τον κ. Καραμανλή «γιατί, κ. Πρόε-

δρε το κάνετε αυτό». Υποθέτω ότι και ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – γιατί τον εμ-

φανίζουν ότι περίπου υπογράφει τυφλά –

θα τον ρώτησε τον λόγο. Αλλά προχωρώ,

επειδή με ρώτησε προηγουμένως ο συμπα-

ρουσιαστής σας, ποιο είναι το ζητούμενο

σ’ αυτήν την κίνηση. Το ζητούμενο σ’ αυ-

τήν την κίνηση είναι ολοφάνερο. Οι κατα-

θέσεις που έχουν δοθεί για την υπόθεση

«Γερμανός» αναφέρονται προσωπικά στον

τότε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. (ανα-

φέρεται λεπτομερώς στο ιστορικό της υπό-

θεσης, που το χαρακτήρισε «ένα μεγάλο

δεύτερο σκάνδαλο»).

Είναι βαριές οι κουβέντες του πρώην Προ-

έδρου της Βουλής, αλλά και ιδιαίτερης βα-

ρύτητας γιατί ο Αποστ. Κακλαμάνης και

γνώστης της λειτουργίας των κοινοβου-

λευτικών θεσμών είναι και υπεύθυνος πο-

λιτικός. 

Ο προβληματισμός είναι δικός σας. 

–––––––––––

1. Μιθριδατισμός: βαθμιαίος εθισμός σε δηλητηριώδεις ου-

σίες. Συνεκδοχικώς εθισμός στη διαφθορά, την ανηθικότητα,

την παράκαμψη, καταστρατήγηση ή υπερακόντιση στην περί-

πτωσή μας των θεσμών κλπ. Ο όρος προέρχεται από τον Πό-

ντιο βασιλιά Μιθριδάτη τον Στ’.

Αντιθεσμική η λήξη εργασιών της Βουλής
Δηλώσεις του Απ. Κακλαμάνη
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Στη  ΒΑΡΗ

Στο ΚΟΡΩΠΙ

Στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Μιχάλης Σουγιούλ:

“Κάτι με τραβάει κοντά σου”

Το ΚΑΠΗ Βούλας οργανώνει εκδήλωση που θα γίνει

την Κυριακή 24 ΜαΪου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό

Κέντρο “Ιωνία”. Η εκδήλωση έχει θέμα: Μιχάλης
Σουγιούλ: “Κάτι με τραβάει κοντά σου”...
Θα παρουσιαστεί η ζωή του μεγάλου συνθέτη μέσω

αφήγησης και οπτικοακουστικών μέσων με τη συμ-

μετοχή μουσικού συγκρότήματος και της ομάδας

Μουσικής του ΚΑΠΗ.

“Εκτός Λειτουργίας”

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης, ορ-

γανώνει  θεατρική παράσταση, που ανεβάζει η Θεατρική

ομάδα του Δήμου, το Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαΐου

στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Μουτούση). Ώρα προσέλευ-

σης 20.00, το έργο “Εκτός λειτουργίας”.

Το έργο Εκτός Λειτουργίας είναι βασισμένο στο θεατρικό του Άγ-

γλου συγγραφέα David Greig, Ευρώπη. Περιέχει σαρκαστικό χι-

ούμορ και συνδέεται άμεσα με την δική μας πραγματικότητα. Στο

κείμενο περιέχονται επίσης αποσπάσματα από το Τάδε Έφη Ζα-

ρατούστρa του Νίτσε και το Πρωινό Άστρο του Γιάννη Ρίτσου. Λί-

γα λόγια για το έργο: 

Ένας σταθμός σε μια συνοριακή- επαρχιακή πόλη κάπου στα
Βαλκάνια. Πρόκειται για μία από αυτές τις “ξεχασμένες από το
θεό” βιομηχανικές πόλεις όπου το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλό
και το μέσο εισόδημα  δε ξεπερνά τον βασικό μισθό ενός εργά-
τη. Το μόνο πράγμα που δίνει μια ιδιαίτερη αξία σ’ αυτό το μέρος
είναι ότι βρίσκεται στα σύνορα και ότι στο σιδηροδρομικό σταθ-
μό γίνεται ο έλεγχος  διαβατηρίων όσων εισέρχονται στη χώρα...  
Την επιμέλεια και τη σκηνοθεσία  έχει αναλάβει η σκηνοθέτης

της Θεατρικής ομάδας, Βέρα Λάρδη. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί

Θανάσης Μπεφάνης, Μπάμπης Μπαρμπούτσης, Κωνσταντίνα

Χριστοφάκη, Μάγια Ηλιάδη, Αναστασία Γάρδια, Μέλπω Χαμαρά-

του, Αντιγόνη Χατζή, Τάνια Παπαϊωάννου και Κατερίνα Καλιμικε-

ράκη. 

Βρεφική – Παιδική ηλικία

Στη σειρά του ετήσιου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων

ψυχικής ανάπτυξης, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

Κρωπίας, τo Σάββατο 23 Μαϊου 6.30 έως 8.30 θα γίνει συ-

ζήτηση για τη Βρεφική – Παιδική ηλικία, στην αίθουσα του

Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορωπίου (Πινδάρου 4).

Εισηγήτρια είναι η  ΜΑΡΙΑ  ΔΗΜΟΥ Ψυχολόγος - Σύμ-

βουλος Ψυχικής Υγείας

•  Η ανταπόκριση του βρέφους στο περιβάλλον του.

•  Οι λειτουργίες και τα πρώτα στάδια εξέλιξης του νηπίου.

•  Τι εννοούμε όταν λέμε «εσωτερική αναπαράσταση»;

•   Ποια η χρησιμότητα των παραμυθιών;

•  Ποιες είναι οι διαταραχές της μάθησης ενός παιδιού με-

τά τα πέντε του έτη;

•  Τι είναι τελικά η Δυσλεξία;

•  Τι σημαίνει έχω ένα ατίθασο παιδί;

•  Τι σημαίνει έχω ένα υπάκουο παιδί;

•  Τι σημαίνει όταν το παιδί λέει ψέματα;

•  Ποιος ο ρόλος του σύγχρονου γονιού για την νοητική και

ψυχική εξέλιξη του παιδιού του;

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατέας με τη συμπαράσταση όλων των φορέ-

ων της πόλης, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, την Κυριακή 31

Μαΐου στις 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: 

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Εμείς οι
καπνιστές» των Βασίλη Τσακρακλί-

δη, Λάκη Παπαστάθη

Ομιλίες από τους ειδικούς γιατρούς:

Δημήτρη Κυρούση (Πνευμονολόγο),

Αικατερίνη Οικονόμου (Πνευμονο-

λόγο) και Ελένη Πιπίνη (Πνευμονο-

λόγο)

Την εκδήλωση συντονίζει η Πνευμονολόγος από την Κε-

ρατέα Μαίρη Δημητρίου.

Και σπερομέτρηση
Πριν τις ομιλίες οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατό-

τητα να υποβληθούν δωρεάν σε σπερομέτρηση με την

οποία υπολογίζεται η πραγματική ηλικία των πνευμόνων

και ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή που μπορεί να μετρήσει

τα χρόνια ζωής που απομένουν με βάση την ηλικία των

πνευμόνων καθώς και πόσο αυτά μπορούν να αυξηθούν αν

διακοπεί το κάπνισμα.

Χορευτική παράσταση στη

Βραυρώνα!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου οργανώνει  το Σάββατο 30

Μαΐου & ώρα 9 μ.μ. στο μαγευτικό Αρχαιολογικό χώ-

ρο της Βραυρώνας, μια μοναδική παράσταση της χο-

ρευτικής ομάδας του Ινστιτούτου Ισιδώρας Ντάνκαν

της Νέας Υόρκης.

Με την παράσταση αυτή εξερευνούν το Ελληνικό

μέλος-το μοναδικό αυτό συνδυασμό χορού, μουσι-

κής και ποίησης της Αρχαίας Ελλάδας-  μέσα από

αρχαϊκές, κλασικές και σύγχρονες φόρμες.

Μία παράσταση χορευτικής ερμηνείας όπως εκείνης

των αρχαίων Μουσών σε αρμονία με τους ρυθμούς

της φύσης, γεμάτη χάρη, ποίηση και πάθος, φόρος

τιμής στο θησαυρό της Μυθολογικής παράδοσης της

Ελλάδας, με τον τρόπο της Ισιδώρας Ντάνκαν.

Συμμετέχει ο γνωστός σαξοφωνίστας Δημήτρης Βα-

σιλάκης. Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της

Νομαρχίας.

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ιερά Πανήγυρης Κορωπίου

27-28 ΜΑΙΟΥ 

Ο Δήμος Κορωπίου, καλεί στην Ιερά Πανήγυρη της πόλε-

ως, (εορτή Αναλήψεως του Κυρίου),  την Τετάρτη 27 και

Πέμπτη 28 Μαΐου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Τετάρτη 27 Μαΐου

19.30: Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

21.00: Κεντρική Πλατεία Κορωπίου 

Παράσταση Θεάτρου Σκιών, Μάκη Χάρμπα

22.30: Κεντρική Πλατεία Κορωπίου

Νησιώτικη και λαϊκή βραδιά με τοπική ορχήστρα 

Πέμπτη 28 Μαΐου

07.00: Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου

Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα τελέσει ο Σεβ.

Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος

10.30: Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας 

20.30: Πλατεία Γκίκα

Παρουσίαση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Συμμετέχουν: Χορευτικές ομάδες,  Λυκείου Ελληνίδων Κορωπί-

ου, Συλλόγου Κρητών Μεσογαίας & Λαυρεωτικής «Ο Ψηλορεί-

της», Πανηπειρωτικού Συλλόγου Μεσογαίας& Λαυρεωτικής,

Πνευματικού Κέντρο Δήμου Κρωπίας

21.00  Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου. Ιερή Αγρυπνία.

Διακοπές και Εθελοντισμός

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τα

ΕΛΤΑ και τον ΕΟΤ υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα «Δια-

κοπές και Εθελοντισμός», προσφέροντας μια σημαντική

ευκαιρία αξιοποίησης της εθελοντικής διάθεσης των νέων

της χώρας παράλληλα με διακοπές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 18-

25 ετών και αφορά στην εθελοντική απασχόλησή τους κα-

τά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε γραφεία των ΕΛΤΑ

και σε γραφεία πληροφοριών του ΕΟΤ, στη διάρκεια των

οποίων η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη.

Σε πενήντα (50) γραφεία των ΕΛΤΑ θα απασχοληθούν 150

άτομα. Η κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των εθελοντών

ανέρχεται στο ποσό των  37 ευρώ την ημέρα. 

Αλλά είναι πολύ μικρός ο χρόνος αιτήσεων, και βγήκε

στον αέρα πολύ καθυστερημένα. Ετσι οι αιτήσεις για τα

ΕΛΤΑ κατετίθεντο  από 18/5/2009 έως τις 22/5/2009!! στη

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (γραφ. 135) από τις 8:00

έως 14:30 ή ηλεκτρονικά diakopes2009@neagenia.gr

Σε είκοσι τρία (23) Γραφεία Πληροφόρησης του ΕΟΤ θα

απασχοληθούν συνολικά 90 νέοι εθελοντές. Η  ημερήσια

αποζημίωση των εθελοντών ανέρχεται μέχρι 40 ευρώ.

• Οι αιτήσεις   για το πρόγραμμα του ΕΟΤ θα κατατίθενται

καθημερινά μόνο στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς από

Δευτέρα 25/5/2009 έως και Παρασκευή 29/5/2009 από τις

8:00 έως τις 14:30. Με Fax στο νούμερο 210 2599329 και

με e-mail: eot.diakopes2009@neagenia.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση των αιτήσε-

ων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά και τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, υπάρχουν

στην ιστοσελίδα www.neagenia.gr.
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Στη ΒΟΥΛΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

η ελληνική

παράδοση

στο τραγούδι
Συναυλία με την Ξανθίππη

Καραθανάση θα έχουν την

τύχη να απολαύσουν στα

Σπάτα στις 29 Μαϊου, στο

Πνευματικό Κέντρο.

“Τυχεροί αυτοί που μπορούν

να την ακούν. Η φωνή της δη-

μιουργεί συναισθήματα. Η

ερμηνεία της των στίχων κά-

θε τραγουδιού γεμίζει τα κε-

νά της ψυχής μας. Είναι ένας

άνθρωπος που μαγνητίζει όχι

μόνο με το τραγούδι της αλ-

λά και με την παρουσίαση

της. Η ταπεινοφροσύνη της

προσθέτει ποιότητα στον χα-

ρακτήρα της. Η Ξανθίππη

μπορεί να τραγουδήσει κάθε

είδους τραγούδι με αξεπέρα-

στη επιτυχία. Ζει τον στίχο

κάθε τραγουδιού και απογει-

ώνεται σε άλλες σφαίρες με

την μουσική. Ακούγοντας τη

να τραγουδά και συγχρόνως

παρατηρώντας την θα έλεγα

ότι είναι μια μετεμψύχωση

κάποιου ανθρώπου δεν έχει

σημασία το γένος, που εμψύ-

χωνε κάποιο στρατό για την

Νίκη. Για την κατάκτηση των

δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Για την Νίκη των ανθρώπων

ενάντια του μίσους. Για την

περιφρούρηση της αγάπης

που ξεχειλίζει από τα λαδο-

πράσινα μάτια της. Την παρα-

κολούθησα όταν τραγουδού-

σε Θεοδωράκη. Όλο το σώμα

της παλλότανε οι γροθιές της

σφιχτές από την ένταση της

ερμηνείας του στίχου και της

απογείωσης της από την ανε-

πανάληπτη μουσική είχαν κά-

νει το αίμα να είχε φύγει από

τα χέρια της”, είναι λίγα λό-

για από το χείμαρρο των λό-

γων της Αγγελικής Τσεβά για

την Ξανθίπη.

Συμπαραστάτης της είναι πάντα

ο Λάκης  Τεάζης αυτός ο κατα-

ξιωμένος ποιητής που πολλά

τραγούδια του ακόμα τραγουδι-

ούνται. 

«ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

στο αrt gallery café

Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2009 στις 9 μ.μ. στην Αrt gallery

café Θα προβληθεί  η ταινία «ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» του σκηνοθέτη  Νίκου Αλευρά.

Θα ξεδιπλωθούν  σκέψεις, συναισθήματα και πάθη από

πολλούς διανοουμένους καλλιτέχνες και ευαίσθητους φί-

λους της art gallery café. Ο μουσικοσυνθέτης ΣΑΚΗΣ ΤΣΙ-

ΛΙΚΗΣ και οι  μαθητές του θα τραγουδήσουν ερωτικά τρα-

γούδια.

Υπόσχονται να βιώσετε μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις.

Αrt gallery café (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα,  210-

8958866  www.artgallerycafe.gr) 

Locksmith

Η παρουσίαση του νέου βι-

βλίου του καθηγητού

Κων/νου Ρωμανού:

"ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ ΕΞΕΛΙ-
ΞΕΙ - Η Ελλάς στο μάτι του
κυκλώνα της Νέας Τάξης",
θα γίνει από τις εκδόσεις

“Πελασγός”, την Τετάρτη

27 Μαϊου στις 7μ.μ. στο

Ξενοδοχείο ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ

(Λ. Κηφισίας 43, Αμπελό-

κηποι)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Σαρρής Νεοκλής καθηγητής

Παντείου Παν/μίου 

Γούδης Χρίστος καθηγητής

Παν/μίου Πατρών

Παπαμιχαήλ Ι. καθηγητής

Παντείου Παν/μίου 

Παπανικολάου Θύμιος εκ-

δότης περιοδικού ΡΕΣΑΛΤΟ

Χατζηπαράσχου Αναστ.

Ρωμανός Κων/νος καθηγ.

Παν/μίου Αιγαίου

Την παρουσίαση θα συντο-

νίση ο Δημοσιογράφος Δη-

μήτρης Γιαννόπουλος

βιβλιο
παρουσίαση

4 Ιουνίου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

(Κλειτάρχου & Αριστείδου), Τηλ. 210 6619.937

Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει ένα περιβαλλοντικό εικαστι-

κό εργαστήριο με θέμα την Ανακύκλωση, όπου τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα

προσωπικά τους έργα από ανακυκλώσιμα υλικά, αναδεικνύοντας τα απορρίμ-

ματα σε μορφή τέχνης.

Φ.Ε.Σ. ΚΑΝΤΖΑ Θεατρική Παράσταση 

“Μάνα, Μητέρα, Μαμά”

Η θεατρική Ομάδα του Φίλοιστρον του Φ.Ε.Συλλόγου “Η Κάντζα” οργανώνει

παράσταση με τίτλο “Μάνα, Μητέρα, Μαμά” του Γιώργου Διαλεγμένου στην

αίθουσα του Συλλόγου (Πλατεία Καλλιθέας), Κυριακή 24, Παρασκευή 29,

Σάββατο 30 Μαϊου.

10η Εκθεση Ζωγραφικής

& Κεραμεικής 

Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει και φέτος

την 10η έκθεση των τμημάτων ζωγραφικής και κερα-

μεικής της ομάδας “Εικαστική Δημιουργία” το Σάβ-

βατο 23 Μαϊου στις 9μ.μ. στην αίθουσα της Πνευμα-

τικής Εστίας (Αγ. Ιωάννου 3).

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 31 Μαϊου και θα είναι

ανοιχτή καθημερινά 18.30-21.30.

4ο Χορωδιακό Φεστιβαλ

Το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ οργανώνει η Πνευματική

Εστία του Δήμου Βούλας στις 30 - 31 Μαϊου στην αί-

θουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Αγ. Ιωάννου &

Παγκάλου), ώρα 8μ.μ.

Οι χορωδιες που συμμετέχουν:

“Οκτάβα” Μικρή Χορωδία Μουσικού Συλλ. Σπετσών

Μικτή Χορωδία Πνευματ. Κέντρου Δήμου Θηβαιων

Χορωδία “Ορφέας” Τρίπολης και Χορωδία Αλιβερίου.

Νέα Χορωδία Νεμέας

Χορωδία Δήμου Περάματος

Δημοτικη xορωδία Ασκληπιείου

Χορωδία Δήμου στη Βούλα
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέ-

ραν των κατοίκων, εκπρόσωποι του

Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Νο-

μαρχίας, του Δήμου Αναβύσσου και

των όμορων Δήμων.

Οι βουλευτές Μάκης Βορίδης, Αθ.

Λεβέντης, Βασ. Οικονόμου και οι

πολιτευτές Κ. Κατσίκης και Νίκος

Γιαννής. 

Αίσθηση προκάλεσε η παντελής

απουσία εκπροσώπων της Νομαρ-

χιακής πλειοψηφίας, αφού πέραν

της αρνητικής απόφασης του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου για το έργο,

ο Νομάρχης Λ. Κουρής είχε μιλήσει

για ευρεία ενημέρωση της απόφα-

σής τους μέσα από τα ΜΜΕ. Παρευ-

ρέθηκαν πάντως από τη Νομαρχία οι

σύμβουλοι Αντ. Γάκης, Ι. Στεργίου

και Νίκος Στεφανίδης. 

Ο Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέρα-

λης ήρθε καθυστερημένος (δικαιο-

λογημένα), αλλά τον «αναπλήρωνε»

ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Αν. Κωνσταντέλλος και ο πρόεδρος

Παλ. Φώκαιας Μ. Τσαλικίδης.

Στο πάνελ η Συντονιστική Επιτροπή

με κύριο ομιλητή τον Αγγελο Φρα-

γκόπουλο. 

Για την περιφρόνηση της εταιρίας

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΑΕ),

που διενεργεί το διαγωνισμό για την

εκμίσθωση σε μεγάλες κοινοπραξίες

«ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», η

εταιρεία «J &. P ΑΒΑΞ Α.Ε.»,

«REDS S.Α.- LΑΜDΑ DΕVELOΡΜΕ-

ΝΤ S.A. - ΛΑΜΨΑ A.Ε.», γράφαμε

στο προηγούμενο φύλλο μας.

Πέραν ενός μνημονίου που έστειλε

τελευταία στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αναβύσσου, στο οποίο δεν έδιναν

στοιχεία για το τι πρόκειται να γίνει

και το οποίο καταψήφισαν, καμία

ενημέρωση για το τι πρόκειται να γί-

νει στην περιοχή, ούτε στη Νομαρ-

χία, που προσπάθησε κατ’ επανάλη-

ψη να έρθει σε επαφή μαζί τους ού-

τε στο Δήμο. 

Ο Αγγελος Φραγκόπουλος στην ομι-

λία του επεσήμανε την απουσία ενη-

μέρωσης, ενώ έχει προδιαγραφεί το

μέλλον της περιοχής τονίζοντας ότι

όλως περιέργως ενώ οι κάτοικοι

αγνοούσαν τα σχέδια, «τελευταία

διαφάνηκε ότι ντόπιοι πολιτικοί πα-

ράγοντες γνωρίζουν αυτά τα σχέδια

στις λεπτομέρειές τους αλλά δεν τα

αποκαλύπτουν».  

Ο διαγωνισμός έχει ήδη περάσει στη

Β’ φάση, μέσα από τις παραπάνω

εταιρίες που έχουν καταθέσει προ-

τάσεις, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι

προβλέπουν τα σχέδια και θα κλη-

θούν να τα παρουσιάσουν στην 2η

φάση του διαγωνισμού που θα εξε-

λιχθεί έως τις 3 Ιουλίου 2009. 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.

– ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Σ΄ αυτό το διαμορφωμένο κλίμα

αναζήτησης πληροφοριών για τις

προθέσεις της Ε.Τ.Α. και των ιδιω-

τών επενδυτών από τη Συντονιστική

Επιτροπή, παρουσιάστηκε σε συνε-

δρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

της Αναβύσσου στις 29/4/2009, ένα

σχέδιο μνημονίου συνεργασίας με-

ταξύ Ε.Τ.Α. και Δήμου Αναβύσσου. 

