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Κάθε πέντε χρόνια, στις ευρωεκλογές, μας

δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούμε υπεύ-

θυνοι και δυναμικοί πρωταγωνιστές, ή ανεύ-

θυνοι και μηδαμινοί κομπάρσοι!

Εμείς επιλέγουμε το ρόλο μας:
Κλακαδόροι, χειροκροτητές, έρμαιοι της προπα-

γάνδας των διαφόρων μέσων επηρεασμού της

κοινής γνώμης, των ταμπού και των συναισθημά-

των μας, ή 

- Αυστηροί και αντικειμενικοί κριτές του συστήμα-

τος και των εκφραστών του, με μο-

ναδικό κριτήριο τα πραγματικά πε-

ριστατικά, τα γεγονότα και οδηγό

την κρίση μας;

Αν επιλέξουμε τον πρώτο ρόλο –

που επιθυμεί και επιδιώκει το σύ-

στημα, ώστε να μας εγκλωβίζει και

να μας ελέγχει – τότε παροπλιζό-

μαστε, εκμηδενίζουμε τη στιγμιαία

δύναμη που έχουμε και γινόμαστε παίγνια στα χέ-

ρια αυτών που χρησιμοποιούν την επίφαση της

«δημοκρατίας», για τη νομιμοποίηση των παρανο-

μιών τους και την ανενόχλητη συνέχιση της εκμε-

τάλλευσης, απομύζησης και υπεξαίρεσης του μό-

χθου μας.

Νομιμοποιούμε την αδικία. 

Αν επιλέξουμε το ρόλο του κριτή των πράξεων

και των παραλήψεων της εξουσίας, τότε πράγμα-

τι και εν δυνάμει, εξουσιάζουμε εμείς.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάθε ημέρα, είναι ημέρα

Περιβάλλοντος!

“Τύπος και Περιβάλλον”

Σελ. 17

Η Αγία Μαρίνα

στο Δ. Σ. Κρωπίας!
Σελίδα 6,7

Οχι στις ανεμογεννήτριες

στον κόλπο Μαραθώνα
Σελίδα 9

Ανοιχτές 

συζητήσεις 

στο Γέρακα
σελ. 13

Σε ετοιμότητα οι

οργανώσεις 

για τις Αλυκές

Αναβύσσου
σελ.14

Η Βουλιαγμένη βράβευσε τους
πρωταθλητές της

Αύριο, με την ψήφο μας, γινόμαστε υπεύθυνοι
ΔΙΚΑΣΤΕΣ

καταδικάζουμε τον Δικομματισμό

Κυκλοφοριακή ρύθμιση και ανάπλαση

του κέντρου στο Δήμο Μαρκοπούλου
Αισιόδοξο πρόγραμμα για ανάπλαση της πλατείας, κυκλοφοριακή ρύθμιση, πεζόδρομο και ποδηλατόδρο-
μο, ψήφισαν  στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου.                                                            Σελ. 24

Σελ.22
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Οι νόμοι του Μίνωα
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Χαρίζεται Πατρίδα Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Ανακατασκευή Παιανίας - Σπάτων -

Λούτσας Σελ. 13

Η Ε.Τ.Α. μας τελείωσε... Σελ. 14

Ειδήσεις για όλους Σελ. 15

Αλλοι οπλίζονται και άλλοι παρο-

πλίζονται στην Πυρόσβεση Σελ. 15

4ος Ποδηλατικός Σπάτων Σελ. 22

ΟΙΚΟ λογικά και... παράλογα Σελ.17

Θυρεοειδής και οι συνέπειες Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑύριο, με την ψήφο μας, γινόμαστε υπεύθυνοι

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ε Σ
καταδικάζουμε τον Δικομματισμό

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Από εμάς, και κατά το Σύνταγμα και «εν τοις πράγ-

μασι» - πραγματικά – de factum και de jure1, από

εμάς, απ’ το λαό, πηγάζουν όλες οι εξουσίες.

Απλά-απλά:

Η διεθνής οικονομική κρίση με τις συνέπειές της,

δεν είναι τυχαία, δεν είναι «θεόσταλτη». Είναι συνέ-

πεια  της επιλογής του οικονομικού μοντέλου του

νεοφιλελευθερισμού, από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. που

το έχει επιλέξει, με την συναίνεση των κρατών – με-

λών της. (Διάβαζε, των πρωθυπουργών της).

Η βάλτωση και περιπλοκή των εθνικών θεμάτων (Κυ-

πριακό, Σκοπιανό, Ελληνοτουρκικές διαφορές), στην

εξυπηρέτηση – με τη συναίνεσή μας – των ίδιων οι-

κονομικών συμφερόντων οφείλεται.

Αυτά είναι τα δεδομένα, που δεν μπορεί κανείς βά-

σιμα ν’ αμφισβητήσει. Είναι πραγματικά γεγονότα

και συγκεκριμένα τα πρόσωπα – κόμματα που έχουν

την ευθύνη, που είναι υπαίτια. Είναι τα δύο κόμματα

που κουμαντάρουν τη χώρα, εδώ και 35 χρόνια. 

Ποιο λοιπόν, είναι το καθήκον του Λαού – Κριτή; 

Το καθήκον του Λαού – δηλαδή, όλοι εμείς – είναι

να καταδικάσουμε τους υπεύθυνους: τα δύο κόμμα-

τα που άσκησαν εξουσία όλα αυτά τα χρόνια. 

Να γιατί αύριο (Κυριακή) με την ψήφο μας ενεργού-

με ως δικαστές. 

Καταδίκη των δύο κομμάτων εξουσίας Ν.Δ. και ΠΑ-

ΣΟΚ – επιτυγχάνεται μόνο με την υπερψήφιση των

αξιόπιστων μικρών κομμάτων: ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ

και, για συμβολικούς λόγους, Πανελλήνιο Μακεδονι-

κό Μέτωπο (Παπαθεμελής – Ζουράρις). Όχι στους

«δήθεν» και πράσινα άλογα, που προβάλουν τα

ΜΜΕ.  Όχι ανεύθυνη αποχή.