…Με βάση αυτό το μνημόνιο παρα-

χωρούνται προς χρήση, όχι η ιδιο-

κτησία, από την Ε.Τ.Α. προς το Δή-

μο, μικρά τμήματα της παραλίας,

υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα

παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίω-

μα και διεκδίκηση επί του κτήματος

των αλυκών. Όπως γράφαμε και στο

προηγούμενο φύλλο ο Δήμος Ανα-

βύσσου διεκδικεί την κυριότητα 27

στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 20

στις Αλυκές και τα 7 αγροτικοί δρό-

μοι. Όσο για τα 120 στρ. στον Αγ.

Νικόλαο, είναι δασική έκταση αδια-

πραγμάτευτη. 

Η απαίτηση λοιπόν της Ε.Τ.Α. είναι

να παραιτηθεί ο Δήμος ακόμα και

από μελλοντικές προσφυγές στο

Σ.τ.Ε.(!!!). 

Όπως είπε ο Αγγ. Φραγκόπουλος,

τα τμήματα της παραλίας, που προ-

βλέπεται να παραχωρηθούν για χρή-

ση στο Δήμο Αναβύσσου, σύμφωνα

με το σχέδιο μνημονίου, είναι: η πα-

ραλία μπροστά από το ξενοδοχείο

Plaza Resort, ο χώρος που καταλαμ-

βάνει το μεγάλο πέτρινο κιόσκι δί-

πλα στο ξενοδοχείο, τμήμα της πα-

ραλίας πλησίον της γλίστρας των

σκαφών για να χρησιμοποιηθεί ως

parking και τμήμα της παραλίας του

Αγίου Νικολάου στην οποία βρίσκε-

ται σήμερα η καντίνα. 

Μάλιστα η παραχώρηση της παρα-

λίας μπροστά από το Plasa Resort

στην Ανάβυσσο, προϋποθέτει σύμ-

φωνα με το σχέδιο μνημονίου συ-

νεργασίας, τη διευθέτηση των διοι-

κητικών ορίων μεταξύ Αναβύσσου

και Π. Φώκαιας, υπόθεση που εκκρε-

μεί για δεκαετίες και ταλανίζει τις

σχέσεις των δύο γειτονικών πόλε-

ων. Το θέμα αυτό επαναφέρθηκε, σε

μια εποχή που θα έπρεπε οι ηγεσίες

των δύο Ο.Τ.Α. να αγωνίζονται για

την ενότητα και την επίλυση των

προβλημάτων που υπάρχουν, όπως

είναι το αποχετευτικό και άλλα επί-

σης σοβαρά θέματα που έχουν σχέ-

ση κυρίως με την προστασία του πε-

ριβάλλοντος.

Όπως διευκρινίζεται, τα τμήματα

της παραλίας που προαναφέραμε

και συμπεριλαμβάνονται στο μνημό-

νιο, δεν μεταβιβάζονται στο Δήμο

Αναβύσσου, απλά παραχωρούνται

προς χρήση, μέχρι να αξιοποιηθούν

από τον επενδυτή που θα αναλάβει

το έργο. Όταν θα κρίνει ο επενδυ-

τής, ότι πρέπει να του αποδοθούν,

τότε ο Δήμος, σύμφωνα με το μνη-

μόνιο, θα πρέπει να παραδώσει άμε-

σα τα παραχωρηθέντα τμήματα. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε στο

Δημοτικό συμβούλιο, η εντύπωση

που σχηματίστηκε ήταν ότι οι δημο-

τικοί σύμβουλοι το θεωρούν ως βά-

ση διαλόγου. Οι επιφυλάξεις τους

αφορούσαν κυρίως την πρόταση να

αποσυρθούν οι αγωγές.

…Η απόφαση που ελήφθη τελικά

από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η

σύσταση μιας επιτροπής από τον

Γκέραλη, τον Αν. Κωνσταντέλλο και

τον Σ. Ακούσογλου η οποία θα δια-

πραγματευτεί μια πρόταση με ευνοϊ-

κότερους όρους για τον Δήμο Ανα-

βύσσου.

Αναφέρθηκε στις επιδιώξεις της ΕΤΑ

Α.Ε. όπως τις περιγράψαμε και εμείς

στο προηγούμενο φύλλο, κείμενο

που τους κοινοποίησε η Ε.Τ.Α. στις 5

Μαϊου, όπου διαπίστωσαν ότι: «Όχι

μόνο σκοπεύουν να οικοδομήσουν

ξενοδοχειακές μονάδες κάτω από

την παραλιακή λεωφόρο, αλλά είναι

βέβαιο ότι αυτή θα κλείσει κατά τα

πρότυπα του Grand Resort Λαγονη-

σίου, από το τρίτο πέτρινο, μέχρι και

το σημείο που βρισκόταν μέχρι πρό-

τινος το Kouros Serf Club».

Ετσι οι εξωραϊστικοί Σύλλογοι ορ-

γανώθηκαν, κινητοποιήθηκαν και

πραγματοποίησαν την πρώτη τους

συνάντηση το Φεβρουάριο και έφτα-

σαν στη σημερινή συγκέντρωση με-

τά από έντονες διεργασίες. Οι σύλ-

λογοι που συμμετέχουν  είναι. Εξω-

ραϊστικοί:

Μαύρο Λιθάρι, Λάκκας, Αγιος Νικό-

λαος, Αγιος Παντελεήμονας, Νέος

Ανάφλυστος, Αγίας Τριάδας, Οικι-

στών Καταφυγιού Π. Φώκαιας, «Η

Αγία Ειρήνη» Παλ. Φώκαιας, Ομιλος

Οικιστών Σαρωνίδας. Επίσης ο «Αίο-

λος» Παλ. Φώκαιας, ο Σύλλογος

Επαγγελματιών Σαρωνίδας, ο Ναυτ.

Ομιλος Μαύρου Λιθαριού Αναβύσ-

σου, ο Ναυτ. Ομιλος Παλ. Φώκαιας

«Ο Πυθέας», Κ.Ε.Α.Ν. Λαυρεωτικής

και βέβαια πολλοί κάτοικοι «ενεργοί

πολίτες Αναβύσσου».

«Το σχέδιο μνημονίου χαρακτηρί-
στηκε από την Συντονιστική Επι-
τροπή “ΓΚΡΙΖΟ” και δεν σας κρύβω
ότι κατά την άποψη των περισσοτέ-
ρων στελεχών της, πρόκειται για
προφανές και πρωτοφανές σκάνδα-
λο για την περιοχή μας.
Δεν θα ήθελε κανένας από εμάς, να
δει συμπολίτες μας να σύρονται
στα δικαστήρια και να λοιδορούνται
ως ενεχόμενοι σε ένα οικονομικό
σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων. Για
τους λόγους αυτούς τους καλούμε
να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη
όσο είναι ακόμα νωρίς», τόνισε ο
Αγγ. Φραγκόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αν. Κωνστα-

ντέλλος παίρνοντας το λόγο πριν

έρθει ο Δήμαρχος τόνισε ότι «αδι-

κείται ο Δήμος. Δεν είμαστε έτοιμοι

να το υπογράψουμε το μνημόνιο,

όπως είπαν από την Επιτροπή. 

…Ο Δήμος θέλει την ήπια ανάπτυξη».

Ο Απ. Κούτσιας μιλώντας δήλωσε

ότι ήταν παρών και ως άτομο και ως

εκπρόσωπος του Δήμου σε όλες τις

κινητοποιήσεις.

Δήλωσε δε ότι δεν θα επιτραπεί:

«όχι μόνο χτίσιμο, αλλά ούτε κλείσι-

μο. Γιατί πρώτα αρχίζει το κλείσιμο

και μετά το χτίσιμο».

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Αντώνης

Γάκης είχε αναφερθεί πριν δυο μή-

νες για το θέμα στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο και ήταν η αιτία που ήρθε

ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
Εξαιρετικά μεγάλη η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυ-

ριακή στην Ανάβυσσο (17/5, Δημ. Σχολείο) προκειμένου να ενημερωθούν οι κά-

τοικοι για το έργο που ετοιμάζεται να γίνει στις Αλυκές.

Την οργάνωση είχε η Συντονιστική Επιτροπή αποτελούμενη από φορείς της πε-

ριοχής, που θα αναφέρουμε παρακάτω και τους αξίζουν συγχαρητήρια για όλη

τη διαδικασία. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ο Αγγελος Φραγκόπου-

λος, που ήταν και ο κύριος εισηγητής.

Ο Δήμαρχος Καλυβίων, Πέτρος Φιλίππου, χαιρετίζει την εκδήλωση και επισημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουν δυναμικά γιατί,
στα Καλύβια άρχισαν να ενεργούν αφού έγινε η επένδυση στην παραλία. Και μέχρι σήμερα τρέχουν στα δικαστήρια. 
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προς συζήτηση στο Ν.Σ. Τότε «μας

κοίταζαν περίεργα», είπε χαρακτη-

ριστικά. Κλείνοντας δε δήλωσε:

«Θέλω να πιστεύω ότι είναι τυχαία η

απουσία της Νομαρχίας σήμερα».

Πρότεινε δε την «παραχώρηση της

έκτασης στους 3 όμορους Δήμους και

ας αποφασίσουν αυτοί τι θα γίνει».

Ο πρόεδρος της Π. Φώκαιας Μ. Τσα-

λικίδης έβγαλε ένα δυναμικό προ-

φίλ. Μίλησε για καθαρές και ανοι-

χτές παραλίες σε όλο τον κόσμο και

διαφώνησε με την πρόταση Γάκη για

παραχώρηση στους Δήμους τονίζο-

ντας μάλιστα: «Τι γίνεται στην περί-
πτωση που η παραλία κλείνει μέσα
από το Δήμο; Δεν θέλω να φέρω
παραδείγματα, υπάρχουν πολλά.
Καντίνες, κλειστά μαγαζιά, νυχτερι-
νά κέντρα».

Σ.Σ. μια πικρή αλλά μεγάλη αλήθεια, γι’

αυτό άλλωστε καταχειροκροτήθηκε.

Παρότρυνε δε την Επιτροπή: «Εσείς

το ξεκινήσατε, εσείς θα το προχω-

ρήσετε. Να είστε παρόντες. Γιατί

στα Καλύβια ξεκίνησαν εκ των υστέ-

ρων. Να δούμε αυτά που μας ενώ-

νουν και να είμαστε σε εγρήγορση».

Σ.Σ. μου άρεσε ο λόγος του Προέ-

δρου Παλ. Φώκαιας και εύχομαι να

βρεθούν κι άλλοι εκπρόσωποι της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τα λένε

«έξω απ’ τα δόντια».

Ο Δήμαρχος Σ. Γκέραλης τόνισε ότι

«βάλαμε όρο: ούτε μία παραλία

κλειστή, δεσμεύομαι. Για να μην πα-

ρεξηγούμαι: ποτέ δεν δεχθήκαμε ότι

θα κλείσουν οι παραλίες.

Θα συγχαρώ την επιτροπή. Βεβαίως

υστερήσαμε στην ενημέρωση, αλλά

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τη

βούληση. Ο αγώνας τώρα αρχίζει.

Το Καλοκαίρι θα κάνουμε εκδηλώ-

σεις για ανοιχτές παραλίες. Ολοι

ενωμένοι θα πετύχουμε».

Αλλά και η μειοψηφία του Δ.Σ. Ανα-

βύσσου μέσω του Σαβ. Ακούσο-

γλου,  υπεραμύνθηκε των ομόφω-

νων αποφάσεων του Δήμου τονίζο-

ντας ότι: «Υπάρχει ομόφωνη από-

φαση του Δ.Σ. να συνεργαστούμε

με Σαρωνίδα και Παλ. Φώκαια, αλλά

το ζήτημα αυτό θα το διαχειριστού-

με πρώτα και κύρια εμείς».

Οι βουλευτές και οι νομαρχιακοί

σύμβουλοι μίλησαν και τάχθηκαν

στο πλευρό των κατοίκων για τη συ-

γκεκριμένη επένδυση.

Μήνυμα 

προς όλες τις 

κατευθύνσεις

Κάνουν σαφές στο Δήμο Αναβύσ-

σου και στέλνουν μήνυμα στην

Ε.Τ.Α. αλλά κυρίως στους «επενδυ-

τές», ότι θα εξαντλήσουν κάθε ένδι-

κο μέσο, ώστε να αποτρέψουν τα

σχέδιά τους, που θα οδηγήσουν στη

καταστροφή του περιβάλλοντος

στις αλυκές και στο κλείσιμο των

παραλιών. Τους πολίτες της περιο-

χής δεν τους δεσμεύουν τα «μνημό-

νια συνεργασίας» από όποιους και

αν συμφωνηθούν.

Προσκαλούν το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναβύσσου, να μπει μπροστά σ΄ αυτό

τον αγώνα, να τεθεί επικεφαλής της

όλης προσπάθειας και με τη συμπα-

ράσταση των όμορων κοινοτήτων, αλ-

λά κυρίως των πολιτών όλης της πε-

ριοχής, να διαχειριστεί το κτήμα αλυ-

κών, ως χώρο αναψυχής πολιτισμού

και ανάπτυξης, προς όφελος των κα-

τοίκων, του περιβάλλοντος και της οι-

κονομίας του τόπου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων

καλεί όλους τους πολίτες της περιο-

χής, να συσπειρωθούν στους Συλλό-

γους τους και να βρίσκονται σε επι-

φυλακή, ώστε να αντισταθούν για

να μην περάσουν τα σχέδια της

Ε.Τ.Α. και των ιδιωτών. 

Ν΄ ανατρέψουν τη πολιτική του ξε-

πουλήματος της δημόσιας περιου-

σίας, στην οποία επιδίδονται δια-

χρονικά οι κυβερνώντες, για να κα-

λύψουν τα ελλείμματα που οι ίδιοι

δημιουργούν με τις σπατάλες και τα

σκάνδαλα, που ταλανίζουν την χώ-

ρα μας και την δυσφημούν διεθνώς.

* (Αν θέλαμε να περιγράψουμε αυτά που

γίνονται στην Ελλάδα τα τελευταία 20

χρόνια, με τον τίτλο μιας ταινίας, σίγου-

ρα θα διαλέγαμε το “Μεγάλο φαγοπότι”). 

Πρόταση 

αξιοποίησης αλυκών

Ενδιαφέρουσα πρόταση αξιοποίησης

του χώρου κατέθεσε ο καθηγητής και

κάτοικος της περιοχής Δρ Ντίνος Χα-

σάπης. Η πρόταση έχει γίνει από την

ομάδα μελετητών Χρ. Βασιλόπουλο

γεωπόνο γεν. δ/ντη της AGRO, Δρ Γ.

Γκιώνη γωλόγο παράκτιας γεωλογίας

και μορφολογίας, Δρ Μαν. Δασενάκη

χημικό περιβάλλοντος, Θέμη Κωτσή

γεωπόνο, εμπορ. Δι/ντή Alchema

εταιρίας spin-off, Γ. Πανταγιά σύμβου-

λο επικοινωνίας πολιτικών επιστημών

και βέβαια ο παρουσιαστής Ντ. Χασά-

πης.

Δημιουργία μιας υγροτοπικής έκτα-

σης (λίμνης περιβαλλόμενης από

ζώνες ειδικής διαχείρισης, κατάλλη-

λης να υποστηρίξει το φυσικό εποι-

κισμό της περιοχή με υγροτοπική

βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδά-

τια ορνιθοπανίδα.

Δημιουργία προϋποθέσεων για την

ορθή διαχείριση του αναμενόμενου

να δημιουργηθεί οικοσυστήματος

και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

υποκατάσταση του υπόγειου νερού

των αρδεύσεων της λίμνης ανάσχε-

ση των πλημμυρικών απορροών στις

πέριξ της λίμνης περιοχές.

Παράλληλες δραστηριότητες

Δημιουργία βοτανολογικού κήπου.

Δημιουργία δασικού και αμπελουρ-

γικού φυτωρίου.

Πρότυπη μονάδα βιομετατροπής (κο-

μποστοποίησης) φυτικών υπολειμμά-

των (κλαδέματα, φύκια κλπ.) για την

παραγωγή εδαφοβελτιωτικών.

Αθλητικό κέντρο αθλοπαιδιών και

πίστες ειδικών δραστηριοτήτων (πο-

δηλατικής δεξιοτεχνίας, roller skate,

skateboard trial).

Ενεργειακό πάρκο φωτοβολταϊκών

Άννα Μπουζιάνη

ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τον θέλουν οι κάτοικοι

Το πανό που ήταν αναρτημένο στη συγκέντρωση των κα-

τοίκων στο Χέρωμα, διεκδικώντας ένα δίκαιο αίτημα, να

αποκατασταθούν είναι πολύ χαρακτηριστικό.

Λύση υπάρχει. Πολιτική βούληση υπάρχει; Γιατί τόσα χρό-

νια έχουν χορτάσει ωραία και μεγάλα λόγια, αλλά βρί-

σκονται στο σημείο …εκκίνησης.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας στην ομιλία του τόνισε ότι

είναι δίκαιο το αίτημα και πρέπει να λυθεί. 

Εξήγησε ότι η λύση του Χερώματος δεν προσβάλλει το

περιβάλλον και έχει παρεξηγηθεί η έννοια του περιβάλ-

λοντος. Θα είναι προστασία για το περιβάλλον η τακτο-

ποίηση σε οικιστική περιοχή του Χερώματος. Το Χέρωμα

δεν ήταν δασικό ποτέ και θα γίνει νοικοκύρεμα της περιο-

χής και σεβασμός του πρασίνου από το Δήμο και τους κα-

τοίκους του.

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου που βρέθηκε εκεί τόνι-

σε ότι «ήρθα να δηλώσω  τη δική μου συμπαράσταση στο
δίκαιο αίτημά σας και να κάνω ό,τι μπορώ για τη λύση του.
Το σχέδιο του Σουφλιά δεν προβλέπει ένταξη της περιο-
χής. Είμαι υπέρ της εξαίρεσης για Χέρωμα, Προσήλιο.
Δεν είναι κομματικό το θέμα αλλά τακτικής και περιβαλ-
λοντικής αντίληψης σε λάθος δρόμο.

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλαν η Εύη Χριστοφιλοπού-

λου και ο  Θ. Πάγκαλος. Η πολιτευτής Ντίνα Τριλίκη βρέ-

θηκε στο πλευρό τους και δήλωσε την συμπαράστασή

της.

Μίλησαν ακόμη οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Παντελής

Ασπραδάκης, Ιωάννα Στεργίου, Μαίρη Φουρναράκη και ο

πρ. δήμαρχος Παλλήνης και νυν δημ. Σύμβουλος Θ. Γκο-

τσόπουλος.

«Πολιτικολογούν. Ναι στο αίτημα των κατοίκων. Ναι στον

αγώνα», δήλωσε ο Π. Ασπραδάκης.

«Δεν είναι έλλειψη κατανόησης αλλά πολιτικής εκμετάλ-
λευσης. Προστασία του Υμηττού Ναι, κατακερματισμός
Όχι. Επέκταση της ζώνης Α, αλλά να λυθούν κατ’ εξαίρε-
ση κάποιοι οικισμοί», δήλωσε η Ι. Στεργίου.

Ο Πρόεδρος του

Εξωρ. Συλλόγου του

Χερώματος Μιχ. Μεσ-

σήνης μίλησε για την

κοροϊδία που δέχο-

νται τόσα χρόνια, αλ-

λά και για τη δήθεν

προστασία, όταν γύ-

ρω γύρω φυτρώνουν

γήπεδα, κεραίες, πυ-

λώνες και μαϊμού πο-

δοσφαιρικές εγκατα-

στάσεις. Καμιά κυβέρ-

νηση δεν παίρνει θέση

και έτσι κάποιοι κατα-

πατούν δασικές εκτά-

σεις, τόνισε.

Ρένα Αλεξούδη

ΧΕΡΩΜΑ: Λύση υπάρχει. Πολιτική βούληση υπάρχει;
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Από τον εξωραϊστικό Σύλ-

λογο Αγ. Σεραφείμ Κερατέ-

ας λάβαμε επιστολή Δια-

μαρτυρία, που αφορά δια-

μαρτυρία προς τον Πρόε-

δρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και του Δημοτικού

Συμβουλίου γενικότερα.

Η διαμαρτυρία του Συλλό-

γου, είναι απόρροια της Γε-

νικής του Συνέλευσης,

όπως μας ενημερώνει, η

οποία συνήλθε εκτάκτως

στις 3 Μαϊου.

Ο Σύλλογος λοιπόν τοποθέ-

τησε κάποιες πινακίδες στη

διαδρομή προς και στον οικι-

σμό του, τις οποίες όπως

καταγγέλλει ξήλωσε και κα-

τέστρεψε ο Δήμος.

Όταν πήγε ο πρόεδρος

Λουκάς Σπανός, να δια-

μαρτυρηθεί στο Δημοτικό

Συμβούλιο, αντιμετωπίστη-

κε με προσβλητικό τρόπο,

όπως μας καταγγέλουν.

Είχε πάρει άδεια

ο Σύλλογος;

Πιθανόν να μη γνωρίζει ο

Σύλλογος ότι για να τοπο-

θετήσει οποιοσδήποτε πι-

νακίδες, ακόμη και ενημε-

ρωτικές, απαιτείται

οπωσδήποτε άδεια από

το Δήμο και τη Νομαρχία

(ευθύνη Δημοσίου – ΟΤΑ

αρθρ. 105 εισ.Νόμου του

Α.Κ.), [(Διεθνής σύμβαση

για την οδική σήμανση και

σηματοδότηση

(Ν.1604/1986)].

Αν ο καθένας μας – που

δυστυχώς πολλές φορές

γίνεται – τοποθετούμε πι-

νακίδες είτε για την πι-

τσαρία μας, είτε για το

συνεργείο μας είτε ακόμη

και για ενημέρωση, γίνο-

νται παγίδες για τους

οδηγούς με τραγικά πολ-

λές φορές αποτελέσμα-

τα.

«Και να αδερφέ μου που
μάθαμε να κουβεντιάζου-
με ήρεμα κι απλά», που

λέει ο στίχος. Μόνο που

δεν έχουμε μάθει ακόμα.

Αννα Μπουζιάνη

Διαμαρτύρεται

ο Εξωρ.

Σύλλογος

Αγ. Σεραφείμ

Κερατέας

Η ρύπανση του βιολογικού σταθμού Λαυρεωτι-

κής, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κε-

ρατέας στις 10/4. Η συζήτηση προκλήθηκε από

κατοίκους της Κερατέας, αφού επηρεάζονται

δυσμενώς οι περιοχές τους.

Παρών στην συνεδρίαση, ήταν μετά από πρό-

σκληση του Δημάρχου, και ο πρόεδρος της

Ενωσης Φίλων Περιβάλλοντος Λαυρεωτικής

Δημοσθένης Μαραγκός.

Είχα την τύχη να παρευρίσκομαι εκεί και να πα-

ρακολουθήσω το θέμα.

Η Ενωση διαμαρτύρεται προς το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Κερατέας, με επιστολή της που μας κοι-

νοποίησε, για «φίμωση» από τον πρόεδρο του

Δ.Σ. αποστερώντας το δικαίωμα έκφρασης και

ενημέρωσης του προέδρου της.

Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι

Για την αλήθεια, είμαι υποχρεωμένη να το-

νίσω ότι βεβαίως ο πρόεδρος του Δ.Σ.

αφαίρεσε το λόγο από τον Δ. Μαραγκό κά-

ποια στιγμή, όχι όμως ότι δεν του επέτρε-

ψε να μιλήσει.

Δεν συμμερίζομαι τακτικές όπως του προέ-

δρου, θα μπορούσε με ποιο δημοκρατικό

τρόπο να ενεργήσει, αλλά και οι πολίτες

πρέπει να σέβονται το χρόνο μιας δημοτι-

κής συνεδρίασης.

Είχαμε γράψει τότε μάλιστα στην εφημερί-

δα (18/4 αρ.φ.579, σελ. 9) ή

www.ebdomi.com, σε όσα είχε αναφερθεί ο

πρόεδρος της Ενωσης γιατί μας είχε κάνει

εντύπωση η γνώση του θέματος και η άρ-

νηση, όπως είχε πει του Δημάρχου Λαυρε-

ωτικής να συνεργαστεί με το Δήμο Κερατέ-

ας. Είχε μάλιστα προτείνει μία δυναμική κι-

νητοποίηση στο χώρο του βιολογικού όταν

θα ανοίξει ο καιρός.

Οσο για την κόντρα με τον τ. δήμαρχο Κ.

Λεβαντή, ο καθείς εφ’ ω ετάχθη.
Η Ενωση Φίλων Περιβάλλοντος Λαυρεωτικής

πάντως προτείνει «δυναμική και αγωνιστική
αντιμετώπιση του προβλήματος με την επιχείρη-
ση επεξεργασίας λυμάτων και βόθρο-λυμάτων
που θα καταστρέψει το περιβάλλον.  
Να ολοκληρωθεί η Μονάδα Βιολογικού Καθαρι-

σμού όπως προβλέπει η πρώτη περιβαλλοντική
απόφαση με αποχετεύσεις από τους οικισμούς
της Κερατέας και του Λαυρίου και όχι να γίνει
επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. Και να μη δέχε-
ται βοθρο-λύματα από Αναβυσσο, Μαρκόπουλο,
Πόρτο Ράφτη και όλων των οικισμών της Νοτιο-

Ανατολικής Αττικής και να σταματήσει αυτή η

τριτοκοσμική κατάσταση που μας έχει επιβάλει
ο Δήμαρχος του Λαυρίου».

Αννα Μπουζιάνη

Διαμαρτυρία από την Ενωση Φίλων Περιβάλλοντος Λαυρεωτικής
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στις φυλακές της Αγγλίας κατέληξε ο Έλληνας

Περικλής Αντωνίου επειδή, κατά την πασχαλι-

νή του επίσκεψη εκεί, φωτογράφησε στο με-

τρό του Λονδίνου ένα κοριτσάκι. Ο επί 25 χρό-

νια εραστής της καλλιτεχνικής φωτογραφίας

οδηγήθηκε στο κελί, χωρίς παπούτσια και με

καμία επικοινωνία με τους δικούς του ενώ ορί-

στηκε δικάσιμος για την υπόθεση του. 

Ο ίδιος, αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε

στον πρέσβη της Αγγλίας, ότι επισκεπτόταν το

Λονδίνο με την ευκαιρία των γιορτών, και «ως

τουρίστας», πήρε τη μηχανή του και βγήκε

στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας

αναζητώντας θέματα για φωτογράφηση. 

Στο μετρό όμως, μια μητέρα διαμαρτυρήθηκε

γιατί θεώρησε ότι φωτογράφιζε την ανήλικη

κόρη της. Σύμφωνα με το site tvxs.gr ο Π.

Αντωνίου ζήτησε συγγνώμη και έσβησε ενώ-

πιον της μητέρας όσες φωτογραφίες περιείχαν

το κοριτσάκι. Ωστόσο, ο πατέρας της μικρής

δεν ικανοποιήθηκε και, στον επόμενο σταθμό,

ζήτησε την συνδρομή των αστυνομικών οργά-

νων που συνέλαβαν τον Έλληνα επισκέπτη. 

Την επόμενη μέρα, Μ. Παρασκευή, ο Έλληνας

φωτογράφος προσήχθη στο δικαστήριο όπου

ενημερώθηκε ότι κατηγορείται σύμφωνα με τα

άρθρα 5,1 και 6 του νόμου ότι με τις πράξεις

του «πιθανόν να προκαλέσει αίσθημα φόβου ή

άγχος στους γύρω»!

Παρακάτω παραθέτω μέρος της επιστολής που

έστειλε ο φωτογράφος στον πρέσβη της Αγ-

γλίας. Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το

διαβάσετε στις σελίδες 22-23.

“Τελικά, μετά από παραμονή μου στο κρατητή-

ριο ολόκληρη την Μεγάλη Πέμπτη, το πρωινό

της Μ. Παρασκευής, αφού ολοκληρώθηκε η

μακρά, εξακολουθητική και μειωτική ανάκριση,

έγινε η προσαγωγή μου, με χειροπέδες στο δι-

καστήριο, όπου πληροφορήθηκα ότι κατηγο-

ρούμαι, σύμφωνα με το άρθρο 5,1 και 6 ενός
νόμου του 1986, ότι με τις πράξεις μου (τρά-

βηξα φωτογραφίες !!!), «πιθανόν να προκα-
λούσα αίσθημα φόβου ή άγχος στους γύρω».
Αποτέλεσμα: Καταστράφηκαν οι διακοπές οι

δικές μου, της γυναίκας μου, του παιδιού μου

και των φίλων μας. Ψυχική διαταραχή, όχι μό-

νο δική μου, αλλά της συζύγου και ιδίως του
ανήλικου γιού μου. (Σ.Σ. υπαρκτή όχι πιθανή).

Οικονομική ζημία. Έξοδα. Υποχρέωσή μου να

ξαναπάω στο Λονδίνο, να υποστώ νέα έξοδα

εισιτηρίου, διαμονής, δικηγόρου... 

Είναι αδιανόητο στη χώρα των μεγάλων φωτο-

γράφων Bill Brandt, Marτin Parr, Killip κλπ που

μέρος του έργου τους οφείλεται σε φωτογρα-

φίες προσώπων στο δρόμο, να εξευτελίζομαι

και να διώκομαι επειδή φωτογράφιζα (!!!) στο

μετρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη National

Portrait Gallery εκτίθενται αυτή τη στιγμή φω-

τογραφίες ενός άλλου φωτογράφου που απει-

κονίζουν πρόσωπα στο δρόμο!!!”.

Με αφορμή αυτό το απαράδεκτο γεγονός -

που εμένα προσωπικά με κάνει εξωφρενών

στη σκέψη και μόνο ότι θα μπορούσα εγώ να

ήμουνα στη θέση του - και συνάμα το γεγονός

ότι το αυτοκίνητο της google βρίσκεται αυτή τη

στιγμή στην Ελλάδα, δεν μπόρεσα να μην κά-

νω τη σύγκριση και να σχολιάσω...

Τη σχέση έχει το αυτοκίνητο της google; Με-

γάλη! Γιατί ο σκοπός της μετακίνησής του

στους δρόμους της Ελλάδας, είναι οι φωτο-

γραφήσεις των περιοχών, των δρόμων, (για

την εφαρμογή της υπηρεσίας street view) σε

τόσο κοντινή απόσταση ώστε να φαίνονται πι-

νακίδες και πρόσωπα. Όπως βλέπετε και στην

φωτογραφία η απόσταση της κάμερας είναι τό-

ση ώστε να λαμβάνει και την πιο μικρή λεπτο-

μέρεια. Και αναρωτιέμαι εγώ. Την πινακίδα και

το πρόσωπο του αναγνώστη που μας έστειλε

την φωτογραφία δεν την έχει καταγράψει ο

φακός της google;

Αλλά τι να κάνεις· να παραπέψεις αυτόν τον κολ-

λοσσό στα δικαστήρια; Ή να υποθέσουμε ότι η

εταιρεία έχει ειδική άδεια. Κι αν έχει, από ποιόν

έχει πάρει άδεια να καταγράφει τα προσωπικά μου

δεδομένα και να τα ανεβάζει στο περίφημο google

earth ώστε να τα βλέπει όοοολος ο κόσμος;

Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους πολίτες.

Την ώρα που έγραφα το κείμενο είχαμε

εξελίξεις.

Ο αξιωματουχος της Υπηρεσίας Προστα-

σίας Προσωπικών Δεδομένων απείλησε

την Google με “απροσδιόριστες κυρώσεις”

αν η εταιρεία δεν αλλάξει την υπηρεσία

της, Street View, ούτως ώστε να συμμορ-

φωθεί με τους νόμους για την προστασία

των προσωπικών δεδομένων στη Γερμανία.

Έτσι η google αναγκάστηκε σε παύση των

φωτογραφήσεών της. 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όποτε και όπως μας συμφέρει

Κολάτε στην κίνηση καθημερινά και σας

ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μέχρι να

φτάσετε στη δουλειά;

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε τρόπο μεταφο-

ράς. Καβαλείστε το αναδιπλούμενο πο-

δήλατο, πάρτε το μαζί σας στο μετρό ή

στο πορτ παγκάζ και φτάστε στον προο-

ριμό σας κερδίζοντας χρόνο (φτάνετε

μέχρι και μισή ώρα νωρίτερα), χρήμα

(δεν καίτε βενζίνη) και γυμνάζετε και το

σώμα. 

Η εταιρεία Brompton που εδρεύει στο

Λονδίνο κατασκευάζει από το 1976

ατσάλινα αναδιπλούμενα ποδήλατα τα

οποία διπλώνουν όλα με τον ίδιο τρόπο

(4 κινήσεις) σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σε διπλωμένη μορφή, οι μικρές τους δια-

στάσεις και το χαμηλό βάρος τα καθι-

στούν εύκολα στην αποθήκευση ή μετα-

φορά τους. 

Έτσι, για την Αθήνα που πλέον έχει

μπλοκάρει από αυτοκίνητα είναι μια πο-

λύ καλή επιλογή. Η τιμή του βέβαια δεν

είναι και πολύ χαμηλή, αλλά εάν υπολο-

γίσουμε τι κερδίζουμε, μάλλον συμφέ-

ρει! Βάλτε το κράνος σας και φύγαμε.

Χαλαρώστε, καθίστε πίσω άνετα

και απολαύστε τη βόλτα!!

Το παρακάτω, ...ποδήλατο να το πω, εί-

ναι ότι πρέπει για ανθρώπους που τους

αρέσει η δράση, αλλά και για ανθρώπους

που αναζητούν την άνεση της πολυθρό-

νας τους ακόμα και στο ποδήλατό τους! 

Ο προμηθευτής αυτών των πρωτότυπων

μοντέλων της αγγλικής εταιρείας έκανε

μια στάση έξω απ’ τα γραφεία μας για να

κάνουμε ένα test drive στα καινοτόμα

προϊόντα τους.

Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν το παραπάνω

μοντέλο λοιπόν, είναι: άνεση, ταχύτητα,

ταξιδιάρικη διάθεση. Με χόρο να βάλεις

βαλιτσάκια, με καθρέφτη για καλή ορατό-

τητα είναι ένα κι ένα για τις καλοκαιρινές

αποδράσεις στην παραλία. 

Απευθύνεται σε λάτρεις του “αθλήμα-

τος” που είναι διατεθιμένοι να διαθέσουν

ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό για

να το αποκτήσουν.

Στην Ελλάδα τα προϊόντα αντιπροσω-

πεύονται από την action3,  η οποία δεν

εισάγει μόνο ποδήλατα, αλλά και αναδι-

πλούμενα κανό, εξαρτήματα κ.α. 

Για πληροφορίες και παραγγελίες μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε το site: 

www.action3.gr

4 σε 1: πιο γρήγορα, πιο οικονομικά,

υγιεινά και οικολογικά
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Ω χαμηλώστε αυτό το φώς,/ Στη νύχτα τι ωφελάει;  
(Μ . Πολυδούρη)

Χθές που ξύπνησα το πρωί, πάλι έτρεξα στον τοίχο μου.

Παιδιάστικη συνήθεια από τη μάνα μου, να με βάζει στον

τοίχο, στητό και τεντωμένο και να τραβά γραμμές, ίσια πά-

νω από το παιδικό κεφάλι μου. «Πάλι ψήλωσες παιδάκι
μου;» Να είσαι καλά μάνα, όπου και να βρίσκεσαι.

Τώρα, πάλι τρέχω για την τοιχομέτρησή μου. Δεν φταίω

εγώ. Φταίει το κανάλι. 

Αυτό στο οποίο προχτές, χαζολογούσε μια κυρία, όχι νέα,

όχι ώριμη, κάτι κοντά στο “νεάζουσα” με την βοήθεια της

τεχνολογίας, που καμάρωνε στο «δείτε  με! είμαι υπεράνω
των άλλων». Άνοιγε και έκλεινε ντουλάπες, έσερνε και ξέ-

σερνε συρτάρια, επιδεικνύοντας την κουφότητα της δόξας

της.

«Έχω 200 ζευγάρια  παπούτσια. Αυτό  - το “κίτς”,- με τις
χάντρες τις πολύτιμες, αυτό με τα χρυσαφένια πλουμί-
σματα». Τίναζε με χάρη και το αχυρένιο μαλλί, με χαμο-

γελαστό υπεροπτικό βλέμμα προσηλωμένο σε εμάς φτύ-

νοντας μας “δια του γυαλιού”... Μια μπροστινή μέρα, θαύ-

μαζα μια άλλη μαντάμα, σε διαφορετικό κανάλι. Καμάρω-

νε και αυτή  για το χτένισμα, το άφρο του “κανίς”. «Σαν
παιδί είναι. Όλα τα καταλαβαίνει». «Και πολύ πιο καλά»

συμπλήρωναν οι κομπάρσοι. Και ο όντως χαριτωμένος κο-

πριτάκος, απολάμβανε τη σκυλίσια ζωή του. 

Και εγώ, όπως σε όλες τις τέτοιες περιπτώσεις, ένοιωθα

εκείνη την ανεξήγητη ευφορία της “δούλας” που συμμετέ-

χει προσκολλημένη στην ανώτερη κοινωνία των άλλων

δηλαδή των αφεντικών.   

Από τότε τρέχω στον τοίχο μου και μετριέμαι, σαν να μπο-

ρούσα, ποιός εγώ,  να έχω συμμετοχή στην ανάσταση του

έθνους και εγώ να μπορώ από συγγένεια να έλκομαι σε

“ένα κοινωνικό ψήλωμα”.

Ακούω στις ειδήσεις τις επίσημες δηλώσεις για τις ποικί-

λες επιτεύξεις της πολιτείας και πάλι τρέχω στον τοίχο

μου. Στήνομαι υπερήφανα και μετριέμαι. Εμένα πάντως

μου φαίνεται πως κάθε μέρα όλο και χάνω πόντους. Ας

πούμε πως αυτό είναι φυσικό, αφού και τα μαλλιά μου

άσπρισαν πιά.

Η   εκπομπή  “Ανιχνεύσεις’’ με τον Σαββίδη (ΕΡΤ.3) - κατά

τη γνώμη μου είναι κορυφαία, και μια απάντηση θα έλεγα,

στο τέλμα των ιδεών και θέσεων της καθημερινότητας.

Από την επιστημονική ομάδα, που πρόσφατα συμμετείχε,

έμαθα πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 25

πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Ότι το ποσοστό φτώχει-

ας στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 22%, ενώ στην Ευρώπη οι

φτωχοί αγγίζουν τα 60 εκατομμύρια.

Να λοιπόν που σας λέω: ο τοίχος μου είναι ψεύτης. Πραγ-

ματικά εμείς σαν λαός ψηλώνομε, ηθικά, κοινωνικά, οικο-

νομικά, πολιτικά, θρησκευτικά. 

Με τα χέρια μου έκλεισα τα αυτιά μου, να μην ακούω τη

συνέχεια που ανέτρεπε τα πάντα: Η πετρελαϊκή κρίση και

η τεχνολογική εξέλιξη του ‘73 που ακολούθησε, άλλαξαν

το μεταπολεμικό μοντέλο μαζικής ζήτησης εργασίας, στην

παραγωγή της βιομηχανίας. Τώρα το μοντέλο έγινε επιλε-

κτικό. Με συνέπεια χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα και

σε παγκόσμια κλίμακα, να τεθούν εκτός μάχης και να με-

ταπέσουν στην κατάσταση ανεργίας, αν και  βρισκόνταν

σε μάχιμη ηλικία για εργασία. 

Από επίσημα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην προανα-

φερθείσα εκπομπή, φαίνεται ότι στην Αθήνα καταγράφη-

καν 2.680 περίπου άστεγοι,1600 στον Πειραιά και αν δεν

κάνω λάθος, 1.200 στην Θεσσαλονίκη. 

Οι άστεγοι αυτοί, φυσικά δεν είναι οι εκ πεποιθήσεως και

ιδεολογίας άστεγοι του Παρισιού - οι γνωστοί “κλοσάρ” -

αλλά κυρίως ατυχήσαντες εργαζόμενοι και πτωχεύσαντες

μικρο – μεσοαστοί επιχειρηματίες, που πορεύονται τον

δρόμο της ατομικής και οικογενειακής εξαθλίωσης, έχο-

ντας χάσει και την προσωπική τους ταυτότητα.  Νομίζω ότι

έχω ξαναμιλήσει για μια προσωπική μου σχετική εμπειρία.

Το καλοκαίρι που πέρασε βρέθηκα για δυό μέρες στην

Έδεσσα. Στους κάδους απορριμμάτων σουπερ-μάρκετ κε-

ντρικού δρόμου, είδα τις βραδυνές ώρες, απόκληρους να

ανασκαλευουν τα σκουπίδια αναζητώντας τροφή. Στο Πα-

σαλιμάνι, στον Πειραιά, νεαρά άτομα, το απόγευμα, χωρίς

καμιά αναστολή είδα να επιλέγουν από τα υπολείμματα

τροφών, των πεταμένων στον κάδο πιτσαρίας. Μου θύμι-

ζαν εκείνο το ποιητικό «μέρος σου είμαι κοινωνία και σε
φτύνω». Νοιώθεις πραγματικά όχι μόνο ντροπή αλλά και

ενοχή για την από την άλλη μεριά ξετσίπωτη καθημερινή

προκλητική αλλαζονική επίδειξη ευωχίας   

Βέβαια η πολιτεία και λέγοντας πολιτεία, εννοούμε κρά-

τος, τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία, φορείς επώνυμους

και ανώνυμους, ιδιωτική μεμονωμένη πρωτοβουλία, κά-

νουν ότι μπορούν για θεραπεύσουν το πρόβλημα.  

Αξίζει εδώ να τονιστεί ο σιωπηλός ρόλος της εκκλησίας

σε ενοριακό επίπεδο, με τα συσσίτια και τις σχετικές δρα-

στηριότητες και η πολυποίκιλη του Ερυθρού Σταυρού.

Το καλό είναι ότι η πλάση δεν εξέλιπεν καθολικά σε ευαι-

σθησία. Το κακό όμως είναι, ότι οι “έχοντες και κατέχο-
ντες” δίνουν και δείχνουν την υπερήφανη απουσία τους.

Το κακό πάλι είναι, ότι ο λαός αυτός, από πολλού χρόνου

τρώει ότι τον ταίζουν: Άρτον και Θεάματα. Θαυμάζει αυτές

που φορούν πολλά παπούτσια στο κάθε πόδι και αυτούς

που αγωνίζονται με το μεγάλο βεστιάριο να δείξουν την

υπεροχή τους.

Και συγχρόνως και αντάμα, όλοι οι “ταπεινοί τω πνεύματι”,

τρέφονται από την ευτυχία της τραπέζης των κυρίων τους.

Της μιας “τραπέζης” που εκφράζει το πνεύμα της εποχής.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Ιδανικά χωρίς τίτλο

Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν λένε ποτέ την αλήθεια!
Θεόδωρος Πάγκαλος

Ας πάρουμε τα δύο μεγάλα σοβαρά κόμματα...
Ι. Πρετεντέρης

Δοξάμστε μας!
“Να πάτε αλλού, να φύγετε από δω”. Κάπως έτσι σκέ-

φτονται πολλοί νεοέλληνες που θέλουν το δρόμο τους

χωρίς αυτοκίνητα και την πόλη τους χωρίς μαγαζιά. 

Θα πάνε αλλού να ψωνίσουν και θα βολτάρουν από τους

άλλους δρόμους.  Θέλουν την ησυχία τους οι άνθρωποι!!

Αναφέρομαι στην οδό Παναγούλη στη Βουλιαγμένη,

που ρίχνουν την κίνηση στα στενά των Πηγαδακίων, κι

όποιος αντέξει... Θα γράψουμε στο επόμενο φύλλο.

Ευρωεκλογές; Τι είναι αυτό!

“Φύλλο” δεν κουνιέται για τις Ευρωεκλογές. Πλήρης

αδιαφορία από τους πολίτες και καμία παρουσίαση -

ενημέρωση μέσα από τις τηλεοράσεις.

Κι όμως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τις τύχες μας τις

καθορίζουν οι Βρυξέλες και οι ευρωβουλευτές φυσικά.