Μένει ν’ αποδειχθεί αν είμαστε υπεύθυνοι, δίκαιοι

αλλά αυστηροί κριτές, ή η ιστορία θα μας καταλογί-

σει συν-υπευθυνότητα, ενώ εμείς οι ίδιοι και τα παι-

διά μας, θα δεχθούμε τις συνέπειες της αβελτηρίας2

μας και της κακοδικίας μας. 

Αν θα είμαστε δίκαιοι δικαστές ή φθηνοί και ανεύθυ-

νοι δεκαστές3 μηδαμινού ή και μηδενικού αντικρί-

σματος.

–––––––––––––––
1. De factum et de jure: Εκ των πραγμάτων (τετελεσμένων γεγο-

νότων) και εκ του νόμου (θετού δικαίου, συνθηκών κλπ). jus = δί-

καιον.

2. Αβελτηρία - επί το ορθότερο αβελτερία: διανοητική νωθρότητα.

3. Δεκαστής = εξαγορασμένος, δωροδοκημένος δικαστής (αντί-

θετο του αδέκαστος). 

“Mεγάλη Δημοσιογραφία 

από μικρή εφημερίδα»

Με επιστολή του προς την εφημερίδα μας, ο ανα-

γνώστης Βασ. Στρογγύλης, κρίνει και χαρακτηρίζει

επιγραμματικά το άρθρο του Κ. Βενετσάνου «Οι 10

Μεγάλοι Ελληνες» (ΕΒΔΟΜΗ 23.5.09).

«Συγχαρητήρια!
Μεγάλη δημοσιογραφία

Από μια μικρή εφημερίδα»

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον αναγνώστη μας

και να τον συγχαρούμε συνάμα γιατί με την έγ-

γραφη έκφραση της γνώμης του επωνύμως, απο-

δεικνύει ότι δεν έχει εκλείψει από τον τόπο μας, το

είδος του υπεύθυνου πολίτη, του υπεύθυνου και

συμμέτοχου αναγνώστη.

Το ίδιο θα λέγαμε και αν δεχόμαστε μια καλόπιστη

αρνητική κριτική. Εμείς κρινόμαστε κάθε εβδομά-

δα. Κάθε εβδομάδα έχουμε «εκλογές».

Η κριτική αυτή και όχι μόνον η θετική, μας ενδυνα-

μώνει· μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Μας δεί-

χνει αν οι θέσεις μας εκφράζουν ή έστω ικανοποι-

ούν τους αναγνώστες μας στη διαλεκτική σύνθεση

των απόψεων και των ιδεών.

Κ. Βενετσάνος

Αυτοσχέδια πλαστική θυρίδα σε ΑΤΜ!

28χρονη Ρουμάνα συνελήφθη από Αστυ-

νομικούς της Καλλίπολης, γιατί με δύο

ακόμη άτομα που διαφεύγουν, είχαν το-

ποθετήσει σε αυτόματο μηχάνημα της

Alfa Bank στον Πειραιά, αυτοσχέδια πλα-

στική θυρίδα εισόδου κάρτας(!) με ενσω-

ματωμένο ηλεκτρονικό μηχανισμό και μία

αυτοσχέδια πλαστική ράβδο με ενσωμα-

τωμένο κινητό τηλέφωνο και κάμερα,

έτοιμοι για να «τσιμπάνε» τους ανύπο-

πτους πελάτες αφαιρώντας τους χρήματα

από τις κάρτες. Ευτυχώς συνελήφθησαν.

Προσοχή στο Ιντερνετ!

Προσέχετε το Ιντερνετ, όσο ωφέλιμο μπορεί

να είναι, δεν παύει να είναι και «ατομική

βόμβα».Οι απατεώνες το έχουν μάθει καλά

και το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει φουντώσει.

Βέβαια παράλληλα εξελίσσεται και το Τμήμα

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αφού

«ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Ετσι ιδιώτης «επενδυτής» που εκμεταλλεύ-

θηκε το Ιντερνετ, έστησε Διεθνή δικτυακή

εταιρία πώλησης συναλλάγματος με έδρα

τη Γλυφάδα.

Κάτοικος των Η.Π.Α. κατήγγειλε απάτη

εις βάρος του, η δίωξη το έψαξε και συνέ-

λαβαν  τον «επιχειρηματία».

Ηδη έχουν εμφανιστεί και άλλοι απατημέ-

νοι…

Συνελήφθη μετά από 13 χρόνια

62χρονη συνελήφθη, σε βάρος της

οποίας εκκρεμούσαν τριάντα οκτώ

καταδικαστικά εντάλματα από το

1996 με συνολική ποινή φυλάκισης 42

χρόνια για απάτη, εμπρησμό, δόλια

αποδοχή παροχών, νομοθεσίας περί

επιταγών και εισφορών δημοσίου.

Λαθρομετανάστες με 

δημόσια έγγραφα!

Συνελήφθησαν στο Μαραθώνα, 8 υπήκοοι

Πακιστανοί, που είχαν εισέλθει λαθραία

στην Ελλάδα με τη βοήθεια 34χρονου, που

τους παρείχε φαγητό και στέγη και τους

εφοδίαζε πλαστά χαρτιά, προκειμένου να

βγουν στην αγορά εργασίας.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλαστά έγγραφα:

4 δελτία για άσυλο αλλοδαπών.

16 αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραμονής

αλλοδαπών

Δύο υπεύθυνες δηλώσεις με σφραγίδα βε-

βαίωσης του γνήσιου υπογραφής τουΔήμου

Αθηναίων και ένα από το Δήμο Παλλήνης,

Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Αλ-

λοδαπών Αττικής και 21 κινητά τηλέφωνα

και 1 βιντεοκάμερα.

Αστυνομικό Δελτίο
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Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009
Τραγωδία στα Αρχαία Ελληνικά... 

από την ομάδα “μέθοδος”
Η θεατρική ομάδα «μέθοδος» δραστη-

ριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στο

πεδίο της έρευνας του Τραγικού Λόγου

και Όρχησης, ερευνώντας την δόνηση –

κραδασμό του γραπτού κειμένου και τη

μετάβαση αυτού σε φωνητικά και ορχη-

στρικά σχήματα, μέσα από τους κανό-

νες της Μετρικής και της Ποιητικής του

Αριστοτέλη ερμηνεύοντας στο πρωτό-

τυπο Αρχαίο κείμενο σε προσωδία. 