Η απαξίωση της πολιτικής, μας ρίχνει συνεχώς σε μία

αποχαύνωση και μια αδιαφορία. 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ

25χρονος κάτοικος Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής έμεινε τε-

τραπληγικός μετά από τροχαίο, που συνέβη την 1η Νο-

εμβρίου 2008.  Το ΙΚΑ καλύπτει τη θεραπεία του σε κέ-

ντρο αποκατάστασης της Γερμανίας, αλλά όχι και τα έξο-

δα για τη μεταφορά του.  Το ποσό που απαιτείται για τη

μεταφορά του 25χρονου υπολογίζεται από 10 μέχρι 12

χιλιάδες€.  Η οικογένεια του νεαρού άνοιξε λογαριασμό

στην Εθνική Τράπεζα και ζητά οικονομική ενίσχυση από

όσους επιθυμούν να βοηθήσουν.  

Ο αριθμός λογαριασμού είναι ο εξής: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 421/771460-85.

Η μεταφορά του νεαρού έχει προγραμματιστεί για 27

Μαΐου.

Τρισάγιο για τις αδελφές

του Ε.Ε.Σ.

Στον Ιερό Ναό του Αγιου Αλεξάνδρου στο Π. Φάληρο,

εψάλλη τρισάγιο - στις 11/5 - για τη μνήμη των εθελο-

ντριών αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των

νοσοκομειακών αδελφών. Στο πέρας του τρισάγιου ο πα-

τέρας Θεόδωρος ήρθε κοντά στις εθελόντριες με τις ανα-

μνήσεις του, από τα παιδικά ερυθροσταυρίτικα χρόνια του.

Ακολούθησε ομιλία του προέδρου του Τμήματος Γιάννη

Κορναράκη στα γραφεία του Ε.Ε.Σ. για το ρόλο και τους

σκοπούς του Ε.Ε.Σ.

Την ημέρα της Μητέρας τίμησε ο Αττικός Πνευματικός

Ομιλος στις 7 Μαϊου, όπου μίλησε η κ. Α. Γιατίλη για τη

γιορτή της μητέρας.

Μια τρυφερή φωνή σε ένα περιβάλλον συγκινητικό. Ο Ατ-

τικός Ομιλος εξακολουθεί να δίνει δείγματα συμβολής

πνευματικής στην ανούσια καθημερινότητα.               Ι.Κ.

Για την Ημέρα της Μητέρας
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Είναι ζητούμενο εάν οι λεγόμενες σφυγμομε-

τρήσεις της κοινής γνώμης καταγράφουν πράγ-

ματι μόνο τον σφυγμό των Ελλήνων ψηφοφό-

ρων, ή και τον εμφανώς άτακτο σφυγμό εκείνων

που τις παραγγέλλουν. Δηλαδή των κομμάτων

εξουσίας και των προσκείμενων σε αυτά Μ.Μ.Ε.

Διότι, εδώ και μήνες, όλες σχεδόν οι δημοσκο-

πήσεις εμφανίζουν μιά σχεδόν μεταφυσική απο-

κάλυψη, που μας αναγκάζει πλέον να ανακρά-

ξουμε με δέος «θαύμα...θαύμα», στους πεζούς

καιρούς που ζούμε.

Ένα από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, οι «Οικο-

λόγοι-Πράσινοι», που μέχρι πριν δύο μήνες όλες οι

σφυγμομετρήσεις το παρουσίαζαν να ακροβατεί

στο όριο του 3%, φέρεται από όλες τις εταιρείες

δημοσκοπήσεων-και τους παραγγέλοντες πελάτες

τους-να έχει ήδη ξεπεράσει το 5% και να καλπάζει

ακάθεκτο προς το 6% και βάλε.

Θαύμα; Αν υπολογίσουμε την έλλειψη παρουσία-

σης ενός στοιχειώδους προγράμματος θέσεων

και προτάσεων εφ’ όλων των θεμάτων εσωτερι-

κής και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και το γεγο-

νός ότι τα περισσότερα στελέχη του ορμητικά

ανατέλλοντος αστέρος στον πολιτικό μας γαλα-

ξία, είναι παντελώς άγνωστα στους ψηφοφό-

ρους, τότε μπορούμε πράγματι να μιλήσουμε για

θαυμαστά σημεία των καιρών μας. Όμως τα ση-

μεία πάνε συνήθως πακέτο με τα τέρατα. «Ση-

μεία και τέρατα», όπως αναφέρονται μαζί στην

παροιμιώδη φράση.

Ας αρχίσουμε με τα πρώτα. Είναι πράγματι ση-

μείο των εκφυλιστικών καιρών μας, η τυφλή έκ-

φραση αγανάκτησης ενός σημαντικού μέρους

οπαδών των δύο μεγάλων κομμάτων, που αισθά-

νονται εξοργισμένοι από τον συνεχή εμπαιγμό

των πολιτών από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη Ν.Δ. Όπως

όμως, η πολυετής προσκόλληση της μεγάλης

πλειοψηφίας των Ελλήνων ψηφοφόρων στα δύο

κόμματα εξουσίας, προδίδει την εν πολλοίς πο-

δοσφαιρική, απολιτική νοοτροπία «γυναίκα-ή

άντρα-αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω», έτσι και η

αγανάκτηση πολλών πρώην οπαδών των δύο ηθι-

κά εκπεσόντων κομμάτων, εκφράζεται επίσης

απολιτικά, πανομοιότυπη με την αντίδραση των

απατημένων συζύγων: «θα πάω με τον πρώτο τυ-

χόντα, ή την πρώτη τυχούσα».

Η οικολογία είναι λέξη που ηχεί εξίσου θελκτικά

με την λέξη έρωτας στ’ αυτιά των περισσότερων

ανθρώπων όπου γης. Όμως, σκοπός του κάθε μι-

κρού κόμματος είναι η έστω  αντιπολιτευτική-

ενίοτε και συμμετοχική-άσκηση εξουσίας, δηλα-

δή η παρεμβατική συμμετοχή στη διακυβέρνηση

μιάς χώρας. Το γεγονός ότι οι επικείμενες εκλο-

γές δεν είναι εθνικές, αλλά ευρωεκλογές, μεγι-

στοποιεί την προηγούμενη επισήμανση, αφού οι

σημαντικές και δεσμευτικές αποφάσεις δεν λαμ-

βάνονται στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-

μελών της Ε.Ε., αλλά στο ευρωκοινοβούλιο. Και

βέβαια δεν αποτελεί συγκροτημένη και πλήρη

κυβερνητική αντίληψη, η κατά τα άλλα αναντίρ-

ρητη ανάγκη προστασίας της καρέτα-καρέτα,

όπως και η επιβεβλημμένη αποφυγή της χρήσης

φυτοφαρμάκων.

Η οικολογία, ως συνισταμένη κυβερνητικού προ-

γράμματος υπάρχει σε όλες τις κομματικές δια-

κηρύξεις θέσεων, ασχέτως των αληθών προθέ-

σεων. Αν όμως είμαστε διατεθειμένοι να ψηφί-

σουμε ένα κόμμα που προβάλλει ως το άπαν, την

επί μέρους κυβερνητική πτυχή της προστασίας

του περιβάλλοντος, τότε γιατί να μην πράξουμε

το ίδιο με ένα κόμμα της Εθνικής Άμυνας, της

Παιδείας ή των Αγροτοκτηνοτρόφων; Ας μην ξε-

χνάμε ότι προ ετών, κάποιοι απογοητευμένοι

από τα δύο κόμματα εξουσίας συμπολίτες μας,

ψήφισαν το Κόμμα των Κυνηγών, χωρίς να έχουν

πιάσει ποτέ τουφέκι στη ζωή τους πέραν της

στρατιωτικής θητείας.

Κι εδώ τελείωσα με τα «σημεία των καιρών». Ας

δούμε και τα «μοντέρνα τέρατα», ή μάλλον τα

«τερατάκια», για να μην κατηγορηθώ ως τρομο-

λάγνος. Κάποια επικοινωνιακά τερατάκια, λοι-

πόν, είχαν την φαεινή ιδέα να προβάλλουν τους

«Οικολόγους-Πράσινους» ως την θεαματικά

ανερχόμενη, νέα πολιτική δύναμη. Απλή και συ-

νάμα ευφυής η ιδέα: Όσοι από τους απογοητευ-

μένους οπαδούς των δύο μεγάλων κομμάτων θέ-

λουν να τα τιμωρήσουν με την ψήφο τους, αλλά

δεν θέλουν να ψηφίσουν ούτε τα δύο κόμματα

της Αριστεράς, ούτε τον προβαλλόμενο από τα

Μ.Μ.Ε ως «ακραίο», Καρατζαφέρη, μπορούν να

επιλέξουν την ευπρόσωπη πολιτικά  λύση των

Οικολόγων. Η οικολογία, όπως και να το κάνου-

με «είναι ωραίο πράγμα». Οι κοινωνιολόγοι-με-

λετητές θα μπορούσαν κάλλιστα να εντοπίσουν

εδώ την ανάγκη των πολιτών να γαντζωθούν

στην όποια καλοσερβιρισμένη ελπίδα, έχοντας

απογοητευθεί από τους παραδοσιακούς κομματι-

κούς σχηματισμούς και τις μετεξελίξεις τους και

όντες δύσπιστοι σε νέα μεν κόμματα, αλλά με

κατεστημένη οργανωτική δομή. Τηρουμένων των

απαραίτητων αναλογιών, μεσσιανικής υφής φαι-

νόμενα που απασχόλησαν παλαιότερα την ελλη-

νική κοινωνία, όπως ο περίφημος Καραμουρτζού-

νης, η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω και το

«θαυματουργό νερό» του Καματερού, δεν είναι

άσχετα με τον δημοσκοπικό-αν δεν είναι σικέ-

καλπασμό ενός μικρού κόμματος επί παραμυθέ-

νιων «πράσινων αλόγων».

Όπως πολύ σωστά επεσήμανε η Γ. Γραμματέας

του Κ.Κ.Ε, Αλέκα Παπαρήγα σε πρόσφατη ομιλία

της, το πολιτικό στίγμα των «Οικολόγων-Πράσι-

νων» το έχουν δώσει τα στελέχη τους σε τηλεο-

πτικές εμφανίσεις τους δηλώνοντας ότι εκφρά-

ζονται από την πολιτική των Γερμανών «Πράσι-

νων». Όμως το κόμμα των Γερμανών Πράσινων

συμμετείχε δια του προέδρου του Γιόσκα Φίσερ,

ως υπουργού Εξωτερικών, στην κυβέρνηση του

αμερικανο-σοσιαλιστή Σρέντερ, ψηφίζοντας ένα

σωρό αντεργατικά νομοσχέδια, άστε που σαν

«καλά μερμηγκάκια, χειροκροτούσαν μ’ ενθου-

σιασμό»-για να μνημονεύσω το τραγούδι του

αξέχαστου Μάνου Λοϊζου-όταν τα αμερικανο-

νατοϊκά αεροσκάφη ισοπέδωναν την Σερβία με

χιλιάδες τόνους βομβών, ραδιενεργού απε-

μπλουτισμένου ουρανίου. Τόσο «οικολόγοι».

Κι επειδή είμαστε λίγοι σ’ αυτόν τον τόπο και

γνωριζόμαστε, ο εμφανιζόμενος ως ηγετικό στέ-

λεχος των «Οικολόγων-Πράσινων» και νομαρ-

χιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ. Τρεμόπου-

λος, έχει κατ’ επανάληψη υπερασπιστεί δημόσια,

όχι μόνο την καρέτα-καρέτα, αλλά και το πολιτι-

κό «οικοσύστημα» των Σκοπίων με δηλώσεις του

περί «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα,

έχοντας επίσης απαιτήσει, ως «οφειλόμενη τι-

μή», από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονί-

κης την μετονομασία κεντρικού δρόμου της συ-

μπρωτεύουσας σε «Οδό Κεμάλ Ατατούρκ» και

την ανέγερση αγάλματος του σφαγέα του Μι-

κρασιατικού Ελληνισμού σε κεντρική πλατεία

της πόλης!!!

Κοντός ψαλμός αλληλούϊα. Ανήμερα του Αγίου

Πνεύματος και με την απαραίτητη επίκληση της

επιφοιτήσεώς Του επί των κεφαλών ημών, θα

γνωρίζουμε πλέον, εάν τα δικά μας «πράσινα

άλογα» θα καλπάσουν στην Ευρωβούλή, ή θα

έχουν αποδειχθεί φουσκωτά αλογάκια και ευσε-

βείς πόθοι κάποιων εκλογομάγειρων. Πάντως η

παροιμιώδης αυτή ρήση μας προέρχεται από εν-

νοιολογική και ορθογραφική παραφθορά του

«πράσσειν άλογα», δηλαδή του να πράττει κά-

ποιος παράλογα πράγματα.

Οικολογική συνείδηση έχω κι εγώ, αλλά εκτός

από την προστασία της συμπαθούς καρέτα-καρέ-

τα,  ενδιαφέρομαι πρωτίστως για την προστασία

του πανταχόθεν βαλλόμενου και παντοιοτρόπως

απειλούμενου Έλληνα-Έλληνα.

Πράσσειν άλογα
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Δήμος Ηλιούπολης

Γραφείο Δημάρχου Ηλιούπολη, 18 Μαΐου 2009

Κυρία Μπουζιάνη

Μετά την πρόταση του κ. Ρώντα στην εφημερίδα σας, για τη

διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας από το Ασκληπιείο Βούλας

σχετικά με τις ασθένειες που ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα

τους Έλληνες Αγωνιστές, που στάθηκαν δίπλα στους αδελφούς

μας Κύπριους το 1964, 1967 και 1974, θέλω να σας διαβεβαιώ-

σω ότι συμπαρίσταμαι απόλυτα στην πρόταση αυτή. 

Έχοντας επισκεφθεί πρόσφατα τη Λεμεσσό και παραβρεθεί σε εκδη-

λώσεις τιμής για τους Έλληνες Αγωνιστές θεωρώ ότι η διοργάνωση

της Ημερίδας αποτελεί αναγκαιότητα και έναν ελάχιστο φόρο τιμής

στους ανθρώπους αυτούς που μέχρι σήμερα βασανίζονται από ασθέ-

νειες που προκλήθηκαν από τη συμμετοχή τους στον πόλεμο.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Αναγνώστου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλαμάτα 21 Μαΐου 2009

Κοινοποίηση: κ. Ηρακλή Καραγεώργο, Διοικητή Ασκληπιείου Βούλας

Κύριε Γρηγόρη Ρώντα,

Έχετε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εθνική και κοινωνική

ευαισθησία σας, η οποία εκφράζεται με τον αγώνα και την αγω-

νία σας για τους ήρωες της Κυπριακής τραγωδίας.

Είναι τιμή για μένα, αν με αισθάνεστε δίπλα σας στον αγώνα αυ-

τό, αρωγό, συμβοηθό και συμπαραστάτη.

Με αναγνώριση και εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Παναγιώτης Ε. Νίκας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εν Δελβινακίω τη 19η Μαΐου 2009 

Κυρία Διευθύντρια, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δια της παρούσης μου δηλώνω ότι προσυπογράφω την πρότασιν του

δημοσιογράφου κ. Γρηγορίου Ρώντα δια την διοργάνωσιν επιστημονι-

κής ημερίδος από το Ασκληπιείον Βούλας, σχετικώς με την παρουσία-

σιν των ιδιαιτέρων μορφών καρκίνων και άλλων ανιάτων ασθενειών,

τας οποίας υπέστησαν αρκετοί εκ των αγωνισθέντων στρατιωτικών μας

κατά τον αλήστου μνήμης Ιούλιον και Αύγουστον του 1974, εις Κύπρον,

οπότε και εξεδηλώθη η πρώτη και δευτέρα φάσις του επιθετικού σχεδί-

ου της Τουρκίας υπό την επωνυμία «Αττίλας». 

Είναι αλήθεια, ότι η συμπεριφορά της Μητρός Πατρίδος προς τα παιδιά

της, που με υποδειγματικήν αυτοθυσίαν και απαράμιλλον θάρρος ηγω-

νίσθησαν κατά των Τούρκων εισβολεων εις την Ελληνικήν Κύπρον, δεν

ήτο πάντοτε η ενδεδειγμένη. Όλα αυτά τα παιδιά του λαού μας, τα

οποία εις τα σώματά τους βαστάζουν τα στίγματα εκείνου του ταπει-

νωτικού δια την Πατρίδα μας πολέμου, ουσιαστικώς περιεφρονήθησαν

και ετέθησαν εις το περιθώριον, χωρίς να έχουν, εν πολλοίς, στοιχειώ-

δη ιατρικήν περίθαλψιν. Και το κακόν θα συνεχίζεται, ατυχώς, καθ’ όσον

ο «φάκελλος της Κύπρου» θα παραμένη επτασφράγιστον μυστικόν,

που επιτρέπει εις μεν τους υπαιτίους της συμφοράς εκείνης να θριαμ-

βολογούν, εις δε τους ήρωας να υποφέρουν και να πάσχουν. 

Επικροτούντες, όθεν, την αξιόλογον πρότασιν του κ. Γρηγορίου Ρώντα,

ευχόμεθα ταχείαν την πραγματοποίησιν της ως άνω ημερίδος και θετι-

κά τα αποτελέσματά της. Εις δε τους εθνικούς αγωνιστάς της Κύπρου

του 1974, εκφράζομεν τα εγκάρδια συγχαρητήρια και τον θαυμασμόν

μας ανθ’ ών έπραξαν δια την τιμήν της Ελληνικής μας Πατρίδος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974

21 Μαΐου 2009   

Αξιότιμε κύριε Ρώντα 

Με ενδιαφέρον ενημερωθήκαμε για το  άρθρο σας  με τίτλο «Πρότα-

ση προς το Ασκληπιείο» που αφορά τους γενναίους μας  που κουβα-

λάνε σιωπηλοί και περήφανοι τον σταυρό του μαρτυρίου τους για την

εντιμότητα και την γενναιότητα που έδειξαν κατά την  διάρκεια των

συγκρούσεων στην Κύπρο.

Γνώριζαν ότι ήσαν μόνοι, κι όμως αντιμετώπισαν τον Τούρκο εισβο-

λέα με την ορμή της αγνής ελληνικής ψυχής τους πιστεύοντας  ότι

έτσι θα μπορούσαν να ξορκίσουν το κακό.

Εμείς σαν συγγενείς αγνοουμένων και πεσόντων  της Κυπριακής

Τραγωδίας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την απόλυτη μοναξιά  σε

ένα αδικαίωτο για 35 χρόνια  αγώνα  και ένα  τραγικά άδικο  περι-

βάλλον. Να ζούμε σε μια κοινωνία που βιώνει καθημερινά ασήμαντα

γεγονότα αμφιβόλου ηθικής και αξιών, με τρομαχτική προβολή από

τα ΜΜΕ, ενώ ζωντανές αποδείξεις της κατάφωρης αδικίας, της κα-

ταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  όσων  κράτησαν  τον όρ-

κο τους σαν έντιμοι Έλληνες και εξ αιτίας αυτής της επιλογής τους: 

• αλλοι γύρισαν ανθρώπινα ερείπια, με την ανάσα του θανάτου να

τους ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, 

• άλλοι σαν αδήλωτοι αιχμάλωτοι  οδηγηθήκαν  στη Τουρκία όπου και

χάνονται τα ίχνη τους  και 

• άλλοι ίσως και οι πιο τυχεροί μέσα στην τραγικότητά τους, έμειναν

στα πεδία των μαχών, να παραμένουν 35 χρόνια μετά  στην αφάνεια

και την αδιαφορία, με την απαξίωση της Ελληνικής Πολιτείας σε όλο

της το μεγαλείο ενώ όλοι ήσαν άνδρες του Ελληνικού Στρατού και

όλοι σε ''διατεταγμένη υπηρεσία και παθόντες ένεκα ταύτης”.

Με την παρούσα επιστολή δηλώνουμε  την ικανοποίηση μας για την

πρωτοβουλία σας και  θέλουμε να συμπεριλάβετε και τον Σύλλογό

μας στους υποστηρικτές της. 

Με εκτίμηση για το ΔΣ του  Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαίρη Κουρούπη

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο
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Δημοτική Παράταξης

ΒΟΥΛΑ – Δ.Α.Δ.Α. – ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
Βας. Παύλου 94, 166 73 Βούλα  -  Τηλ.: 210-8957805, fax: 210-8958678

Κύριε Πρόεδρε Βούλα 21/5/09

Τελευταίως, συστηματικά βιώνουμε την πλήρη υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

η οποία καλυπτόμενη με νομότυπο τρόπο συγκαλείται επανειλημμένως μεσημβρινή ώρα και εκτάκτως. 

Η τακτική της Δημοτικής Αρχής να αποστέλλει στο Σώμα την πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη λίγες

ώρες προ της συνεδριάσεως (με την αιτιολογία του κατεπείγοντος), αποσκοπεί στο να στερήση από τους

Δημοτικούς Συμβούλους την δυνατότητα να έχουν τον εύλογο χρόνο, ώστε να μελετήσουν και να ενη-

μερωθούν επί των θεμάτων που καλούνται να ψηφίσουν. 

Θεωρούμε ότι εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα που σας παρέχει ο κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων να κρί-

νετε κάποιες συνεδριάσεις ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 συνει-

δητά προσπαθείτε να υποβαθμίζετε θέματα μέγιστης σοβαρότητος κατά την κρίση σας. 

Έτσι η λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου υποβαθμίζεται, φιμώνεται η φωνή της Αντιπολίτευσης και κατα-

στρατηγούνται οι Δημοκρατικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερα εσείς κύριε Πρόεδρε που θα είστε Υποψήφιος Δήμαρχος στις προσεχείς εκλογές για να δείξε-

τε την τάξη και την τυπικότητά σας πρέπει να αναβάλλετε αυτήν την συνεδρίαση.

Σας ενημερώνω ότι μέχρι τις 7:00μ.μ. της Τετάρτης 20/5/09 τόσο εγώ όσο και οι Σύμβουλοι της παράτα-

ξής μας δεν είχαμε λάβει την πρόσκληση.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η παράταξή μας δεν θα συμμετέχει σε τέτοιου είδους πρόχειρα προετοιμασμέ-

νες συνεδριάσεις που εκτός των άλλων αφορούν πιστώσεις τεραστίων ποσών. 

Για την ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΑ ΔΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΡΑΜΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

Με τη μορφή του κατεπείγοντος συνεδρίασε την πε-

ρασμένη Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, το Δημοτικό

Συμβούλιο Βούλας.

Εστειλε τις προσκλήσεις στους δημοτικούς συμβού-

λους Τετάρτη μεσημέρι και την Πέμπτη συνεδρίασε.

Πόλεμος; Οχι μελέτες, μελέτες· εγκρίσεις μελετών

και κονδυλίων.

Τόση πρεμούρα;

Και γιατί έπρεπε να το φέρουν μέσα στο πρωινό. 

Το έχουμε γράψει και άλλη φορά, ότι αυτό δημιουρ-

γεί αμφισβητήσεις ως προς τις προθέσεις....

Οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Αγγελου Απο-

στολάτου και της Ηλέκτρας Τσιριγώτη κατήγγειλαν

τη μέθοδο αυτή. Ετσι στην έναρξη της συνεδρίασης

η δημοτική σύμβουλος Νανά Καραγιάν, κατέθεσε εξ

ονόματος των δύο συνδυασμών την καταγγελία

τους στο προεδρείο και δήλωσε ότι απέχει από τη

συνεδρίαση..

Η διαμαρτυρία των συνδυασμών δημοσιεύεται στη

διπλανή στήλη.

Επείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Βούλας

2ο Πανελλαδικά Φεστιβάλ

ΣΥ.ΡΙΖ.Α

2ο Πανελλαδικά Φεστιβάλ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πραγματοποιείται

30-31 Μαϊου στον πεζόδρομο του Λιμανιού της Αρτέμι-

δας.

Το 2ο Φεστιβάλ,  συνδυάζεται και με τις Ευρωεκλογές και

παράλληλα έχει πλούσιο

πρόγραμμα με εικαστικά και

καλλιτεχνικά προγράμματα.

Σάββατο 30/5 6.30: “Εργα-
σιακά - Ασφαλιστικό” - “Εκ-
παίδευση” με τον Μάκη

Μπαλαούρα. 

8.00 Θεατρικό μονόπρακτο

“Ο Ανεργος” του Γ. Σκούρτη

από τον εξωραίστικό Σύλλο-

γο Λάκκας Αναβύσσου.

8.30 Συζήτηση με θέμα “Η
προοπτική της Ευρώπης, ο
ρόλος και η συμβολή της
Ελλάδας” με συντονιστή

του Γ. Γκινοσάτη. Ομιλητές

Μανώλης Γλέζος, Σταύρος

Λαμπρινίδης.

10.30: Μουσικό πρόγραμμα

με ρεμπέτικα από τους

“Απόντες”.

Κυριακή 31/5: 6μ.μ. “Αθλητι-
σμός” με εισηγητή Ν. Μάλ-

λιαρη και συζήτηση “Οικολο-
γία - περιβάλλον”.

7.30: Ρεσιτάλ Πιάνου του Κ.

Παπαθύμνιου.

8.00: Θεατρική παράσταση

με την Πειραματική Σκηνή

των “Πολιτιστικών Απόπει-

ρων” της Νέας Μάκρης

“Ιστορίες για Γαμοφοβι-
κούς”.
9.15: Μουσικό πρόγραμμα.

10.45: Rock συναλία με το

συγκρότημα Why Not
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Με πρόταση του Νομάρχη  Λ. Κουρή αποφασίστηκε η απα-

γόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών σε Εθνι-

κούς Δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές στις περιπτώ-

σεις που ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης

δασικών πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός, (4) και άνω.

Συγκεκριμένα με την απόφαση προβλέπεται η απαγόρευ-

ση αδικαιολόγητης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών

ως εξής:
1. Σε όλους τους δρόμους των εθνικών δρυμών Πάρνηθας και Σουνίου

2. Στον δρόμο Τατοϊου-Κρυονερίου

3. Στον δρόμο Πηγή Φυλής-Μπόρσι

4. Στο δρόμο Τατοϊου-Κατσιμίδι-Αγίου Μερκουρίου

5. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων «Παπόκαμπος», «Κοκκινόβρα-

χος» και «Αγία Τριάδα» της Κοινότητας Αφιδνών

6.  Σφενδάλης-Μαλακάσας (Από γέφυρα Σφενδάλης)

7. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων «Μεγάλη Βρύση» και «Αντλιο-

στάσιο» του Δήμου Αυλώνα. Επίσης στο δρόμο ο οποίος έχει αφε-

τηρία από τη γεώτρηση υδροδότησης του δήμου Αυλώνα στη θέση

«Σκάλεζα» και δια μέσω των περιοχών

«Βίλλια» και «Μπρέντεζα» των διοικητι-

κών ορίων του, καταλήγει στην Κοινότη-

τα Μαλακάσας.

8. Άνω Σούλι-Προφήτη Ηλία

9. Σε όλους τους δρόμους της θέσης «Χά-

ος» της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου

Λαυρίου

10. Στον δρόμο στη θέση «Βίλλα Κανέλλου»

του Δήμου Λαυρίου

11. Στους δρόμους του Δήμου Κερατέας,

που οδηγούν από Κακιά Θάλασσα προς

Πρισιλίμες, από Κακιά Θάλασσα προς

Διόνυσο και από κατασκήνωση Διονύ-

σου προς Ευαγγελίστρια

12. Στο δρόμο στη θέση «Χαμολιά» του Δή-

μου Μαρκοπούλου που διέρχεται από τις

κατασκηνώσεις.

13. Στον δρόμο που ενώνει τη Μερέντα με

την Κοινότητα Κουβαρά.

14. Στον δρόμο που οδηγεί από τη θέση

«Τζαρούλι» στη «Λυκόβρυση».

15. Στον δρόμο που οδηγεί από Πλάκα προς

Μονή Αγ. Παύλου-Διψέλιζα

16. Στους δρόμους από Κορωπί προς ραντάρ

Υμηττού και από Κορωπί προς Σέσι.

17. Στον δρόμο από Σπήλαιο Παιανίας προς

Γλυκά Νερά και προς Καισαριανή και

Παπάγου

18. Στους δρόμους πέριξ του Γερμανικού Νε-

κροταφείου Πεντέλης, καθώς και τους

χωματόδρομους, που ενώνουν τη Ραπε-

ντώσα με τη Μονή Νταού Πεντέλης.

19. Στον Αγιο Στέφανο:

α) Από τη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος

προς την Αγία Τριάδα

β) Από την πλατεία του Πευκόφυτου προς το

νεκροταφείο Πευκόφυτου

γ) Οδός Πλάτωνος από Βρυσάκι.

20. Στους δρόμους επάνω από τα θερμοκή-

πια του Μαραθώνα (περιοχή Βράνα),

που οδηγούν προς Σταμάτα και Αγριλίκι.

21. Στο πευκοδάσος του Σχινιά του Δήμου

Μαραθώνος

22. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμέ-

νης προς το εξωκλήσι του Αγ. Ιωάννη

και το νέο κοιμητήριο της Κοινότητας

Ροδόπολης

23. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμέ-

νης όπου αρχίζει η Κοινοτική Οδός και

καταλήγει στην πίστα Μοντελισμού,

Κοινότητας Σταμάτας

24. Στους δρόμους του Δήμου Βούλας προς

Πευκωτό, προς Λόφο Τασιανής, στο

δρόμο μετά το Νεκροταφείο προς Πανό-

ραμα, στην οδό Υμηττού (από την οδό

Μπέλλες και πάνω) και στην οδό Διστό-

μου (από την οδό Θηβών και πάνω).

25. Στο πρώην Δάσος ΣΑΑΚ εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότη-

τας Άνοιξης

26. Στον δρόμο Υμηττού προς δασάκι Σαρωνίδας

27. Στον Δήμο Βουλιαγμένης:

α) Λόφος Εθνικής Ενότητας (ΛΟΚ): 

• Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου

• Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου)

• Είσοδος προς μνημείο ΛΟΚ

β) Λόφος Αλεξ. Παπαναστασίου

• Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου)

γ) Μεγάλο Καβούρι

• Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου)

• Οδός Άυρας

• Οδός Ακτής

• Αυγής (προς Ζεφείρου)-δύο σημεία

• Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου)

δ) Κεντρική Βουλιαγμένη

• Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος προβο-

λή Αμαρυλλίδος

• Παραλιακή Αθηνών, Ιάσωνος, Δαιδάλου, Διονύσου ως Παναγούλη,

Ήρας και Διός

ε) Περιοχή Νεκροταφείου

• Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιάς

28. Στις περιοχές του Δήμου Βάρης:

α) Οδός Τριπόλεως, δεξιά είσοδος για το βουνό «Μπαρόκο»

β) Κτήμα «Κανελλόπουλος»

γ) Νηπιαγωγείο Διλόφου

δ) Όρια Βούλας-Βάρης οδός Παπανικολή και Αμοργού (Δίλοφο)

ε) Πίσω από τις πολυκατοικίες οδού Γραβιάς (Δίλοφο)

στ) Φρυνίχου (Βάρκιζα)

ζ)) Μετά την τρύπα του Καραμανλή (θέση Λουμπάρδα προς Μπαρόκο)

29. Στους δρόμους του Περιαστικού Δάσους Κοινότητας Ανθούσας το

οποίο συνορεύει: Δυτικά με το κεντρικό ρεύμα Ανθούσας-Παλλήνης

και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της κοινότητας Ανθούσας, Βόρεια

με το Δήμο Πεντέλης, Νότια με το Δήμο Παλλήνης και Ανατολικά με

το Δήμο Πικερμίου

30. Σε όλη την περιοχή του Πάνειου Όρους του Δήμου Καλυβίων και συ-

γκεκριμένα στη δασική οδό που οδηγεί στην κορυφή του.

31. Στο δρόμο που οδηγεί από Πόρτο Ράφτη στον Κουβαρά

Πέφτουν μπάρες για την καλοκαιρινή περίοδο!
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Ψηφίζουμε για την

Ευρώπη,

αποφασίζουμε
για την Ελλάδα

Η Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής

εν όψει των Ευρωεκλογών

διοργανώνει τις παρακάτω

ανοιχτές εκδηλώσεις:

Τετάρτη 27/5 και ώρα 19.00,

ανοικτή συζήτηση με τον

συγγραφέα και Βουλευτή

Μίμη Ανδρουλάκη στο Κέ-

ντρο Εκπαιδεύσης Ενηλίκων

στη κεντρική πλατεία της

Παιανίας. 

Σάββατο 23-05 ώρα 19.30

στην πλ. Ραφήνας με ομι-

λητή το μέλος του Εθνικού

Συμβουλίου Χρ. Πολυζω-

γόπουλο.

2) Κυριακή 24-05 ώρα

11.00 στο Μηχανουργείο

Λαυρίου με ομιλήτρια  την

Άννα Διαμαντοπούλου

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

2009

Δημιουργική

Απασχόληση

Παιδιών 

από το

ΚΔΑΠ 

Βούλας

Η δημοτική Επιχείρηση

Ανάπτυξης Βούλας κα-

λεί τις ενδαιφερόμενες

μηέρες αιδιών -12 ετών

για τη συμμετοχή των

παιιδών τους στο πρό-

γρμμα του ΚΔΑΠ Βού-

λας, γιατ ην περίοδο

19.09 έως 31.8.2010 να

υποβάλουν τις αιτήσεις

τους και τα σχετικά πι-

στοποιητικά τους από 26

Μαϊου έως  23 Ιουνίου,

δεδομένου ότι για κά-

ποιες κατηγορίες, το

πρόγραμμα προσφέρε-

ται δωρεάν.

Για λεπτομερείς πληρο-

φορίες καλέστε στο τη-

λέφωνο: 210 9689.680

(ΚΔΑΠ Βούλας), από 11

το πρωί έως 8 το βράδυ.
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FORCE SECURITY

Φύλαξη - Συνοδεία

Συναγερμοί - Κλειστά Κυκλώματα

Πατρόλ όλο το 24ωρο

Υπεύθ. Επικοινων.: κ. Πάρις Τηλ.: 6941669930

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αγ. Τριάδος 8, Παιανία Τηλ.: 2130328106 - 6979724934

Ο «Οδυσσέας», ο «Πλούτος» και η «Ελένη»

Μονόπρακτα από τα παιδιά της Παλλήνης

Ο συγγραφέας και πολιτικός Μίμης Ανδρουλάκης βρέθη-

κε στην Παλλήνη την περασμένη Κυριακή (17/5) στο Κέ-

ντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Κάντζα, όπου παρου-

σίασε το νέο του βιβλίο, ανάμεσα στο  Δήμαρχο Παλλήνης

Σπύρο Κωνσταντά, τον Υφυπουργό Οικονομικών Θανάση

Μπούρα, τους Βουλευτές Βασίλη Οικονόμου και Γρηγόρη

Ψαριανό. 

Την εκδήλωση οργάνωσε το Πνευματικό &  Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Παλλήνης με επικεφαλής την πρόεδρό

του Κ. Γκόνου, με τις εκδόσεις Καστανιώτη, ενώ τη συζή-

τηση συντόνισε ο εκδότης της εφημερίδας «Νεολόγος»

Ανδρέας Χατζηνικολάου. 

Ο δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς με τον τρόπο που μίλησε

έδειξε ότι μελέτησε το βιβλίο και γι’ αυτό ήταν άνετος και

τεκμηριωμένος. Ανέδειξε στοιχεία του βιβλίου, επισημαί-

νοντας  ότι μέσα από τις σελίδες του μπορούμε να κατα-

λάβουμε  τα αίτια, αλλά και το τι θα συμβεί μετά την οικο-

νομική κρίση. 

Κλείνοντας ο Σπ. Κωνσταντάς εκφράζοντας τις σκέψεις

του για την οικονομική κρίση τόνισε ότι “η Νέα Οικονοµία
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απελευθερωµένες αγο-
ρές που θα ελέγχονται από αυστηρούς κανόνες υγιούς
ανταγωνισµού και θα στηρίζεται σε ένα πολυ-πολικό σύ-

στηµα απασχόλησης, δοµηµένο γύρω από τις ευκαιρίες
που θα γεννήσει η πράσινη οικονοµία, οι νέες τεχνολο-
γίες, το διαδίκτυο, η ενέργεια, οι µεταφορές, η καινοτο-
μία, η ποιοτική γεωργία και η επιχειρηµατικότητα, κυρίως
των νέων και των γυναικών».
Ο Υφ. Θαν. Μπούρας. μίλησε για την ξεχωριστή προσωπι-

κότητα του συγγραφέα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν δη-

μιουργικό πολιτικό. “Αν ο αριστερισμός είναι παιδική αρ-
ρώστεια του κομμουνισμού (όπως έγραφε ο Λένιν), ο νεο-
φιλελευθερισμός είναι η γάγγραινα του φιλελευθερισμού. 
...Γι’ αυτό κι εμείς επιλέγουμε τον ριζοσπαστικό φιλελευ-
θερισμό”, τόνισε ο Υφυπουργός χωρίς βέβαια να αναλύει

τον όρο, σεβόμενος προφανώς ότι η ημέρα ανήκε στον τι-

μώμενο συγγραφέα.

Στη συνέχεια ο βουλευτής  Βασίλης Οικονόμου περιέγρα-

ψε τη συγκρατημένη αισιοδοξία διεθνώς σε σχέση με το

ξεπέρασμα της κρίσης. Μίλησε για την κοινωνική αποδοχή

του λόγου του Μίμη Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας το γε-

γονός ότι όλα όσα συζητούνται, γίνονται και θα γίνονται

θα πρέπει να αφορούν την επόμενη γενιά τόσο στην Ανα-

τολική Αττική όσο και γενικότερα, με ορίζοντα το 2030. 

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και βουλευτής Γρηγόρης Ψα-

ριανός μίλησε για τα τόσα χρόνια που συναντιούνται και

...διαφωνούν. Τον χαρακτήρισε «ταραχοποιό στοιχείο» και

έναν άνθρωπο που δεν αντέχει στο δόγμα και στην εμμο-

νή, αντίθετα έχει εμμονές με τα οράματα και τις ελπίδες.

Ο Μίμης Ανδρουλάκης  ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-

νους, περιέγραψε τις συνθήκες που έγραψε το βιβλίο του

και τα συστατικά στοιχεία που το αποτελούν και δέχτηκε

ερωτήσεις από το κοινό. Η πρόεδρος του Πνευματικού Κέ-

ντρου Καίτη Γκόνου Πετράκη έθεσε ερωτήματα ως προς

την οικονομική κρίση και ακολούθησαν αρκετοί πολίτες

από το ακροατήριο.

Χαρακτήρισε την κρίση ως «Μαμή των νέων καταστάσε-

ων» και ότι στην ουσία έχει στόχο να απαλύνει τις ανι-

σορροπίες, ενώ έδωσε έμφαση στους… πολέμους που

διεξάγονται το τελευταίο διάστημα, νομισματικούς, εμπο-

ρικούς, κοινωνικοπολιτικούς κ.ά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη νομαρχιακοί και δη-

μοτικοί σύμβουλοι.

“Λευκό Κοτσύφι, blue tree, Μαύρο Καράβι” του Μίμη Ανδρουλάκη

Το θεατρικό εργαστήρι του Πνευ-

ματικού και Πολιτιστικού Κέντρου

του Δήμου Παλλήνης έκλεισαν τη

“μαθητική”  το περασμένο Σάββα-

το 16/5.

Παίχτηκαν τρία μονόπρακτα από τα

παιδικά και προεφηβικά τμήματα

του θεατρικού εργαστηρίου: «Ο
Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων»,
«Ο Πλούτος» του Αριστοφάνη και

η «Ελένη» του Ευριπίδη. 

Η ομορφιά σ’ αυτές τις εκδηλώ-

σεις είναι τα παιδιά είναι οι καλύ-

τεροι “ηθοποιοί” γιατί “μπαίνουν”

στο ρόλο και έχουν θαυμαστά

αποτελέσματα. 

Η διδασκαλία  των παιδιών από

τους έμπειρους “δασκάλους”  Νί-

κης Ζαρμποζάνη και Βασίλη Ανα-

στασιάδη απέδωσαν καρπούς.

Η πρόεδρος του Πνευματικού Κέ-

ντρου Καίτη Γκόνου-Πετράκη στο

τέλος της παράστασης πρόσφερε

λουλούδια.

Λ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τροχαία ατυχήματα στη

Λ.Αγ.Μαρίνας – Κορωπίου

Τη Δευτέρα 18/05/09 στη στροφή του Αϊ Γιάννη, Λ Αγ.Μα-

ρίνας-Κορωπίου, λίγο πρίν τα εργοστάσια, ΙΧ παρέκλινε

της πορείας του καί καρφώθηκε μετωπικά  σε διερχόμενο

ΙΧ, με σοβαρότατες υλικές ζημιές.

Την Τετάρτη 20/05/09 στις 7:30 πμ , ΙΧ αυτοκίνητο διολί-

σθησε στην πρώτη στροφή της Λ.Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου

αρ.200, πέταξε ένα μαντρότοιχο ύψους 1,50μ. καί σταμά-

τησε μπροστά στο φοιτώριο Ειρηνάκη. Η συγκεκριμένη

στορφή είναι άκρως επικίνδυνη καθώς έχουν γίνει στο πα-

ρελθόν πολλά τροχαία ατυχήματα καί μερικά απο αυτα θα-

νατηφόρα.

Κάνουμε έκκληση στη Νομαρχία να αντικατασταθεί ο

ασφαλτοτάπητας όσο γίνεται  πιο γρήγορα, όπως μας έχει

διαβεβαιώσει η τεχνική υπηρεσία της Νομαρχίας.

Τα περιστατικά κατέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΟΑ  Νικόλα-

ος Σπίνος.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι κάτοικοι απέκλεισαν το Δημαρχείο γιατί θέλουν ενη-

μέρωση. Ζητούν να μάθουν τα σχέδια της «αξιοποίη-

σης» του χώρου, πριν αποφασίσει το Δημοτικό Συμ-

βούλιο.

Μέσα στο Δημαρχείο βρισκόταν ο Δήμαρχος με σύσ-

σωμη σχεδόν την πλειοψηφία. Απούσα όλη η μειοψη-

φία η οποία βρισκόταν έξω.

ΟΙ «Ενεργοί Πολιτες Μεσογείων», Μαθητικές ομάδες, ο

ΦΕ.Σύλλογος «Η Κάντζα», εκπρόσωποι τοπικών οργανώ-

σεων των κομμάτων  και πολλοί άλλοι φορείς παρόντες

στην κατάληψη. Επικεφαλής θα λέγαμε της εκδήλωσης

ήταν η παλιά δημοτική σύμβουλος Τζέλα Φυκούρα.

Η νομαρχιακή σύμβουλος Ι. Στεργίου, χαιρέτισε την εκ-

δήλωση.

Ολοι είχαν έναν λόγο αρνητικό για την επένδυση της

Reds. Μία επένδυση που πάει να γίνει ακριβώς δίπλα

από το σχολικό συγκρότημα! Σε μια περιοχή, που όποι-

ος επέλεξε να μείνει, φανταζόταν ότι θα απολαμβάνει

την ησυχία και το πράσινο.

Ο Σύλλογος ΦΕΣ «Η Κάντζα» με επιστολή του προς το

Δημοτικό Συμβούλιο είχε διαφωνήσει με την πρόταση

επισημαίνοντας ότι διαφωνεί με την πρόταση  Οργανω-

μένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τρι-

τογενούς Τομέα και σε νομικό και αλλά και ουσιαστικό

πλαίσιο.