Στις 16 του Ιούνη, θα παρουσιάσει στα

πλαίσια του Athens Fringe Festival

2009 την τραγωδία του Αισχύλου “Ευμε-

νίδες” στο πρωτότυπο κείμενο στην αρ-

χαία Ελληνική, στο Θέατρο «Δώρα

Στράτου» στις 10:30μ.μ.

Η σκηνογραφία καθώς και η ένδυση εί-

ναι λιτή και απέριττη, συμβάλλοντας

στην επιβλητική και στιβαρή γλώσσα,

ύφος και ήθος της παράστασης. 

Είναι ένα έργο θεών. Όλα τα πρόσωπα,

ακόμη και ο χορός, ανήκους στον κόσμο

των θεοτήτων. Η τραγωδία είναι γεμάτη

από εντυπωσιακές και εκπληκτικά ποικί-

λες σκηνές. Χαρακτηριστικά παραδείγμα-

τα αποτελούν ο χορός των Ερινυών γύρω

από τον Ορέστη, όταν τραγουδούν τα μα-

γικά τους τραγούδια ή όταν, στο τέλος εμ-

φανίζεται η Αθηνά στη δίκη που γίνεται

στον Άρειο Πάγο. Ο Ορέστης αθωώνεται

με την ψήφο της θεάς, που είναι υπέρ του

κατηγορούμενου, αλλά οι Ερινύες εξοργί-

ζονται για την απόφαση αυτή, που ευνοεί

ένα μητροκτόνο. Τέλος, η Αθηνά εξευμε-

νίζει τις περίεργες αυτές θεότητες που

μεταβάλλονται σε «Ευμενίδες».

www.somatiomethodos.gr 

Διαδημοτική Ποδηλατοδρομία
Οι Δήμοι και Κοινότητες κατά μήκος του Σαρωνικού οργανώνουν διαδημοτική

Ποδηλατοδρομία και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις με αίτημα και τίτλο “Ελεύ-

θερες και καθαρές ακτές”.

Ο Δήμος Βουλιαγμένης συμμετέχει στην ποδηλατοδρομία και ενημερώνει

όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επικοινωνούν με τους

υπεύθυνους της διοργάνωσης του Δήμου:

Αντιδήμαρχο Παν. Καρυώτη, 210 9673.344 και

Δημοτική σύμβουλο Μαρία Σίνα, 6974133833.

Στα πλαίσια αυτά την Τετάρτη 17 Ιουνίου 6.30μ.μ. θα γίνει επιστημονική ημερί-

δα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης (Αττιδος) 

Κυριακή 21 Ιουνίου το πρωί, πορεία με ποδήλατα κατά μήκος της παραλιας από

το Ελληνικό μέχρι Βάρκιζα.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πολιτεία” Βούλας συμμετέχει στις εκδηλώσεις και

καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν. 

Στη Βούλα θα γίνει συγκέντρωση ποδηλατών στην είσοδο της Α’ και Β’ πλαζ

από 11 έως 11.30 το πρωί. Πληροφορίες Δ. Κουρουπάκη 6972846.606

Ο Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνι-

κής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή

Τομή», ο Σύλλογος Ερασιτεχνών-Αστρο-

νόμων με την συμπαράσταση του Δήμου

Κερατέας και της Συντονιστικής Επιτρο-

πής αγώνα κατά του ΧΥΤΑ, οργανώνουν

το Σάββατο 13 Ιουνίου το βράδυ μετά τις

9 εκδήλωση στο Οβριόκαστρο με θέμα

«Εισαγωγή στην παρατηρησιακή

Αστρονομία».

Η εκδήλωση θα γίνει στις εγκαταστάσεις

του Δήμου στο Οβριόκαστρο και περι-

λαμβάνει ομιλίες, διάλογο με το κοινό

και ουράνιες παρατηρήσεις με τηλεσκό-

πια εφ’ όσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αφορμή για την ιδέα αυτή ήταν το Πα-

γκόσμιο Έτος Αστρονομίας 2009 που

διανύουμε και η κρίσιμη περίοδος για

τον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας

κατά του ΧΥΤΑ στον αρχαιολογικό χώρο

Οβριόκαστρου.

Ύστερα από τα κούλουμα στο Οβριόκα-

στρο που διοργανώνει τα τελευταία χρό-

νια ο Δήμος Κερατέας, την επιτυχημένη

εκδήλωση “Όλοι με μια κιθάρα στο
Οβριόκαστρο” που έγινε τον Αύγουστο

του 2008 με μεγάλη προσέλευση νεο-

λαίας, οι φορείς της Κερατέας στρέφο-

νται προς τα κει, δηλώνοντας ότι ο χώ-

ρος αυτός είναι χώρος πολιτισμού και

όχι σκουπιδιών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος και οι

φορείς της Κερατέας το τετραήμερο

16,17,18,19 Ιουλίου διοργανώνουν το

φεστιβάλ Οβριόκαστρου με συναυλίες,

θεατρικές παραστάσεις, χορό κ.α. που

σύντομα θα ανακοινωθούν.

Όσοι θελήσουν να παρακολουθήσουν την

εκδήλωση της Παρατηρησιακής Αστρονο-

μίας θα πρέπει να κινηθούν προς το Οβριό-

καστρο με ιδιωτικά οχήματα.

Τέλος, ο Σύνδεσμος “Χρυσή Τομή” θα

διαθέτει εκείνο το βράδυ στο κοινό και

το λεύκωμα για το Οβριόκαστρο που

εξέδωσε τον Απρίλιο του 2009 μαζί με

τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Οβριοκά-

στρου “Ο Γερο Πλάτανος” με την χορη-

γία του Δήμου Κερατέας.

Τηλεσκοπική και ουράνια 

παρατήρηση στο Οβριόκαστρο 

Ημέρες πολιτισμού στη Βούλα

7η έκθεση χειροποίητου κεντήματος και κοσμήματος
Τετάρτη 3 έως Κυριακή 7 Ιουνίου στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βού-

λας (Αγ. Ιωάννου 3). Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 6.30 - 9.30μ.μ. και το

Σαββατοκύριακο 10.30 - 1.30πμ. & 6.30 - 9.30μ.μ.