Από το κακό στο χειρότερο

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι «το προτεινόμενο εγχείρημα
αποτελεί αναμφισβήτητα πολιτιστική, περιβαλλοντολο-
γική και οικιστική υποβάθμιση για την περιοχή. Οι όποι-
ες βελτιώσεις έχουν προταθεί ή προτείνονται στην αι-
σθητική του χώρου, την όχληση των γειτονικών οικι-
σμών, το κυκλοφοριακό, τις οδικές υποδομές, την απο-

χέτευση κλπ, ακόμα και εάν διέθεταν την δικαιολογη-
μένα αμφισβητούμενη αξιοπιστία ως προς την τελική
πραγμάτωσή τους, απλώς συνιστούν επιλογή ανάμεσα
στο κακό και το χειρότερο. 
…Η πάγια διαχρονική θέση και οι προσπάθειες του

Συλλόγου μας είναι οι χρήσεις γης και η όποια αξιοποί-
ηση του χώρου των κτημάτων Καμπά να είναι συμβατή
με την παράδοση του χώρου και την ποιότητα ζωής
στον οικισμό της περιοχής».
Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις για την δημιουργία «Πε-
ριοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δρα-
στηριοτήτων» Τριτογενούς Τομέα μας βρίσκουν αντίθε-
τους σε νομικό και αλλά και ουσιαστικό πλαίσιο.
Νομικά η προτεινόμενη Περιοχής Οργανωμένης Ανά-
πτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων δεν διαφέρει σε
τίποτα ουσιαστικό από την παλαιότερη πρόταση δημι-
ουργίας Διευθετημένου Πάρκου Επιχειρήσεων, που

έχει κριθεί αρνητικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η Mutatis Mutandis νέα, αλλά στην πραγματικότητα πα-
λαιά και κριθείσα λύση, δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον
του ΣτΕ».
Αναφέρονται δε σε σχετική γνωμάτευση του Επιμελη-

τηρίου Περιβάλλοντος του Μ. Δεκλερή, η οποία οριο-

θετεί και την θέση του ΦΕΣ “Η ΚΑΝΤΖΑ”.

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, ανεβήκαμε πάνω

στο Δημαρχείο και συναντήσαμε το Δήμαρχο. 

Ρωτήσαμε για την νέα πρόταση της εταιρίας και κατά

πόσο γίνεται αποδεκτή.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς μας απάντησε ότι στη

σημερινή συνεδρίαση θα γινόταν συζήτηση πάνω στη νέα

πρόταση των επενδυτών, η οποία είναι καταφανώς καλύ-

τερη από την προηγούμενη, με άλλο προσανατολισμό και

περισσότερους κοινόχρηστους χώρους.

«Απαρτία είχαμε, αλλά δεν θέλαμε σε καμιά περίπτωση

να συνεδριάσουμε χωρίς τη μειοψηφία», μας δήλωσε ο

δήμαρχος.

Σε ερώτησή μας αν έχουν κάποια εισήγηση για το θέ-

μα, μας απάντησε ότι δεν υπάρχει εισήγηση, υπάρχει

μία νέα πρόταση της εταιρείας την οποία θα συζητάγα-

με. Εχει γίνει διαπαραταξιακή διαβούλευση με όλους

τους επικεφαλείς των συνδυασμών και άλλους συμ-

βούλους, που κουβεντιάσαμε.

Κάναμε πάνω από δέκα συσκέψεις με την Reds και άλ-

λες δύο τρεις με τους συμβούλους. Οι σύμβουλοι γνω-

ρίζουν και πάνω σ’ αυτό θα αποφασίζαμε.

Αν πάμε στο νόμο είναι ξεκάθαρος. Αυτή είναι μία πρώ-

τη θετική σκέψη. Από κει και πέρα όμως ο Νόμος λέει

με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ  γίνεται ειδική εκ-

πόνηση προδιαγραφών πολεοδομικής μελέτης, η οποία

εγκρίνεται και τροποποιείται με Προεδρικό Διάταγμα,

μετά από γνώμη του κεντρικού ΣΧΟΠ και γνώμη του οι-

κείου οργανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και ναι να πούμε δηλαδή, θα πρέπει να γίνει πολεοδο-

μική μελέτη με τους όρους αυτούς που εμείς θα βά-

λουμε.

Η άποψή μας είναι ότι ο Δήμαρχος τη βλέπει με έναν

θετικό σκεπτικισμό.                            Αννα Μπουζιάνη

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - Bαψίματα, Μερεμέτια

εργασία ποιότητας - Φιλικές τιμές

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

STOP στο ΚΑΜΠΑREds

Η περιβαλλοντική Ομάδα Μαθητών Γυμνασίου στα σκαλιά του
Δημαρχείου.
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

σε Tακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18-05-2009 και σύμφωνα

με το άρθρο 17 παρ. 1  του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία

“Αττική Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφό-

ρου Υμηττού” και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” καλούνται οι

κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2009, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής

Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης

επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2008

(12η εταιρική χρήση: 1-1-2008 έως 31-12-2008) καθώς και των αντιστοίχων εκ-

θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε

ευθύνη αποζημίωσης για την 12η εταιρική χρήση.

3.  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-

31/12/2009.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920,  αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.

5. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1και 23α  Κ.Ν. 2190/1920, άδειας.

6. Απόφαση για τη διανομή κερδών και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού

από τα κέρδη της 12ης εταιρικής χρήσης  01/01/2008 - 31/12/2008.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφεί-

λουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες

πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο

της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδή-

ποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών

και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν

να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνε-

δρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 18 Μαΐου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚA ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18-05-2009 και σύμφωνα

με το άρθρο 17 παρ. 1  του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία

¨Αττικά Διόδια Ανώνυμη Εταιρία¨ και το διακριτικό τίτλο ¨ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

Α.Ε.¨, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιου-

νίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας

επί της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και

λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  της

Εταιρείας της 31-12-2008 (8η εταιρική χρήση: 1-1-2008 έως 31-12-2008)

καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του

Ορκωτού Ελεγκτή.

2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 8η εταιρική χρήση.

3.  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρή-

ση 1/1-31/12/2009.

4.  Διανομή κερδών.

5.  Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23α και κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, άδειας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφεί-

λουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες

πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο

της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδή-

ποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών

και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν

να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνε-

δρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 18 Μαΐου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 12-05-2009
Αρ.Πρωτ.: 8010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟ-

ΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΚΑΡΕΛΛΑ”, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’

ΑΡΙΘΜ. 106/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ., ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 25/05/2009 ΕΩΣ

ΚΑΙ 08/06/2009, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑ-

ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΒΟΥΛΑ 15/5/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 390

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα 5 

Τ.Κ. 16673 Βούλα,

Πληροφορίες: Ε. Μητσιάδη

Τηλ.: 210-8956404/904, 

fax: 210-8950421

e-mail: emitsiadi@dimosfoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ

(Π.Δ. 270/81, Άρθρα 194& 240-242

του Ν. 3463/2006)

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βούλας

προκηρύσσει φανερή και προφορι-

κή μειοδοτική δημοπρασία για την

μίσθωση ακινήτου προκειμένου να

στεγαστούν οι διοικητικές υπηρε-

σίες του ΚΑΠΗ Βούλας.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να

βρίσκεται εντός της πολεοδομικής

συνοικίας “Πολιτεία” στο Δήμο Βού-

λας όπου ήδη βρίσκονται τα γρα-

φεία του ΚΑΠΗ και μεταξύ οδών

που η χρήση γης να επιτρέπει κατα-

στήματα για να μην υπάρχει όχλη-

ση των περιοίκων. Θα πρέπει να εί-

ναι κατάλληλο για χρήση διοικητι-

κών υπηρεσιών και διοικητικής υπο-

στήριξης του ΚΑΠΗ και να έχει

ωφέλιμη επιφάνεια από 65 έως

85τ.μ.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική,

φανερή και προφορική και θα γίνει

στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βούλας,

Πλαστήρα 5, ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα

καθοριστεί από τον Πρόεδρο, ο οποί-

ος θα καλέσει επί αποδείξει να λά-

βουν μέρος μόνον εκείνοι των οποί-

ων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα

από την επιτροπή. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος

στο διαγωνισμό θα πρέπει να προ-

σέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξου-

σιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους

στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βούλας,

Πλαστήρα 5, και να προσκομίσουν

τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες από την ημέρα που θα

γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης

για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο

φάκελος της προσφοράς θα πρέπει

να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτή-

τη, τα νομιμοποιητικά έγγραφα

ιδιοκτησίας του καθώς και τοπογρα-

φικό διάγραμμα του ακινήτου.

Μέγιστο όριο της προσφοράς ορί-

ζεται το ποσό των 15.300,00€ ετη-

σίως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
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«Αγαπητέ Κύριε Πρέσβη, 

Βρέθηκα στο Λονδίνο κατά τη

διάρκεια των Πασχαλινών δια-

κοπών μου με την οικογένεια

μου και φίλους μου και σας

γράφω να σας καταγγείλω

αυτά που μου συνέβησαν με

την παράκληση, αφού ελέγξε-

τε τις καταγγελίες μου, να

προβείτε στις απαραίτητες

ενέργειες προς τις αρχές της

χώρας σας, ώστε και κάθε πε-

ραιτέρω ταλαιπωρία μου να

σταματήσει, αλλά και να απο-

κατασταθεί η υπόληψή μου.

Κυρίως όμως να διασφαλιστεί

ότι στο μέλλον δεν θα επανα-

ληφθούν παρόμοια περιστατι-

κά που θεωρώ ότι δεν έχουν

θέση στη σημερινή εποχή,

ιδίως στον χώρο της ΕΕ και

μάλιστα σε σχέση με ευρω-

παίους πολίτες. 

Λέγομαι Περικλής Αντωνίου,

είμαι 53 ετών και εκτός από

τις άλλες δραστηριότητές μου

ασχολούμαι καλλιτεχνικά τα

τελευταία 25 χρόνια με τη

φωτογραφία. 

Την Μεγάλη Πέμπτη 17 Απρι-

λίου 2009, γύρω στις 11.30

π.μ. στη γραμμή Jubillee του

μετρό και καθώς πήγαινα στην

Modern Tate Gallery για να

επισκεφθώ την έκθεση του

Ρώσου φωτογράφου και ζω-

γράφου Ροτσένκο. Κατά τη

διαδρομή , συνεπαρμένος από

το ενδιαφέρον του θέματος,

έβγαζα ορισμένες γενικές

φωτογραφίες από το κοινό

στο μετρό, όταν μου διαμαρ-

τυρήθηκε μία κυρία επειδή θε-

ώρησε ότι φωτογράφιζα την

ανήλικη κόρη της. Αμέσως,

όπως παγίως συμβαίνει σε τέ-

τοιες περιπτώσεις και επιτάσ-

σει η διεθνής φωτογραφική

πρακτική και ηθική, ζήτησα

συγγνώμη, επέδειξα τις γενι-

κές φωτογραφίες που είχα

βγάλει και διέγραψα ενώπιόν

της, τις φωτογραφίες στις

οποίες συμπεριλαμβανόταν η

κόρη της. Και ενώ θεωρούσα

το επεισόδιο λήξαν, άγνω-

στός μου επιβάτης με ακολού-

θησε στην έξοδο του μετρό,

και με πρώτη ευκαιρία προ-

σέγγισε διερχόμενους αστυ-

νομικούς, δήλωσε πατέρας

της ανήλικης και ζήτησε τη

σύλληψή μου. 

Από αυτή τη στιγμή άρχισε το

μαρτύριό μου: ατιμωτική σύλ-

ληψή μου, εγκλεισμός στο κε-

λί του αστυνομικού τμήματος,

στέρηση κάθε δικαιώματός

μου για επικοινωνία, καμία δυ-

νατότητα επίσκεψης της γυ-

ναίκας μου, του δεκατετρά-

χρονο γιού μου ή των φίλων

μου, νυχτερινή παραμονή στο

αστυνομικό τμήμα σε συνθή-

κες αυστηρής απομόνωσης τη

στιγμή που όλοι ήξεραν ότι

δεν είχα καμία δυνατότητα να

διαφύγω, αφαίρεση προσωπι-

κών αντικειμένων όπως του

ρολογιού μου χειρός, απαγό-

ρευση χρήσης των υποδημά-

των μου, κατάσχεση της φω-

τογραφικής μηχανής. Και όλα

αυτά χωρίς να μου έχει απαγ-

γελθεί οποιαδήποτε κατηγο-

ρία και χωρίς οι οικείοι μου να

έχουν οποιαδήποτε ενημέρω-

ση. Σημειώνω ότι ούτε οι αρ-

μόδιες ελληνικές αρχές στο

Ηνωμένο Βασίλειο είχαν την

παραμικρή ενημέρωση για το

συμβάν και την κράτησή μου,

την οποία πληροφορήθηκαν

από τους οικείους μου. 

Τελικά, μετά από παραμονή

μου στο κρατητήριο ολόκληρη

την Μεγάλη Πέμπτη, το πρωι-

νό της Μ. Παρασκευής, αφού

ολοκληρώθηκε η μακρά, εξα-

κολουθητική και μειωτική ανά-

κριση, έγινε η προσαγωγή

μου, με χειροπέδες στο δικα-

στήριο, όπου πληροφορήθηκα

ότι κατηγορούμαι ότι, σύμφω-

να με το άρθρο 5,1 και 6 ενός

νόμου του 1986, με τις πρά-

ξεις μου (τράβηξα φωτογρα-

φίες !!!), «πιθανόν να προκα-

λούσα αίσθημα φόβου ή άγ-

χος στους γύρω». Φυσικά δή-

λωσα αθώος και αποφασίσθη-

κε η αναβολή της δίκης για τις

18 Μαΐου 2009, στην οποία

υποχρεούμαι να παραστώ,

διότι, όπως μου τονίστηκε,

διαφορετικά θα κριθώ ένοχος

και θα καταδικασθώ ερήμην

μου. 

Αποτέλεσμα: Καταστράφηκαν

οι διακοπές οι δικές μου, της

γυναίκας μου, του παιδιού μου

και των φίλων μας. Ψυχική

διαταραχή, όχι μόνο δική μου,

αλλά της συζύγου και ιδίως

του ανήλικου γιού μου. Οικο-

νομική ζημία. Έξοδα. Υποχρέ-

ωσή μου να ξαναπάω στο

Λονδίνο, να υποστώ νέα έξο-

δα εισιτηρίου, διαμονής, δικη-

γόρου. Υποχρέωση επίσης να

πείσω να υποβληθούν σε αντί-

στοιχα έξοδα και να υποστούν

αντίστοιχη ταλαιπωρία μάρτυ-

ρες υπεράσπισης, που μου

υποδείχθηκε ότι θα είναι χρή-

Επιστολή του φωτογράφου Περικλή Αντωνίου  

στον Πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα*
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σιμο να καταθέσουν, προκει-

μένου να μη καταδικασθώ.

Πέραν τούτου η συνεχιζόμενη

κατάσχεση της φωτογραφι-

κής μου μηχανής μου στερεί

το κύριο μέσο για να εξασκή-

σω την τέχνη μου. Τέλος, θα

πρέπει να διακόψω τις επαγ-

γελματικές μου δραστηριότη-

τες  15 έως 19 Μαίου. 

Κυρίως όμως, από την όλη δυ-

σάρεστη εξέλιξη διατηρώ ένα

έντονο αίσθημα εξευτελισμού

της προσωπικότητάς μου,

ενώ, τόσο εγώ, όσο και η οι-

κογένειά μας διακατεχόμεθα

από έντονο αίσθημα ανασφά-

λειας και φόβου ότι δε θα ξε-

μπλέξω εύκολα με μια γραφει-

οκρατία που δίνει συνέχεια σε

μια κυριολεκτικά αστήρικτη

υπόθεση. Φοβούμαι ότι έχω

εμπλακεί σε υπόθεση που

αντιπαραβάλλει έναν απλό

πολίτη, που κατηγορείται για

την επίδειξη καλλιτεχνικής

ευαισθησίας με ένα τεράστιο

κρατικό μηχανισμό που, στα

πρότυπα μυθιστορήματος του

Κάφκα μεταχειρίζεται κάθε

μέσο για να στοιχειοθετήσει

μια αστεία κατηγορία Και όλα

αυτά για μια απλή φωτογρά-

φηση δημόσιου χώρου και

όταν από τη πρώτη στιγμή δή-

λωσα στην Αστυνομία και σε

αυτούς που με ανέκριναν, ότι

δεν ήταν στις προθέσεις μου

να κάνω κακό σε κανένα, δεν

έβλαψα κανένα με τις πράξεις

μου, οι φωτογραφίες που

έβγαλα δεν έθιγαν με κανένα

τρόπο κανένα και ότι δεν θα

τις χρησιμοποιούσα για εμπο-

ρικό σκοπό. 

Θεωρώ ότι εκτός από τις κα-

ταστραμμένες μου διακοπές,

τα έξοδα τα οποία υπέστην

και θα υποστώ, την ψυχική

μου οδύνη και ταλαιπωρία και

την ψυχική οδύνη και ταλαι-

πωρία των συγγενών μου και

φίλων που με συνόδευαν,

εκείνο που με έχει ενοχλήσει

περισσότερο είναι η προσπά-

θεια της αστυνομίας να με

εξευτελίσει. Ο εγκλεισμός

μου στο απομονωμένο κελί

του αστυνομικού τμήματος, η

αφαίρεση του ρολογιού μου

ώστε να μην έχω αίσθηση του

χρόνου, οι χειροπέδες, το γε-

γονός ότι δεν επετράπη στη

γυναίκα μου, στο παιδί μου και

στους φίλους μου να με επι-

σκεφθούν, η αφαίρεση τμήμα-

τος του ρουχισμού μου, ο εξα-

ναγκασμός να εμφανιστώ στο

δικαστήριο με άθλια εμφάνιση

(ούτε ζώνη στο παντελόνι μου

δεν επέτρεψαν να βάλω, γε-

γονός που με ανάγκαζε να το

κρατάω για να μη πέσει κατά

τη διάρκεια της δίκης!), η κα-

τάσχεση της φωτογραφικής

μου μηχανής και η γενικότερη

αντιμετώπισή μου ως εγκλη-

ματία, δημιουργούν τη χειρό-

τερη ανάμνηση για τη υπόλοι-

πη ζωή μου. 

Αναρωτιέμαι, γιατί διαμαρτυρη-

θήκατε έντονα στις ελληνικές

αρχές και στα μέσα ενημέρω-

σης, όταν Βρετανοί τουρίστες

συνελήφθησαν πριν από χρόνια

να φωτογραφίζουν αεροπλάνα

ενώ δίπλα τους υπήρχε η διε-

θνής απαγορευτική πινακίδα;

(Ας σημειωθεί, ότι τότε εγώ

προσωπικά έπαιρνα τη θέση

των Βρετανών πολιτών, διότι

έκρινα ότι όντας σε ξένη χώρα

δικαιολογούνται να μη γνωρί-

ζουν τις ευαισθησίες μας για

τους εθνικούς εναέριους χώ-

ρους! Επαναλαμβάνω όμως,

φωτογράφιζαν δίπλα στην απα-

γορευτική πινακίδα και μετά δη-

μοσιοποιούσαν τις φωτογρα-

φίες τους!). Γιατί διαμαρτύρε-

σθε έντονα όταν συλλαμβάνο-

νται συμπατριώτες σας που,

υπό την επήρεια του αλκοόλ,

βρίζουν, ασχημονούν και ξυ-

λοκοπούν σε ελληνικά νησιά

τους συμπατριώτες μου; Ποια

είναι συμπεριφορά της ελληνι-

κής αστυνομίας ; Μήπως τους

μαντρώνει σε συνθήκες αυ-

στηρής απομόνωσης και τους

εξευτελίζει, όπως έγινε με

εμένα προσωπικά στη χώρα

σας, επειδή στο δημόσιο χώρο

του μετρό τράβαγα φωτογρα-

φίες (!!!); 

Είναι αδιανόητο στη χώρα των

μεγάλων φωτογράφων Bill

Brandt, Marτin Parr, Killip κλπ

που μέρος του έργου τους

οφείλεται σε φωτογραφίες

προσώπων στο δρόμο, να

εξευτελίζομαι και να διώκομαι

επειδή φωτογράφιζα (!!!) στο

μετρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι

στη National Portrait Gallery

εκτίθενται αυτή τη στιγμή φω-

τογραφίες ενός άλλου φωτο-

γράφου που απεικονίζουν

πρόσωπα στο δρόμο !!!. 

Και αυτά σε μία χώρα που θε-

ωρείται αναπτυγμένη, πολιτι-

σμένη, πολυπολιτισμική και αν

μη τι άλλο την αγαπάω και την

επιλέγω ως προορισμό των τα-

ξιδιών μου. 

Επιφυλασσόμενος κάθε περαι-

τέρω ενέργειάς μου για προά-

σπιση της υπόληψής μου και

των συμφερόντων μου, σας

γράφω αυτό το γράμμα, ανα-

μένοντας την παρέμβασή σας

προς τις αρχές σας, ώστε η

πραγματικά εξωφρενική αυτή

υπόθεση που θεωρώ ότι δεν

περιποιεί τιμή στη Βρετανική

Αστυνομία, να λήξει το ταχύ-

τερο δυνατόν και κυρίως, για

να μην επαναληφθούν παρό-

μοια θλιβερά περιστατικά, που

τραυματίζουν την εικόνα της

χώρας σας ως κράτους δικαί-

ου, που υποτίθεται ότι σέβεται

τόσο τα δικαιώματα των πολι-

τών όσο και την καλλιτεχνι-

κή έκφραση. 

* Αναφορά για το ίδιο θέμα

θα βρείτε και στη σελίδα 9.
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κανονιστική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/22-07-2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 180/2008

Περίληψη

ΘΕΜΑ 6ο: “Περί έγκρισης πρότασης κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης -

ασφάλισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Βιομηχανική περιοχή Κο-

ρωπίου”.