Τα Νηπιαγωγεία της Βούλας αποχαιρετούν το πρώτο

τους σχολείο με ανοιξιάτικες ζωγραφιές, την Τετάρτη 10 και Πέμπτη 11 Ιουνί-

ου στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας.

“Μίλησέ μου για την ευτυχία” το 4ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας παρουσιάζει την εκδήλωση για το κλείσιμο του σχολικού τους χρόνου,

την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από-

το Δημαρχείο.

“Πιθανά και απίθανα” 7 μονόπρακτα (κωμικές ιστορίες από

την καθημερινή ζωή), θα παρουσιάσει το θεατρικό Εργαστήρι της Πνευματικής

Εστίας, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 στην αίθουσα “Ιωνία”.

Graf Weekend 2009 ένα γεμάτο διήμερο υπόσχεται το

ΤΟ.ΣΥ.Ν. Βούλας με καλλιτεχνικό show, χρώματα και ART!

Σάββατο 20/6 Funky Summer (στον τοίχο της Λεωφ. Βουλιαγμένης από το

ύψος της Καλύμνου έως την παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή).

Κυριακή 21 Funky School (στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο, στον τοίχο περιμετρικά

του γηπέδου του Αρη Βούλας, του γηπέδου Μπάσκετ, του πάρκου  Ηρώων Πο-

λυτεχνείου).
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Στην Κερατέα

• Κυριακή  7 “ΑΡΑΒΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ" 

του Ρόμπιν Σόανς. Θεατρική παράσταση σε σκηνο-

θεσία Κ. Σπανού Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Πέμπτη 11 “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ” Συναυλία Ώρα 8:30 μ.μ.

• Σάββατο 13 “ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ”

10η Μεγάλη Συναυλία Πολυφωνικού Τραγουδιού
Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ. 

• Δευτέρα 15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Συναυλία Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Πέμπτη 18 Συναυλία Ώρα έναρξης 8:30 μ.μ. 

• Παρασκευή 19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΕΠΙ-
ΣΚΕΠΤΕΣ  Συναυλία Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

www.petraterzi.org ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6980044

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στη Βάρη

Γιορτάζουν οι Σαρακατσάνοι

Οι Σαρακατσάνοι της Βάρης σε συνεργασία με τους

Σαρακατσάνους Ανατολής-Νέας Μάκρης και Πα-

νελλαδικού Αττικής-Πειραιώς οργανώνουν την 24η

σύναξή τους στην περιοχή Μόλα Πάρνηθας, τη

Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 11 το πρωί, ημέρα του Αγί-

ου Πνεύματος και μνήμης των Σαρακατσαναίων θυ-

μάτων της Κατοχής.

Πληροφορίες 210 8953.198, 6947 353535

Locksmith

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΖΑΖ-ΛΑΤΙΝ 

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 9.30 το βράδυ

στο κέντρο «Οινοποιείο» της Κερατέας η “Χρυσή

Τομή” οργανώνει μια τζαζ-λάτιν συναυλία με το συ-

γκρότημα του κιθαρίστα Αντώνη Πρίφτη που κατά-

γεται και ζει στην Κερατέα.

Η συναυλία διοργανώνεται με την ευκαιρία της Ευ-

ρωπαϊκής γιορτής μουσικής, που φέτος εκτός από

την Αθήνα συμμετέχουν και πολλές άλλες πόλεις

της χώρας.

Το συγκρότημα αποτελείται από εξαιρετικούς μου-

σικούς και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά για ακρο-

ατές με απαιτήσεις. Παίζουν οι Χρήστος Ασωνίτης

(τύμπανα), Λευτέρης Ανδριώτης (λύρα), Μάνος

Λούτας (όρθιο μπάσο), Παντελής Μπενετάτος (πιά-

νο) και Αντώνης Πρίφτης (κιθάρα).

Η είσοδος για το κοινό είναι 5 ευρώ.

Ροταριανές εκδηλώσεις

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Ραφήνας, Νέας Μάκρης, Γέ-

ρακα και Κορωπίου οργανώνουν   κοινή εκδήλωση

για την  Αλλαγή Ηγεσίας των  Ομίλων τους, που θα

πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΜΑΤΙ, ( Μάτι Αττι-

κής),  την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥNΙΟΥ  και ώρα 13:00,

όπου οι απερχόμενοι πρόεδροι θα παραδώσουν την

Προεδρία στους επερχόμενους.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ίδρυμα

για το παιδί “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ”

Ο ανάδοχος Ροταριανός Ομιλος «NEA ΕΡΥΘΡΑΙΑ»

και ο  Νέος Ομιλος «ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ»  οργανώνουν

πανηγυρική εκδήλωση, για την επίδοση της χάρτας

του Ομίλου «Καπανδρίτι» από το Διεθνές Ρόταρυ,

στο κτήμα «Οινότρια Γη Κώστα Λαζαρίδη» στο Κα-

πανδρίτι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ.

“Eιρήνη” Αριστοφάνη

Σάββατο 13 Ιουνίου

στο Ιλιο

Τη θεατρική παράσταση “Eιρήνη” του Αριστοφάνη σε

διασκευή θα παρουσιάσει το παιδικό θεατρικό εργαστήρι

του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου, στο θέατρο “Με-

λίνα Μερκούρη” ώρα: 20:00 μ.μ 

Εκδηλώσεις για την 68η επέτειο

της Μάχης της Κρήτης

Η Ενωση Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης προ-

γραμματίζει εκδηλώσεις για την 68η επέτειο της Μάχης

της Κρήτης. 

Ετσι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6μ.μ., θα γίνει η πα-

ρουσίαση του βιβλίου “Καπετάν Αντώνης Γρηγοράκης ο

αποκαλούμενος Σατανάς”, που θα γίνει στην αίθουσα

Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Το Σάββατο 13/6 στο Θέατρο Βέμπο, παραλία Βούλας, θα

δοθεί η παράσταση “Η Μάχη κράτησε 10 ημέρες”.

Εκθεση χειροτεχνίας 

στο ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

Εκθεση χειροτεχνίας θα παρουσιάσει το ΚΑΠΗ Λαυ-

ρίου από 9 έως 11 Ιουνίου στο χώρο του (Ελ. Βενι-

ζέλου & Συγγρού).

Πρωτότυπες και πρακτικές λύσεις για την οργάνωση

του σπιτιού θα εκθέσουν οι κυρίες της ομάδας, που

όπως λένε θα ενθουσιάσουν τους επισκέπτες.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή 10-12  και 17.30 - 19.30.  

ΔΕΥΤ. 15/06  ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με την

ΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤ. 22/06 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ  σε

τραγούδια του Κώστα Χατζή και όχι

μονό .....

ΣΑΒΒΑΤΟ 6,13,20 & 27/06/09  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με

τους ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  πιά-

νο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ μπουζούκι, 

Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΠΕΜΠΤΗ  11/06/09 
Manuel Orza  HABANA Acoustic Quartet

Dimitris Sevdalis piano  Enrrique Bu drums

Arlyn Gonzalez voice  Manuel Orza Acoustic

Bass

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ημερήσια Κρουαζιέρα στην Επίδαυρο και παράστα-

ση με το έργο “Νεφέλες” του Αριστοφάνη, θα έχουν

την τύχη όσοι αποφασίσουν να αρμενίσουν στις 4

Ιουλίου, αναχώρηση από την Μαρίνα Βουλιαγμένης,

ώρα 4.30μ.μ.

Η τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο είναι 105 € και περι-

λαμβάνει εισιτήρια, είσοδο στο θέατρο, δείπνο με

πλούσιο μπουφέ, μουσική, χορό και όποιος αντέξει!

Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Ιουνίου στο τηλέφω-

νο 6977094203 ή 210 9641.074 Νανά Καραγιάν 
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Η ύδρευση στην Αγία Μαρίνα, τους

καλοκαιρινούς μήνες ιδιαίτερα πα-

ρουσιάζει προβλήματα, με αποτέ-

λεσμα να μένουν για ώρες χωρίς

νερό οι κάτοικοι της περιοχής.

Το επικαλέστηκε ο δημ. Σύμβουλος

της μειοψηφίας Κώστας Δήμου στη

συνεδρίαση της προηγούμενης

Δευτέρας και ζήτησε από το Δημ.

Συμβούλιο να «σκύψει» στο θέμα.

Ο τ. αντιδήμαρχος και υπεύθυνος

τότε της ύδρευσης Ι. Γκίκας (μου-

στάκιας) ενημέρωσε το σώμα ότι

έχει σχεδιαστεί να μπει αντλιοστά-

σιο στο Βορό, (Αγ. Μαρίνας και Βε-

νιζέλου), στο Κίτσι και στο Μετόχια

για να καλυφθούν οι ανάγκες αυ-

τές. Δεν έχει γίνει όμως η υλοποίη-

ση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε

εξέλιξη η εγκατάσταση του ενός

αντλιοστασίου. Οι αγωγοί που

υπάρχουν σήμερα δεν μπορούν να

δεχθούν υψηλότερες πιέσεις, που

προτάθηκε.

Και ενώ προχώρησαν σε άλλα θέ-

ματα, ηχορύπανση, Λουμπάρδα,

επανήλθαν και πάλι στο θέμα της

υδροδότησης, γιατί πράγματι είναι

ένα θέμα που καίει να μην έχεις νε-

ρό, όπως χαρακτηριστικά είπε ο

σύμβουλος Μ. Γρινιεζάκης: Όταν

μπαίνετε στο σπίτι σας και δεν μπο-

ρείτε να τραβήξετε το καζανάκι εί-

ναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.

Ο τ. αντιδήμαρχος Ι. Γκίκας (μου-

στάκιας) προσπάθησε να εξηγήσει

και πάλι ότι έχει γίνει ένα μεγάλο

έργο στην ύδρευση όλα αυτά τα

χρόνια. Ότι οι συνδέσεις που έγι-

ναν σε όλο το δίκτυο έχουν ξεπε-

ράσει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ότι έγινε με τη διαδικασία ορθολό-

γησης του όλου δικτύου. Η όλη

αντικατάσταση στην Αγία Μαρίνα

έγινε σε 8 τομείς (από 4 που ήταν),

ανάλογα με το γεωγραφικό ανά-

γλυφο της περιοχής. “Επάρκεια

υπάρχει, δεν υπάρχει διατήρηση

της επάρκειας”, τόνισε

Οι σύμβουλοι εξέφρασαν αντιρρή-

σεις γιατί βιώνουν το πρόβλημα. 

Είναι θέμα φιλοσοφίας

Ο Δήμαρχος παρενέβη μιλώντας

για φιλοσοφία και προτεραιότητες.

«Θα πρέπει κάποτε οι κοινωνίες να

καταλάβουν ότι υπάρχουν προτε-

ραιότητες. Προτεραιότητα άμεση

είναι από τους πολλούς  προς τους

λίγους. Αυτή είναι η φιλοσοφία και

βάσει αυτής γίνεται και ο σχεδια-

σμός. Είναι λογικό να προηγούνται

οι πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Κο-

ρωπί με 27.000 κατοίκους για να

πάμε να φτιάξουμε δίκτυο στο Βο-

ρό. Υπάρχει μία προτεραιότητα.

Οι περιοχές που έχουν δυσκολία εί-

ναι της τάξης του 3%».

Σ.Σ. Όταν χτίζει κανείς στα υψώμα-

τα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του

και τους παράπλευρους παράγο-

ντες…

Η ηχορύπανση των αεροσκαφών

επιβαρύνει την Αγία Μαρίνα κατήγ-

γειλε επίσης ο Κ. Δήμου. 

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για

ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπως και

στην Αρτέμιδα βέβαια, όπου μάλι-

στα έχουν δημιουργήσει κίνηση πο-

λιτών και κυνηγάνε το θέμα.n

Ο Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας έκα-

νε την εισήγηση. Αναφέρθηκε

στη μορφολογία της περιοχής

650 περίπου στρεμμάτων και κά-

λεσε το μελετητή Σπανούδη για

να δώσει τις λεπτομέρειες.

Εξήγησε ότι έχουν γίνει 3 κτημα-

τογραφίσεις, έχουν κατατεθεί οι

δηλώσεις και έχουν κληθεί οι φο-

ρείς να εκφράσουν τις απόψεις

τους.