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα στις 22 του μήνα Ιουλίου του έτους 2008

ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 12981/18-07-2008 έγ-

γραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώ-

δικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5

ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί

Σύμβουλοι:

1. Αναστάσιος Χρήστου (Πρόεδρος), 2. Σοφία Γρίβα - Χατζή (Γραμματέας),

3. Σεραφείμ Κόλλιας, 4. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας), 5. Ιω-

άννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκωνας), 6. Αντώνης Ντούνης, 7. Κων/νος

Παπαμιχάλης, 8. Μαρία Γκίκα, 9. Γεωργία Γιαννίτσα - Κόγκα, 10. Ελένη Τα-

ξίδη - Καλτουρουμίδη, 11. Παναγιώτης Τσούκας, 12. Γεώργιος Σπέλλας,

13. Κωνσταντίνος Δήμου, 14. Σωτήριος Λάμπρου (Καμμουτσής), 15. Εμ-

μανουήλ Γρινιεζάκης, 16. Αντώνιος Κορωνιάς, 17. Γεώργιος Γκίκας

Απόντες 

1. Ελένη Τσεβά - Γκιόκα, 2. Χρήστος Μεγαγιάννης, 3. Ανδρέας Ντούνης

(Αντιπρόεδρος), 4. Κιούσης Δημήτριος

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθ-

μού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται οι 17, ο Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε η Υπάλληλος της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας κ. Σταθάκου Χριστίνα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση

το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 315/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κα-

τά πλειοψηφία η πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Βιομηχανική

περιοχή Κορωπίου. Εν συνεχεία συντάχθηκε σχέδιο σήμανσης στο οποίο

αποτυπώθηκε η υπάρχουσα σήμανση καθώς και κάθε νέα τροποποίηση,

αφαίρεση ή νέα τοποθέτηση σημάτων, που απαιτείται ώστε να λειτουργεί

ομαλά και με ασφάλεια η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στην περιοχή.

Το παρόν σχέδιο υπογράφηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου και καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική

απόφαση για την έγκρισή του ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του επί εδά-

φους.

Αναφέρεται ότι πριν την εφαρμογή της σήμανσης επί εδάφους απαιτείται:

l η ενημέρωση του ΟΑΣΑ ώστε να τροποποιήσει αντίστοιχα τα δρομολό-

για των λεωφορείων του,

l Έγγραφο προς το τμήμα σηματοδότησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ώστε να τρο-

ποποιηθεί - τριπλασιαστεί ο χρόνος του φωτεινού σηματοδότη εισόδου

τωνω οχημάτων στη συμβολή των οδών Λ. Βάρης - Κορωπίου και Ηφαί-

στου (ρεύμα από Κορωπί προς Βάρη), και 

l η ενημέρωση όλων των βιομηχανιών της περιοχής ώστε να ρυθμίσουν

αντίστοιχα την σήμανση στις εισόδους - εξόδους των επιχειρήσεών τους,

για την ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων. 

Τέλος αναφέρεται ότι η παρούσα απόφαση είναι κανονιστικού χαρακτήρα

και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κώδικα Δήμων και Κοι-

νοτήτων (Ν. 3463/2006).

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γρινιεζάκη Εμμανου-

ήλ, ο οποίος τοποθετούμενος επί του θέματος είπε ότι εάν πάρουμε από-

φαση μονοδρόμησης, θα έχουμε σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάμπρου Σωτήριος πρότεινε στο

σώμα την αύξηση χρόνου του φωτεινού σηματοδότη εισόδου των οχημά-

των στη συμβολή των οδών Λ. Βάρης - Κορωπίου και Ηφαίστου, οπότε με

αυτή την παρατήρηση εγκρίνει την πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης.

Ο Δημοτκός Σύμβουλος δε κ. Δήμου Κων/νος δεν ψηφίζει την απόφαση

μονοδδρόμησης και κατ’ επέκταση δεν ψηφίζει τη σήμανση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έλαβε

υπόψη του τις διατάξεις του άθρου 79 του Ν. 3463/2006 και μετά από την

προηγηθείσα διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμ-

βούλων κ.κ. Γρινιεζάκη Εμμανουήλ και Δήμου Κων/ου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόταση κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης - ασφάλισης των

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Βιομηχανική περιοχή Κορωπίου.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου Ως άνω

Η Γραμματέας Ο Δήμαρχος

Σοφία Χατζή - Γρίβα Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελληνικό: 21.5.09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 5952

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

25η & Πλ. Αγ. Τριάδας Ελληνικό - τηλ. 9619549 - fax 9633417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ενάμισι (1,1/2) μήνα για την υλο-

ποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης

παιδιών, έτους 2009».

Σύμφωνα με:

1. την διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 2190/94 για προσλήψεις εποχικού

προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας.

2. την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 με την οποία

προστέθηκε περίπτωση και στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 η

οποία έχει ως εξής: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπι-

ση κατεπειγουσών  ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση ερ-

γασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο

(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

3. την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/03 . Στην περίπτωση αυ-

τή για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δυο μηνών δεν εφαρμό-

ζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, ούτε και η προβλεπό-

μενη έγκριση από την επιτροπή της 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει.

4. την διάταξη του άρθρου 75 παρ. στ΄ περ. 3 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Τ. με

την οποία προβλέπεται ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν την δυνατότητα ίδρυσης και

λειτουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

5. Την αριθ.99/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6. Την αριθ. 16821/10713/4/5/09 απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής

Ο Δήμος Ελληνικού έχει άμεση ανάγκη να προσλάβει εποχικό προσω-

πικό, για χρονικό διάστημα ενάμισι (1,1/2) μηνών  για την υλοποίηση του

προγράμματος «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

έτους 2009», το δε πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί από 16 Ιουνίου

μέχρι 31 Ιουλίου 2009.

Το προσωπικό που θα απαιτηθεί είναι :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)

1. Μουσικός (1) άτομο

2. Ζωγράφος (1) άτομο

3. Θεατρικό Παιχνίδι (1) άτομο

4. Δάσκαλος σκάκι (1) άτομο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

1.Νηπιαγωγός ΠΕ (1) άτομο

2.Βρεφονηπιοκόμος ΔΕ (1) άτομο

3.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για Κολύμβηση.

4.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για Πετοσφαίρηση.

5.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για Αντισφαίρηση.

6.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για Στίβο.

7.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για  Ενόργανη Γυμναστική.

8.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για Πολεμικές τέχνες.

9.Καθηγητής Φυσικής αγωγής (1) άτομο για Τοξοβολία ή Χαντμπολ.

10.Καθαρίστριες (2) άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελ-

ληνικού (25η οδός και Πλατεία Αγίας Τριάδας) Γραφείο Προσωπικού

τηλ:2132026022 και 6051τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα

εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 

Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας.

Βιογραφικό σημείωμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. Φπερ. 821/1495//22-4-2009 απόφαση του

Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία της υποκα-

τηγορίας 4 του άρθρου της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) η

υφιστάμενη βιοτεχνία Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, Γεώργιος

Δημητρίου & Σια Ε.Ε., που βρίσκεται στη θέση Βένιζα του Δήμου Κερατέ-

ας (Ο.Τ. 1011), λόγω διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου, μηχανολογικού

εκσυγχρονισμού και αλλαγής της επωνυμίας του φορέα. 

2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πλη-

ροφορίες και στοιχεία.

Παλλήνη, 8/5/2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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Συνεδρίασε το Δημοτικό

συμβούλιο της Βουλιαγ-

μένης την περασμένη

Τρίτη 19/5 με τρέχοντα

έως μακάβρια θέματα,

όπως η παράταση τα-

φής, επί της οποίας

όμως είχε δίκηο ο Ντί-

νος Καραγεώργος γιατί

σε περιπτώσεις που

έχουν πάρει 5 και 6 εξά-

μηνα επανέρχονται για

νέα παράταση. Το Δημο-

τικό Συμβούλιο έχει πά-

ρει παλαιότερη απόφασή

του να δίνει μέχρι 2 εξά-

μηνα.

Αυτό επεσήμανε ο Ντ.

Καραγιώργος και αναρω-

τήθηκε «τις αποφάσεις

γιατί τις παίρνουμε αφού

δεν τις τηρούμε;».

Ο Δήμαρχος δήλωσε

κατ’ επανάληψιν ότι

«εσείς αποφασίζετε,
εσείς είστε οι σύμβου-
λοι», αλλά τελικά η από-

φαση ήταν ίδια και γι’

αυτούς που έκαναν αιτή-

σεις για πρώτη φορά και

γι’ αυτούς που έκαναν

πέμπτη ή έκτη φορά.

Σαμαράκια ζήτησαν κά-

τοικοι της οδού Μαυρο-

λέοντος και Ερμού. Η ει-

σήγηση της Τεχνικής

Υπηρεσίας ήταν αρνητι-

κή γιατί τα σαμαράκια

έχουν κριθεί παράνομα

με απόφαση δικαστηρί-

ου.

Ο Πρόεδρος Δ. Κοντο-

νής ενημέρωσε ότι θα

έρθει στο συμβούλιο η

κυκλοφοριακή μελέτη

για αναθεώρηση και βά-

σει αυτής θα μπούνε και

τα αντίστοιχα σήματα.

Ο αντιδήμαρχος Σπ. Πα-

νάς όμως πρότεινε να

τοποθετηθούν τα σαμα-

ράκια γιατί μπήκανε

στην Πανός και μετα-

φέρθηκε όλη η κίνηση

στην Ερμού.

Ετσι το Δ.Σ. παρά την

αρνητική εισήγηση της

Υπηρεσίας, ψήφισαν την

τοποθέτηση των σαμα-

ρακίων στην Μαυρολέο-

ντος και Ερμού, μειοψη-

φούντων της Ειρ. Πανα-

γοπούλου, Δ. Γεωργου-

λόπουλου, Ντ. Καραγε-

ώργου.

Πρόταση πυρο-

προστασίας &

πρόληψης

Ο Παν. Κουλουβάρης κατέ-

θεσε στο σώμα πρόταση

για Πρόγραμμα Πυρασφά-

λειας, που κύριο στοιχείο

της θα είναι η χαρτογράφη-

ση της περιοχής από μία ει-

δική ομάδα Καναδών, εκ-

παίδευση των υπαλλήλων

πυρασφάλειας και εθελο-

ντές, και στη συνέχεια έκ-

δοση εντύπου υλικού με

χάρτες που θα μοιραστεί σε

κάθε κάτοικο της περιοχής

για να γνωρίζει τι πρέπει να

κάνει σε περίπτωση πυρκα-

γιάς.

Ο Δ. Κοντονής αναφέρθηκε

σε μελέτη πυρασβάλειας

που έχει προεγγκρίνει το

Δημοτικό Συμβούλιο και

αφορά μόνο το Καβούρι και

μάλιστα όχι όλο, της οποί-

ας το κόστος ανέρχεται σε

4 εκατομμύρια ευρώ, που

θα εξασφαλίσει – όπως εί-

χε πει ο Δήμαρχος – από

τους κατοίκους ιδιοκτήτες.

Ο Π. Κουλουβάρης ισχυρί-

στηκε ότι δεν έχει παρθεί

απόφαση για υλοποίηση τέ-

τοιας μελέτης, για να εκρα-

γεί ο Πρόεδρος Δ. Κοντο-

νής και να μιλήσει με πολύ

άσχημα λόγια. Εχασαν τον

έλεγχό τους και οι δύο (Κο-

ντονής και Κουλουβάρης),

τα πήρε στο κρανίο και ο

δήμαρχος που μπήκε στη

μέση και φώναζε ότι: «εγώ
εγκρίνω την πρόταση του
Π. Κουλουβάρη και τον θέ-
τω επικεφαλής». Ξέχασε

αυτό που είχε πει μόλις

πριν λίγο ότι: «εσείς απο-
φασίζετε, εσείς είστε οι
σύμβουλοι».

Η πρόταση του Παν. Κου-

λουβάρη είναι ιδιαίτερα

αξιόλογη και προέρχεται

από το Πανεπιστήμιο Simon

Frase σε συνεργασία με το

Υπουργείο Δασών και Φυσι-

κού Περιβάλλοντος του Κα-

ναδά και θα την παρουσιά-

σουμε στο επόμενο φύλλο.

Αννα Μπουζιάνη

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς
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Προεκλογική

συναυλία

του 

ΣΥΡΙΖΑ

στην 

Βάρκιζα

Το Σάββατο 30 Μάη,

στις 8.00 το Βράδυ

ο ΣΥΡΙΖΑ ΒΑΡΗΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-

ΒΟΥΛΑΣ- ΚΟΡΩΠΙΟΥ

σας περιμένει όλους

στη προεκλογική συ-

γκέντρωση - συναυ-

λία στη Βάρκιζα (Λι-

μάνι).

Θα μιλήσει ο Νίκος

Βούτσης, μέλος της

ΚΠΕ του ΣΥΝ. 

Στο καλλιτεχνικό

πρόγραμμα συμμετέ-

χουν:

– Μίλλυ Στιλόγλου-

τραγούδι

– Στέλιος Κάτσαρης-

τραγούδι, πιάνο.
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21 Ιουνίου 2009

Πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 12 Μαΐου η προ-

γραμματισμένη συνά-

ντηση των Δήμων και

των Κοινοτήτων της πα-

ραλιακής ζώνης, στην αί-

θουσα συνεδριάσεων

του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου Καλυβίων, προκειμέ-

νου να συζητηθεί  η από

κοινού διοργάνωση Πο-

δηλατοδρομίας και άλ-

λων παράλληλων εκδη-

λώσεων την Κυριακή 21

Ιουνίου με αίτημα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΚΑΘΑ-

ΡΕΣ ΑΚΤΕΣ. 

Στη συνάντηση παρα-

βρέθηκαν: από το Δήμο

Καλυβίων ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου και η

Πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Μαίρη

Κόλλια, από το Δήμο Ελ-

ληνικού ο Δήμαρχος

Χρήστος Κορτζίδης και

ο Άκης Μπαδογιάννης,

από το Δήμο Βούλας ο

Δήμαρχος Γιώργος Μά-

ντεσης, από την Κοινό-

τητα Παλαιάς Φωκαίας ο

Πρόεδρος Μανώλης

Τσαλικίδης, από το Δή-

μο Βάρης η Αντιδήμαρ-

χος Δήμητρα Σουτόγλου

και από το Δήμο Κορωπί-

ου ο υπεύθυνος αθλητι-

σμού Κώστας Πανταζής.

Επίσης, παρόντες στη

συνάντηση ήταν ο Πρόε-

δρος του Ελληνικού Δι-

κτύου της διεθνούς ορ-

γάνωσης Friends of

Nature Μάκης Σταύρου

καθώς και μέλη του Ομί-

λου Φίλων Βουνού και

Θάλασσας που συμμετέ-

χουν στο  «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟ-

ΛΙΤΩΝ για τη διάσωση

του ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» μετά

από πρόταση του  οποί-

ου θα διοργανωθεί η Πο-

δηλατοδρομία. 

Αρχικά, οι Δήμαρχοι/

Κοινοτάρχες και οι εκ-

πρόσωποί τους εξέθε-

σαν τα  προβλήματα που

αντιμετωπίζουν στους

δικούς τους Δήμους/

Κοινότητες όσον αφορά

στο ζήτημα των ακτών.

Στη συνέχεια, μετά από

κατάθεση προτάσεων

από όλες τις πλευρές, οι

συμμετέχοντες κατέλη-

ξαν και προτείνουν τα

εξής:

1. Κάθε Δήμος/ Κοινότη-

τα να ορίσει δύο εκπρο-

σώπους (έναν αιρετό και

έναν υπάλληλο του ΟΤΑ)

προκειμένου να συστα-

θεί η οργανωτική επιτρο-

πή, η οποία θα αναλάβει

την επαφή και με την Ελ-

ληνική Ομοσπονδία Πο-

δηλασίας, τις ενώσεις

και τις επιτροπές ποδη-

λασίας καθώς και τα πο-

δηλατικά σωματεία,

ώστε να συμμετάσχουν

στην όλη προσπάθεια.

2. Η Ποδηλατοδρομία

που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 21 Ιουνίου

να έχει μία ενιαία δια-

δρομή (από Φάληρο έως

και Παλαιά Φώκαια –

στην μία λωρίδα κυκλο-

φορίας της Λεωφόρου

Ποσειδώνος και στη συ-

νέχειά της, της Παραλια-

κής Λεωφόρου Αθηνών -

Σουνίου) για τα μέλη της

Ελληνικής Ομοσπονδίας

Ποδηλασίας και τους

αθλητές. 

Παράλληλα για τους πο-

λίτες, μικρές – σύντομες

διαδρομές στα όρια του

κάθε Δήμου/ Κοινότη-

τας, που θα μπορούσαν

να έχουν την μορφή

σκυταλοδρομίας. 

3. Κάθε Δήμος/ Κοινότη-

τα να ορίσει ένα σημείο

συνάντησης στο οποίο

θα πραγματοποιηθούν

δρώμενα (ομιλίες, μου-

σικό δρώμενο, καθαρι-

σμός ακτών κλπ.) 

4. Οι εκδηλώσεις να κο-

ρυφωθούν το βράδυ με

την πραγματοποίηση

μιας μεγάλης συναυλίας

ή περισσοτέρων στις πα-

ραλίες όπου υπάρχει

πρόβλημα. 

5. Έχει ήδη γίνει επαφή

με το ραδιοτηλεοπτικό

σταθμό ΣΚΑΙ προκειμέ-

νου να αναλάβει το επι-

κοινωνιακό κομμάτι της

όλης διοργάνωσης. Επι-

πλέον, προτάθηκε η το-

ποθέτηση πανό με μηνύ-

ματα για ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ &

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΤΕΣ κατά

μήκος της παραλιακής

ζώνης.

Οριστικές αποφάσεις

όσον αφορά στο σχεδια-

σμό και την οργάνωση

της Ποδηλατοδρομίας

και των παράλληλων εκ-

δηλώσεων, θα ληφθούν

στις επόμενες συναντή-

σεις της οργανωτικής

επιτροπής. 

Διαδημοτική Ποδηλατοδρομία
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΤΕΣ
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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, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

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
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ενοικιάζεται κατοικία 1ου ορόφου, 85 τ.μ.+ αποθή-

κη, ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυφρική

ΤV, Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο από Ιού-

λιο 2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

Πωλείται: Drumset Enforcer με Hardware και

πιατίνια Ziljian ride 20’’ planet 2, paiste pst - 3 high -

hat 14’’, paiste pst - 3 crash 14. Σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τιμή: 350€, τηλ. 6993958589
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr

Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙ-

ΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και

της ΑΣΠΑΣΙΑΣ το γένος

ΒΑΡΔΑΚΑ, που γεννήθη-

κε στην ΑΘΗΝΑ και  κα-

τοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ και

η ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝ-

ΝΗ του  ΣΤΕΡΓΙΟΥ και

της ΠΑΓΩΝΑΣ, το γένος

ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ, που γεν-

νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ,

θα έλθουν σε γάμο  που

θα  γίνει  στο ΙΕΡΟ ΠΑ-

ΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΜΜΕΓΙ-

ΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

στις 12 Ιουνίου.

ΓΑΜΟΙ

Ο  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ-

ΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και

της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος

ΤΟΜΑΗ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και  κατοι-

κεί στη ΒΟΥΛΑ και η ΜΑ-

ΓΔΑΛΗΝΗ ΓΚΙΟΛΜΑ του

ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΧΡΥ-

ΣΗΣ, το γένος ΒΑΞΕΒΑ-

ΝΙΔΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί

στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν

σε γάμο  που  θα  γίνει

στη ΒΟΥΛΑ το μήνα Σε-

πτέμβριο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω από τα βάθη
της ψυχής μου, όλους
όσους και όσες, μου
συμπαραστάθηκαν την
ημέρα της  απώλειας
του πατέρα μου. Σας
ευχαριστώ για άλλη
μια φορά».

Ελένη Τσεβά
Δημοτική σύμβουλος Κορωπίου,

Προέδρος ΚΕΔΚ και Δημοτι-

κού Παιδικού Σταθμού 

Εθελοντική αιμοδοσία
πραγματοποιεί ο Δήμος Καλυβίων στο

Πνευματικό Κέντρο (Κεντρική Πλ. Καλυ-

βίων) από τις 9.00π.μ. έως τις 13.00. 

Η προσφορά αίματος 

σώζει ζωές.

Η  βιταμίνη D παρέχεται κυρίως από

τις τροφές ζωικής προέλευσης, ειδικό-

τερα από το συκώτι, το βοδινό, το μο-

σχάρι και τα αυγά, τα γαλακτοκομικά

προϊόντα, όπως το γάλα, τυρί και βού-

τυρο και κάποια ψάρια όπως η ρέγκα,

ο σολομός, ο τόνος και οι σαρδέλες.

H βιταμίνη D, εκτός της διαιτητικής

πρόσληψης παράγεται στον οργανι-

σμό και από την έκθεση στην ηλιακή

ακτινοβολία. Κατά την διάρκεια έκθε-

σης στην ηλιακή ακτινοβολία, η UV-B

ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από

το δέρμα και συγκεκριμένα από έναν

μεταβολίτη της χοληστερόλης που εκ-

κρίνεται στην επιφάνεια της επιδερμί-

δας και στην συνέχεια με μια σειρά

βιοχημικών διεργασιών παράγεται η

βιταμίνη D. Για αυτόν τον λόγο, τα επί-

πεδα βιταμίνης D στον ανθρώπινο ορ-

γανισμό είναι υψηλότερα το καλοκαίρι

παρά τον χειμώνα.

Έτσι πλέον σε πολλές βιομηχανικές

χώρες κάποια επιλεγμένα τρόφιμα

εμπλουτίζονται  με βιταμίνη D. Ενώ

ολοένα και περισσότερο η διαδικασία

του εμπλουτισμού χρησιμοποιείται για

την αύξηση της πρόσληψης της βιτα-

μίνης D από πολλά Ευρωπαϊκά κράτη,

δεν υπάρχει κάποιο ομόφωνο νομοθε-

τικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα

εφαρμόζεται ο εμπλουτισμός με βιτα-

μίνη D. 

Κούτσικας Κωνσταντίνος

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc

Αξία της βιταμίνης D
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Με μεγάλη επιτυχία διε-

ξήχθη το σχολικό πρωτά-

θλημα Βόλλεϋ των Δημο-

τικών Σχολείων του Κο-

ρωπίου.

Ο στόχος του πρωταθλή-

ματος ήταν η γνωριμία

των παιδιών με το άθλημα

καθώς επίσης και η ενί-

σχυση του σχολικού και

σωματειακού αθλητισμού.

Οι αγώνες πραγματοποιή-

θηκαν στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο 1ου Γυμνασίου Κο-

ρωπίου. 

Σ’ ένα συγκλονιστικό τελι-

κό, νικήτρια ομάδα ανα-

δείχθηκε το 3ο δημοτικό

Σχολείο, μετά τη διεξαγω-

γή Τάι Μπρέικ, αφήνοντας

την 2η θέση στην Σχολή

Ποριώτου. 