Ο μελετητής Σπανούδης παρου-

σίασε τα βασικά στοιχεία της πε-

ριοχής:

Είναι ένταξη 630 στρεμμάτων σε

4 διακριτές υποενότητες. Στο Α’

στάδιο γίνεται αναγνώριση προ-

βλημάτων για να προχωρήσει στο

δεύτερο στάδιο.

Η περιοχή πολεοδομείται ως Β’

κατοικίας. Είναι συνέχεια της

έγκρισης του σχεδίου Κριεζή και

Βορός και αφορά το τμήμα που

βρίσκεται δυτικά της Παπαγιαννο-

πούλου και Αγίου Δημητρίου.

Το 57% της έκτασης έχει κλίσεις

10%, ενώ οι υπόλοιπες είναι

ήπιες.

Το 60% της γης αφορά καλλιέρ-

γειες και αμπέλια.

Διαθέτει ρέματα κύρια (Ξερέας)

και δευτερεύοντα.

8% είναι υφιστάμενο οδικό δί-

κτυο, το οποίο χαρακτήρισε πάρα

πολύ μικρό. Το δίκτυο θα καλύ-

πτει ένα 20% και η εισφορά θα εί-

ναι 11 - 15%. Θα υπάρξουν ελ-

λείμματα.

Οι οδοί Χανίων, Ανθέων, Παπα-

γιαννοπούλου είναι σημαντικοί

δρόμοι και το πλάτος τους θα εί-

ναι 10 – 11 μέτρα.

Εχουν βρεθεί 550 ιδιοκτησίες και

έχουν καταγραφεί περίπου οι μι-

σές παρά το ότι έχουν γίνει τέσ-

σερις αναρτήσεις. Από τον 3ο μή-

να του 2007 που έγινε η 1η ανάρ-

τηση. Είναι πολύ μικρό το ποσο-

στό της καταγραφής.

Οι ιδιοκτησίες ξεκινούν από

500μ. και πάνω και αποτελούν το

75% της περιοχής.

427 στρ. οικοδομήσιμοι χώροι

2.500 κάτοικοι

38,5% κοινόχρηστοι χώροι

έλλειμμα γης 34,5στρ.

Οροι δόμησης: 500μ. άρτιο, διώ-

ροφα κτίρια και χρήσεις γης αμι-

γούς κατοικίας πλην ενός τμήμα-

τος στην Αγίας Μαρίνας που θα

είναι Γενικής κατοικίας.

Μέχρι 500μ. συντελεστής 0,3 

Από 500 - 1000μ. 0,2

Από 1000 και άνω 0,1

Ο Δ. Κιούσης ζήτησε να χαρακτη-

ριστεί περισσότερη έκταση σε γε-

νικής κατοικίας.

Ο Σ. Κόλλιας πρότεινε να γίνει

όλη η Αγίας Μαρίνας Γενικής κα-

τοικίας.

Ο Κ. Δήμου ζήτησε περισσότε-

ρους κοινόχρηστους και κοινωφε-

λείς χώρους.

Τέλος μετά από προβληματισμό

και συζήτηση για το χαρακτηρι-

σμό ως Β’ κατοικίας, ενώ ήδη η

περιοχή κατοικείται ως μόνιμη

κατοικία, που απαιτεί περισσότε-

ρους κοινόχρηστους χώρους, και

θα υπάρξει μεγαλύτερο έλλειμμα

γης, να προχωρήσει η μελέτη ως

περιοχή Α’ κατοικίας με διατήρη-

ση του διώροφου, με αναλογισμό

του ελλείμματος γης, πράγμα που

συναποδέχθηκαν και ψήφισαν.

Αυτή είναι μία σημαντική απόφα-

ση για την περιοχή, αρκεί να προ-

χωρήσει και να μην «κάνουν πί-

σω» κάτω από πιέσεις.

Το θέμα θα έρθει και θα ξαναέρθει

στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα

δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθούν

οι κάτοικοι εφ’ όσον βέβαια ενδια-

φερθούν τώρα για να μην τρέ-

χουν μετά…

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  Κ ο ρ ω π ί ο υ

Υδρευση Αγίας Μαρίνας, Λουμπάρδα, 

Ενταξη στο σχέδιο
Μόνο με Αγία Μαρίνα, θα έλεγε κανείς ότι ασχολήθηκε το Δημοτικό

Συμβούλιο Κρωπίας, την περασμένη Δευτέρα 1/6, αφού μίλησαν για

πολύ ώρα για την ύδρευση που δεν επαρκεί και κόβεται για πολλές

ώρες, για τις κατασκευές στη Λουμπάρδα με το νέο ενοικιαστή, για

την ένταξη στο σχέδιο πόλης του Μακιλιάρι και Κορίτες.

Ενα σχέδιο που ξεκινάει για Β’ κατοικία, ενώ ήδη χρησιμοποιείται ως

μόνιμη κατοικία από τα κύματα κατοίκων που εγκαταλείπουν το κλει-

νόν άστυ...

Α’ στάδιο ένταξης στο σχέδιο πόλης 

Περιοχή Μακιλιάρι και Κορύτες
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Ο Δημ. Κιούσης ζήτησε ενημέρωση για τη Λουμπάρδα

όσον αφορά τα κτίσματα που γίνονται εκεί με όσα ακού-

γονται για παραβάσεις και αυθαίρετα κτίσματα, αλλά ο

πρόεδρος, θέλησε να προχωρήσει  στην ημερήσια διάτα-

ξη.

Κιούσης: Μισό λεπτό πρόεδρε, είναι ένα φλέγον θέμα η
Λουμπάρδα.

Πρόεδρος: Υπάρχει διαδικασία όσον αφορά τις συνεδριά-
σεις του Δημ. Συμβουλίου.
Κιούσης: Ναι αλλά εδώ είναι τρέχουσα επικαιρότητα
Πρόεδρος: Ποια τρέχουσα επικαιρότητα;

Κιούσης: Η Λουμπάρδα δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα;
Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις, έχουν γίνει θυροκολλήσεις από
την Πολεοδομία, έχουν γίνει δημοσιεύματα στον τύπο,
έχουν επιβληθεί πρόστιμα.
Και εμείς τουλάχιστον, όπως γνωρίζετε, για το θέμα της
Λουμπάρδας ήμασταν αντίθετοι.
Δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από την πλευρά του Δή-
μου που ανέχεται αυτά τα πράγματα; Δεν γνωρίζει ο Δή-

μαρχος για τις αυθαιρεσίες που γίνονται εκεί; Μεθαύριο
θα έρθει ο επιχειρηματίας και θα ζητήσει άδεια για τις αυ-
θαίρετες αυτές εγκαταστάσεις.