Στα αγόρια ισοβάθμησαν

στις νίκες το 3ο Δημοτικό

Σχολείο, το 2ο Δημοτικό

και το Δημοτικό από το Κί-

τσι αναδεικνύοντας νικητή

το 3ο Δημοτικό σχολείο με

τους περισσότερους κερδι-

σμένους πόντους.

Στο τέλος η Πρόεδρος του

Δ.Α.Ο., Μαρία Γκίκα, ευχα-

ρίστησε τους διευθυντές

των σχολείων, τους καθη-

γητές φυσικής αγωγής κα-

θώς και τους μαθητές για

την μεγάλη συμμετοχή

τους δίνοντας ραντεβού

στο σχολικό πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου.  

Σχολικό πρωτάθλημα βόλλεϋ

στο Κορωπί
«ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ 2009» στο ΔΗΜΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Τα “Αναφλύστια 2009” εξελίχθηκαν την περασμένη Κυριακή 17/5 στο δημοτικό

στάδιο της Αναβύσσο με μεγάλη συμμετοχή αθλητών από διάφορους δήμους

της Ανατολικής Αττικής.

Κοντά τους βρέθηκε και ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου ο οποίος δήλωσε ότι

η πολιτεία οφείλει να είναι αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες που δίνουν στην νε-

ολαία διεξόδους μέσα από τον αθλητισμό.  Διακρίνεται στη φωτογραφία ενώ δί-

πλα του είναι ο  Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέραλης.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΣΤΗΝ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ 

Πανηγυρική φιέστα

πραγματοποίησε (Κυ-

ριακή 17/5) η ποδοσφαι-

ρική ομάδα ΠΑΣ Ωρω-

πού με το Δήμο Ωρω-

πού για την κατάκτηση

του πρωταθλήματος και

την άνοδο της ομάδας

στην Δ’ Εθνική Κατηγο-

ρία για πρώτη φορά

στην ιστορία του.

Στα πλαίσια του Διετούς Πολιτιστικού και

Αθλητικού προγράμματος της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης Δήμου Γέρακα, διοργα-

νώνεται για δεύτερη φορά

η Αθλητική Άνοιξη 2009. Μια σειρά Δημο-

τικών και Διαδημοτικών αγώνων που θα

διαρκέσουν από τις 17 Μαΐου έως και 10

Ιουνίου, με την συμμετοχή μαθητών  Γ΄,

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και Α’ τάξης

Γυμνασίου του Δήμου, σφραγίζοντας ου-

σιαστικά την φετινή αθλητική περίοδο.

Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής.
17 Μαΐου (9:30 – 13:00) 

Αγώνες Βόλεϊ για δημοτικά και Γυμνάσια

με την συνεργασία του ΟΦ Γέρακα και 

(15:30 – 18:00) Αγώνες TAE KWON DO

23 Μαΐου (9:30 – 13:00)

Αγώνες Μπάσκετ 3 on 3 για δημοτικά Σχο-

λεία και

(09:00-13:00) Διαδημοτικοί Αγώνες Κολύμβησης

30 Μαΐου (9:30 – 13:00)

Αγώνες 5X5 Πρωταθλήματος Ποδοσφαί-

ρου

4 Ιουλίου (09:00 – 12:00) 

Επίδειξη Αγώνων Κολύμβησης

Οι Αγώνες Θα πραγματοποιηθούν στις

Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου. ( 1ο

Αθλητικό Κέντρο, 2ο Αθλητικό Κέντρο –

Κολυμβητήριο – 3ο Αθλητικό Κέντρο – Γή-

πεδο Ποδοσφαίρου ).

Την Τέταρτη 10 Ιουνίου στις 7:00 μμ στο 1ο

Αθλητικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η

Τελετή Λήξης των Αθλητικών Προγραμ-

μάτων 2008-2009 και η βράβευση των συμ-

μετεχόντων στα δημοτικά πρωταθλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες : Πολιτιστικό

Κέντρο 210 6619937 

Αθλητική Άνοιξη στο Γέρακα
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Ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
πρωταθλητής Παμπαίδων 

Ανατολικής Αττικής 2008-2009

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2-2

Μετά από συναρπαστικό αγώνα με τη ΘΥΕΛΛΑ ΡΑ-

ΦΗΝΑΣ ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ανακηρύχτηκε πρωταθλη-

τής Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. στην κατηγορία των παμπαίδων με

σκορ 2-1 στη παράταση. 

Η ομάδα της Ραφήνας προηγήθηκε στο σκορ στη

διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου αλλά οι παίκτες

του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ισοφάρισαν προς το τέλος της κα-

νονικής διάρκειας του αγώνα. Στην παράταση υπε-

ρέβαλαν εαυτούς και κατέκτησαν τη νίκη που τους

έδωσε το δικαίωμα να πανηγυρίσουν το πρωτάθλη-

μα και να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική δουλειά που

γίνεται στα τμήματα υποδομών του συλλόγου.

Η σύνθεση της ομάδας του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ είναι η εξής:

Νομικός Θ., Πετρίδης Δ., Καραμπετιάδης Θ., Φώσκο-

λος Χ., Αντωνίου Γ.,     Ριζόπουλος Ν., Δρακόπουλος

Γ., Ταγκούλης Γ., Κολτσίδας Π., Καραβουσάνος Π.,

Τυροπόλης Π., Τσακίρης Α., Γεράκης Θ., Αδαμάκος

Θ., Κουλελής Μ., Ασημακόπουλος Μ., Τερβισίδης Β.,

Σαμαράς Π., Φιλίππου Γ.  Προπονητής: Γ.Λιαγκάκης.

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο

16-17 Μαΐου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η τελι-

κή φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Ανδρών -

Γυναικών με επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών

του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

- Ο Γιώργος Λίλης έφτασε μέχρι τους 32 και ο Μα-

ριάν Κοντραντιουκ μέχρι τους 64.

- Στις Γυναίκες η Δέσποινα Λαγογιάννη έφτασε στις

32.

– Στο διπλό γυναικών η Καλογιάννη μαζί με την

αθλήτρια του Α.Σ. ΠΕΡΑ Γεωργοπούλου Όλγα κατέ-

κτησαν την 2η θέση και η Ζερδίλα Διάνα μαζί με την

Σταλέβα Βάνια της ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ την 3η. 

– Στο διπλό μικτό ο ΔΗΜΑΣ με την Καλογιάννη και ο

Λίλης με την Λαγογιάννη έφτασαν μέχρι τα προημι-

τελικά.

Πινγκ - Πονγκ

Τελική Φάση 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

ατομικών αγωνισμάτων

Στους τέσσερις πρώτους οι άντρες του ΝΟΒ
Στον ημιτελικό των πλέι οφ της Α1 ανδρών προκρίθηκε ο

ΝΟΒ που επικράτησε με 10-8 του Παναθηναϊκού στον Λαι-

μό κάνοντας το 2-0 στη σειρά και εξασφαλίζοντας παράλ-

ληλα την συμμετοχή του στο LEN Trophy της επόμενης

περιόδου.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή είχαν νικήσει στο ΟΑΚΑ

την Παρασκευή και δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν

την ευκαιρία για είσοδο στους «4» μετά από τρία χρόνια

να πάει χαμένη. Πλέον, ξεκινάει η προετοιμασία για τον

ημιτελικό με τον Πανιώνιο που θα έχει το πλεονέκτημα

έδρας στη σειρά.

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει στις

21 Μαΐου στη Νέα Σμύρνη και το δεύτερο στις 23 στον

Λαιμό. Αν χρειαστεί και τρίτο θα πραγματοποιηθεί στις 25

του μηνός και πάλι στη Νέα Σμύρνη.

Ο αγώνας

Η ομάδα του ΝΟΒ μπήκε από την αρχή του ματς πολύ δυ-

νατά και κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 στο τέλος του

οκταλέπτου. Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» έκαναν

την αντεπίθεσή τους και μείωσαν στο 1 τέρμα τη διαφορά

(5-4 στο ημίχρονο).

Όλος ο αγώνας παιζότανε σε 1 με δύο γκολ διαφορά.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα όμως ήταν δραματικά,

αφού ο Νίκος Καφετζόπουλος ισοφάρισε σε 8-8 με 5 λε-

πτά να απομένουν. Στην αμέσως επόμενη επίθεση όμως ο

Ματουτίνοβιτς έκανε το 9-8 και 3’ πριν τη λήξη ο Ζάχος

Αφρουδάκης διαμόρφωσε το τελικό 10-8, με τον Παναθη-

ναϊκό να χάνει επίθεση με παίκτη παραπάνω 2 λεπτά πριν

το τέλος.

Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής του ΝΟΒ Γιάννης

Γιαννουρής δήλωσε: «Είναι σημαντικό για τη Βουλιαγμέ-
νη ότι ξαναβρίσκεται στα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Χαίρομαι
για τα παιδιά γιατί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια μέσα
στη χρονιά». 

Διασυλλογικοί αγώνες 

θαλάσσιου Σκι 
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, τιμώντας τη

μνήμη του παλαιού προέδρου του, και πρωτεργάτη

του Θαλασσίου Σκι στην Ελλάδα, Αθανασίου Δια-

κάκη διοργανώνει στις 31 Μαΐου διασυλλογικό

αγώνα Σκι με την επωνυμία "Διακάκεια 2009".

Ο αγώνας θα διεξαχθει στις εγκαταστάσεις του

ΝΟΒ, θα ξεκινήσει στις 8 π.μ. και οι αθλητές θα

αγωνιστούν σε 2 γύρους φιγούρες. 

Στο Δημοτικό Γήπεδο Σπάτων διεξήχθει ποδοσφαιρι-

κός αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων ομάδων Αηττή-

του Σπάτων και Χαϊδαρίου που έληξε με σκορ 2-2, τη

Δευτέρα 18/5.

Ο αγώνας έδωσε την ευκαιρία στους αγωνιζόμενους

αλλά και στους φιλάθλους να θυμηθούν τις παλιές

αναμετρήσεις τους στα πρωταθλήματα των Αθηνών,

όπου πάντα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι ομάδες αγωνίσθηκαν ως εξής:

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ: Χατζηδάκης, Μπερνιδά-

κης, Παπαδημητρίου, Μητσάκης, Αποστολόπουλος,

Παπαχαρίσης, Δρόσος, Λαγός, Βούλης, Γιαννακόπου-

λος και Πορφύρης.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΗΤΤΗΤΟΥ: Τσιμπούρης, Χελιώτης, Γε-

ώργας,Τσούκας, Φράγκου Π., Μαργέτης Χρ., Μαργέ-

της Π., Γουλέτας, Δέλγας, Αντωνόπουλος, Κατσιφής,

Γκίκας, Τσαρνάς, Βούλγαρης, Πρόφης, Παπακωνστα-

ντίνου.

Σκόρερ του αγώνα Κατσιφής (2) για τον Αήττητο και

Μητσάκης, Δρόσος για το Χαϊδάρι.

Παρευρέθηκαν στον αγώνα ο Αντιδήμαρχος Σπάτων

Αθανάσιος Μαργέτης και οι παλαίμαχοι του Αηττήτου

Μπίμπιζας Αν., Κατσούλης Φ., Μπίμπιζας Κ.,Κουλοχέ-

ρης Π., Διαγγελάκης Μ., Κουλοχέρης Δημ., Ραφαήλ

Ι., καθώς και ο πρόεδρος των Παλαιμάχων Γεώργιος

Δ. Λίγκος. 
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Μια προσπάθεια που ξεκίνησε με τόλμη στα μέσα του

2007 κλείνοντας την τότε παράνομη χωματερή που λει-

τουργούσε επί 32 συνεχόμενα χρόνια στην Κοινότητας

της Παλαιάς Φώκαιας και την έναρξη της ανακύκλωσης

για πρώτη φορά στην πόλη, μια προσπάθεια που ξεπέρασε

κάθε προσδοκία με τις εορταστικές εκδηλώσεις για το Πε-

ριβάλλον, το καλοκαίρι του 2008, συνεχίζεται...

Στις 30 Απριλίου 2008, το πρόγραμμα για την επιχορήγη-

ση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της χωματερής,

εγκρίθηκε.

Πριν ένα χρόνο περίπου η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας

υπέβαλε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού

ΕΟΧ 2004-2009 και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύ-

σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας  πρόταση με τίτλο: Πε-
ριβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑΔΑ περιοχής "Γερακίνα"
Παλαιάς Φώκαιας Αττικής. Με την έγκριση του προγράμ-

ματος, η Κοινότητα εξασφάλισε κονδύλι 435.000 ευρώ, με

το οποίο θα προχωρήσει στην αποκατάσταση του χώρου

του πρώην ΧΑΔΑ. 

Ένα έργο που πριν από λίγο καιρό φάνταζε ίσως απίθανο,

γίνεται πραγματικότητα. Με συντονισμένες προσπάθειες,

θέληση και προγραμματισμό ο πρώην σκουπιδότοπος που

αποτελούσε κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των

κατοίκων της περιοχής θα γίνει χώρος πρασίνου και ανα-

ψυχής.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανώλης Τσαλικίδης, δηλώ-

νει: «Από την προεκλογική μας κιόλας εκστρατεία είχαμε
ένα στόχο – Όχι στα έργα βιτρίνας για να κερδηθούν οι
ψήφοι. Έργα ουσίας, έργα που θα μείνουν στον τόπο και
θα συμβάλλουν συνεχώς στην αειφόρο ανάπτυξη. Είμα-
στε ακόμη στην αρχή. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται
με σκληρή δουλειά».

Βραβεία Περιβαλλοντικής

Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  

Μετά από δυόμισι χρόνια  δράσεις και προσπάθειες για ένα

καλύτερο περιβάλλον η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας συμμε-

τέχει στο θεσμό των βραβείων περιβαλλοντικής ευαισθησίας

Οικόπολις 2009. 

Τα Βραβεία Οικόπολις επιδιώκουν να συμβάλλουν στην προ-

βολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης πε-

ριβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονι-

κών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρω-

σης. 

«Με τη συμμετοχή μας στα βραβεία Οικόπολις επιδιώκουμε

να ενημερώσουμε φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επι-

στήμονες αλλά και πολίτες για τις προσπάθειές μας για την

προστασία του περιβάλλοντος και τα ιδιαίτερα σημαντικά

αποτελέσματά τους. Το οριστικό κλείσιμο της χωματερής, η

έναρξη της ανακύκλωσης και τώρα η έγκριση του προγράμ-

ματος περιβαλλοντικής αποκατάστασης του πρώην ΧΑΔΑ με

χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους είναι έργα ουσια-

στικά, τα οποία βάζουν την πόλη μας σε έναν καινούργιο δρό-

μο. Το δρόμο στον οποίο εδώ και χρόνια βαδίζουν οι σύγχρο-

νες  ευρωπαϊκές πόλεις και είναι καιρός να ακολουθήσουμε

κι εμείς”, δήλωσε ο Μ. Τσαλικίδης.

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας είναι υποψήφια στην κατηγο-

ρία «Πρόγραμμα Ανακύκλωσης και Διαχείρισης απορριμμά-

των». Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή

που θα γίνει στις 16 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση η Κοινότητα

Παλαιάς Φώκαιας δίνει για μια

ακόμα φορά βροντερό παρόν

στον αγώνα για την προστασία

του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος Μ. Τσαλικίδης ευχα-

ρίστησε το Κοινοτικό Συμβούλιο

και όλους όσους βοήθησαν σ’

αυτή την επιτυχία, και έκλεισε

λέγοντας: 

“Ο ευρωπαϊκός δρόμος θέλει την

τοπική αυτοδιοίκηση να ηγείται των προσπαθειών για την

προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, για την εξα-

σφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στους δη-

μόσιους χώρους, για τον αποκλεισμό όσων επιχειρούν να

χρησιμοποιήσουν δάση, ακτές και άλλες δημόσιες εκτάσεις

σαν επικερδείς επιχειρήσεις σε βάρος των πολιτών και του

περιβάλλοντος»

Κερδίζει το “στοίχημα” η Παλαιά Φώκαια
Από σκουπιδότοπος χώρος πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής, η παλιά χωματερή

Δεν είναι βιώσιμη 

Είναι ζημιογόνος

Στην προσφυγή του ο Αγγ. Απο-

στολάτος επικαλείται τρεις λό-

γους νομοτυπικής ακυρότητας,

περιοριζόμενος σ’ αυτούς, επειδή

ο Περιφερειάρχης σύμφωνα με

τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-

των, περιορίζεται (ορθώς) μόνο

στον έλεγχο νομιμότητας των

αποφάσεων.

Δεν είναι βιώσιμη
Πρώτο λόγο που επικαλείται βά-

σιμα, ο Αποστολάτος είναι ότι η

υπό σύσταση διαδημοτική εται-

ρεία δεν είναι βιώσιμη αλλά θνη-

σιγενής, πράγμα που είναι αυτα-

πόδεικτο, αφού στην εγκριθείσα

οικονομοτεχνική μελέτη προβλέ-

πεται για τα 4 έτη 2009 έως και

2012 ζημία ύψους 341.323 ευρώ,

δηλαδή 75,78% του κεφαλαίου

της.

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος

του Υπουργείου Εσωτερικών

Δ.Δ.Α. (10819/22.2.2007), υπο-

γραμμίζει με έντονα μαύρα στοι-

χεία, ώστε να μη διαλάθει της

προσοχής του Περιφερειάρχη ότι
«…πριν ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας προβεί στην έκδοση
της σχετικής πράξης (έγκρισης)

πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη οι-
κονομοτεχνικής μελέτης βιωσι-
μότητας…».
Και βέβαια, στην απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμ-

βάνεται, η εγκριθείσα από τη δη-

μοτική πλειοψηφία, οικονομοτε-

χνική μελέτη, η οποία όμως,

ασχέτως του τίτλου της, αλλά εκ

των στοιχείων της,  είναι μελέτη

θνησιμότητας, αφού περιλαμβά-

νει λόγω των υψηλών δαπανών

αμοιβών και μισθών – ζημία άνω

των του κεφαλαίου, για χρονι-

κό διάστημα μικρότερο των τεσ-

σάρων ετών.

Από το καλό(;) στο χειρότερο!

Δεύτερος λόγος που επικαλείται

είναι ότι «μετατρέπεται κερδοφό-
ρος Δημοτική Επιχείρηση σε ζη-
μιογόνο Α.Ε.».
Ασχέτως των ουσιαστικών ή μη

«κερδών» της υπάρχουσας Δημο-

τικής Επιχείρησης Ανάπτυξης

Βούλας (ΔΕΑΒ), αυτή στους ισο-

λογισμούς της, των ετών 2005-

2007 παρουσιάζει συνολικά «κέρ-

δη» 115.812 ευρώ. Η νέα διαδη-

μοτική εταιρεία προβλέπει στην

οικονομοτεχνική μελέτη ζημία

341.343 ευρώ. Με δεδομένο ότι η

ΔΕΑΒ συμμετέχει (παρανόμως –

3ος λόγος) με το 70% του κεφα-

λαίου στην υπό σύσταση διαδη-

μοτική Α.Ε., τεκμαίρεται ότι και η

συμμετοχή της στη ζημία ανέρχε-

ται στο ποσόν των 239.000 ευρώ,

στρογγυλοποιημένα.

Ποσό με το οποίο ζημιώνουν οι

Δημότες της Βούλας. 

(Σ.Σ. Δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό,

βρε αδερφέ. Κάπου 24 ευρώ για

κάθε οικογένεια. Είναι σπουδαίο

να καταθέσει κάθε Ελληνας 1 ευ-

ρώ για να κάνουμε έναν άνθρωπο

πλούσιο, και ευτυχισμένο με 11

εκατομμύρια ευρώ περιουσία;).

Τρίτος λόγος

Είναι φαινομενικά τυπικός, αλλά,

εμβαθύνοντας, ουσιαστικότα-

τους: Στο καταστατικό της τρίΔη-

μης «αναπτυξιακής» Δημοτικής

Επιχείρησης (άρθρο 36) προβλέ-

πεται η συμμετοχή της ΔΕΑΒ κι

όχι του Δήμου Βούλας.

Ο Κ.Δ.Κ. προβλέπει ρητά (άρθρο

252 του Νόμου 3463/06), ότι «οι

Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ συ-

νιστώνται από έναν ή περισσότε-

ρους Δήμους», όχι δημοτικές επι-

χειρήσεις.

Μετά τα παραπάνω πιθανολογεί-

ται βεβαία η αποδοχή της προ-

σφυγής του Αποστολάτου, από

τον Γενικό Γραμματέα της Περι-

φέρειας και την νόμω απόρριψη

της απόφασης του Δ.Σ. Βούλας,

ώστε ν’ αποφευχθούν οι περαιτέ-

ρω ταλαιπωρίες της «ειδικής επι-

τροπής» (αρθρο 152) κλπ.

Κ. Βενετσάνος

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Για την τρίΔημο Δημοτική Επιχείρηση

Προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη Αττικής, κατέθεσε ο πρώην Δή-

μαρχος και αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας στη Βούλα Αγγελος

Αποστολάτος, όπως είχε προειδοποιήσει, κατά της απόφασης

(81/2009) του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας με την οποία το Δ.Σ. ενέ-

κρινε τη σύσταση Ανώνυμης «αναπτυξιακής» εταιρείας μαζί με τους

Δήμους Κερατέας και Ασκληπιείου (Λιγουριού) Αργολίδας (κοίτα εφημ.

«7η» 9.5.09).

Κατέθεσε ο Αποστολάτος

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ από 19 ΔΗΜΟΥΣ και

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

για τα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
θα παρουσιάσουμε στο επόμενο φύλλο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΒΑΡΗ

Με το κυκλοφοριακό της Βάρκιζας και της Βουλιαγμέ-
νης ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης. Δεν πή-
ρε απόφαση για την γνωμοδότησή του όσον αφορά τη
μονοδρόμηση της Παναγούλης, μετά τις αντιδράσεις
της μειοψηφίας και κατοίκων.

Σχετικά στο επόμενο φύλλο.