Είναι ιδιωτικός χώρος και δεν μας αφορά

Παρεμβαίνει ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος απαντώντας

ότι η υπηρεσία και οι μηχανικοί παρακολουθούν το θέμα.

Οπου γίνεται κατασκευή ή έχει χαρακτηρίσει αυθαίρετα η
Πολεοδομία, γίνεται σε ιδιωτικό χώρο και δεν αφορά τα
συμφέροντα του Δήμου. Οι άνθρωποί μας παρακολουθούν
ότι έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου και της παραλίας, γιατί σας θυμίζω ότι η δέσμευση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν οι ελεύθερες παραλίες.
Από εκεί και πέρα τη διαδικασία περί αυθαίρετων κτισμά-
των τη γνωρίζετε. Αφορά τον ενοικιαστή του συγκεκριμέ-
νου χώρου. 
Αν πρόκειται να προκύψει πρόβλημα σε βάρος του Δήμου,
εμείς το παρακολουθούμε και τότε θα κάνουμε τη νόμιμη
παρέμβαση.

Ο πρόεδρος Α. Ντούνης, προσπάθησε να κλείσει το θέμα.

Επικαλέστηκε το άρθρο 95 του Κανονισμού και πρότεινε

στη μειοψηφία αν θέλει να φέρει το θέμα σε τακτική Συ-

νεδρίαση. «Είπαμε να κάνουμε μία ενημέρωση, αν θέλετε
να ανοίξετε το θέμα…»

Αύριο θα έρθουν και θα ζητάνε άδεια εργασίας; Θα δώ-
σουμε άδεια; Ρώτησε ο Δ. Κιούσης για να πάρει την απά-

ντηση από τον αντιδήμαρχο Σ. Κόλλια: Θα δώσουμε άδεια
λειτουργίας σε κάτι παράνομο. Σοβαρολογείτε;

Το θέμα συνέχισε ο σύμβουλος Γ. Σπέλλας τονίζοντας ότι

«1500τ.μ. παράνομη κατασκευή έχει καταγράψει η Πολεο-
δομία, έχουν γίνει συλλήψεις εργα-
ζομένων και ο Δήμος δεν κάνει τίπο-
τα. Δεν παρεμβαίνει.
Συνοχή και συγκάλυψη του Δήμου,

επικαλέστηκε ο Σπέλλας, ο οποίος

τόνισε ότι μαζί με τις πινακίδες που
βρίσκονται εκεί: «Εργα Δήμου Κο-
ρωπίου» συμπράττει μπορώ να πω ο
Δήμος (σε παρένθεση). Δεν λέω ότι
γίνεται συνειδητά.
Και θέλω να τονίσω και κάτι άλλο.
Αυτή η θάλασσα, ο αέρας, οι παραλίες δεν είναι μόνο θέ-
μα δικό μας. Αυτά όλα τα δικαιούνται και οι άνθρωποι που
θέλουν να έχουν πρόσβαση και να κολυμπήσουν στις
ακτές.
Εμένα που κάνει εντύπωση ένα πράγμα: Αφού έχουν γίνει
πιστοποιήσεις της πολεοδομίας, αφού έχουν συλληφθεί
εργαζόμενοι, γιατί δεν παρεμβαίνει ο Δήμος να δει τι ακρι-
βώς γίνεται;
Όταν σβήσουν τα φώτα και όταν σηκωθείτε από αυτές τις
καρέκλες και κάτσουν κάποιοι άλλοι θα δείτε ότι έχετε κά-
νει μεγάλο σφάλμα σ’ αυτό το θέμα της Λουμπάρδας. 
Στο θέμα της Λουμπάρδας κάνατε μεγάλο λάθος, γιατί θέ-
λατε να συμψηφίσετε το χρέος του Δήμου προς το Λυ-
μπερόπουλο και στον τομέα αυτό κάνατε σφάλμα.

Ο Σ. Λάμπρου ζήτησε αντίγραφο της σύμβασης της μί-

σθωσης και να έρθει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του είπε να κάνει χρήση του άρθρου 95.

Τι γίνεται στη Λουμπάρδα;

Η Ανακύκλωση έχει μπει για καλά στη συνείδη-

ση των πολλών από εμάς και με ευλάβεια ανα-

κυκλώνουμε σε χωριστά καλάθια, καθαρά και

περιποιημένα.

Και όσοι Δήμαρχοι “αγκάλιασαν” την πρωτοβου-

λία έφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα στους

Δήμους τους. Γιατί η Ανακύλωση είναι φιλοσο-

φία ζωής.

Δεν την αναγγέλεις και την ξεχνάς. Την υπο-

μνήσκεις συχνότατα και με εκδηλώσεις και με

έντυπα. Αλλως γίνεται για τα μάτια του κόσμου

ή για προεκλογικές φιέστες...

Οι κάτοικοι ξεπέρασαν τους ....άρχοντες.

1.120 τόνοι περίπου τόνοι απορριμμάτων οδηγήθηκαν

από το Δήμο Κορωπίου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυ-

κλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Ελληνικής Εταιρίας Αξιο-

ποίησης Aνακύκλωσης το πρώτο 6μηνο του 2008 και

2.500 τόνοι το δεύτερο 6μηνο του 2008. Σύνολο : 3.600

τόνοι για το 2008. 

Πολύ καλά αποτελέσματα καταγράφονται στο πρώτο

τετράμηνο του 2009. Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική

έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου 904 τόνοι μετα-

φέρθηκαν με 258 δρομολόγια απορριμματοφόρων.

Εκτιμάται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2009 θα ξεπεράσει

τους 1.120 τόνοι του πρώτου εξαμήνου του 2008.

Το έργο ανακύκλωσης, που λειτουργεί ο Δήμος Κο-

ρωπίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία

Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης άρχισε να εφαρμό-

ζεται στο Δήμο Κορωπίου το 2007 με εντυπωσιακά

αποτελέσματα και από το 2008 δύο ειδικά απορριμ-

ματοφόρα ανακύκλωσης συνδράμουν το έργο της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του τομέα καθαριό-

τητας του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Παναγιώτης Τσού-

κας απέδωσε τα εύσημα στον Δήμαρχο Θεόδωρο

Αθανασόπουλο και στον προηγούμενο αντιδήμαρχο

Χρήστο Μεγαγιάννη για την ουσιαστική  συμβολή
τους, χωρίς υπερβολές και επιφανειακά επικοινωνια-
κά τρυκ, στην εφαρμογή των αδειοδοτημένων συ-

στημάτων  ανακύκλωσης και στα προγράμματα συλ-
λογής καθώς και στο προσωπικό του Τομέα Καθα-
ριότητας του Δήμου. 

Σύμφωνα με πηγές της ΕΕΑΑ το ποσοστό καθαρό-

τητας των απορριμμάτων  του Κορωπίου από οργα-

νικά απόβλητα είναι και αυτό υψηλό σε σχέση με αυ-

τό αρκετών  ΟΤΑ της Αττικής. Να σημειωθεί ότι το

2007 είχαν παρατηρηθεί κρούσματα ανάμειξης

απορριμμάτων με οργανικά απόβλητα (αποφάγια

κα..) αλλά μετά την καμπάνια ενημέρωσης του Δή-

μου, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών εκδηλώσεων

«Κορωπί το Σπίτι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας»

τον Απρίλιο του 2008 και τη συνολική δημοσιότητα

του προγράμματος στην Αττική έχει βελτιωθεί η ει-

κόνα. Δημότες και επαγγελματίες έχουν συμβάλλει

σε αυτή την μεγάλη βελτίωση.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος

ευχαριστεί ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Πε-

ριβάλλοντος, το προσωπικό του τομέα καθαριότητας

(οδηγοί & μεταφορείς) και τους δημότες Κορωπίου

για τη μεγάλη συμβολή τους σε αυτά τα αποτελέ-

σματα. Στόχος είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη κάδων

σε όλο το Δήμο Κορωπίου και η καλύτερη κάλυψη

των επαγγελματικών χώρων , βιοτεχνιών-βιομηχα-

νιών.   

«Κορωπί το Σπίτι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας»

Εντυπωσιακές επιδόσεις για την Ανακύκλωση απορριμμάτων στο Κορωπί το 2008
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Σε προηγούμενα άρθρα μου είχα αναφερθεί  στον Λυ-

κούργο τον γνωστό νομοθέτη.  Είχα γράψει ότι τους  νό-

μους του, προτού τους συντάξει και τους φέρει στους συ-

μπατριώτες του στη Σπάρτη, είχε επισκεφθεί την Κρήτη,

όπου εκεί είχε μελετήσει και συμβουλευθεί  το δωρικό

κρητικό δίκαιο και την γενικότερη κρητική νομοθεσία. 

Όταν πολύ αργότερα, ο Πλάτων  αναφέρεται σ’ αυτό το

Μινωικό  δημιούργημα,  μιλάει για  ένα ‘’θεϊκό’’ χαρακτήρα

των νόμων και μια  άρνηση των Κρητών, να απέχουν από

κάθε νεωτερισμό. 

Από τότε  ο Πλάτων, σαν παραδειγματικό πρότυπο μιας

μελλοντικής πολιτείας, παίρνει εκείνη των Κρητών.  Προ-

σθέτει  και  την απάντηση από διάλογο που είχε με τον

Κλεινία, τον   Κρήτα. «Ναι ο Μίνωας, όπως γράφει  ο Όμη-

ρος, ανέβαινε  κάθε 8 χρόνια στην Ίδη, να συναντήσει  τον
πατέρα  του τον Δία, για  να τον συμβουλευτεί για τους
νόμους του. Γι΄ αυτό το λόγο,  μπορούμε να πούμε πως
εμείς οι Κρήτες,  έχομε την αυστηρότερη διαχείριση της
δικαιοσύνης».  
Οι νόμοι του Μίνωα μιλούν,  για ένα σύστημα φυλετικής

συγγένειας, πιο αρχαϊκό από εκείνο των Αθηναίων, και για

ένα γάμο υποχρεωτικό, για τη θεμελιακή σύσταση της οι-

κογένειας. Ακόμα μιλούν, για φυλετικά  δικαστήρια διαφο-

ρών, για  την επίλυση  των διοικητικών και οικονομικών

προβλημάτων, μόνο από  αρμοδίους υπαλλήλους των ανα-

κτόρων και των ναών. Ανάμεσα στους Μινωικούς νόμους η

φιλοξενία κατείχε ιερή θέση και η παραβίασή της συνεπεί-

γετο ακόμα και την θεϊκή τιμωρία. Η προδοσία επέφερε

την ποινή του θανάτου. Η τιμωρία των εγκλημάτων   του

κοινού ποινικού δικαίου  ανήκε στη δικαιοδοσία  των γε-

ρόντων της φυλής, των βασιλέων ή των ιερέων, εκτός

εκείνων που αφορούσαν την προσβολή της  τιμής  που γι’

αυτά η οικογένεια είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Απλό παράδειγμα, η δολοφονία του Ανδρόγεω, του γυιού

του Μίνωα – εγγονού*-  από τους Αθηναίους, που είχε σαν

συνέπεια   την   κρητική εκστρατεία  και υποταγή  των Αθη-

νών. Οι καταστροφές ήταν τέτοιες και τόσες,  αν κανείς

συνυπολογίσει  τις επιπτώσεις λιμού και λοιμού, δηλαδή

πείνας και αρρώστιας σε μορφή επιδημίας, που αναγκά-

στηκαν οι Αθηναίοι να δεχτούν τον συμβουλευτικό χρη-

σμό των Δελφών «Στείλτε βορά στον Μινώταυρο, κάθε
χρόνο, 7 νέους και 7 νέες,  αν θέλετε να εξαγνιστείτε για
τη δολοφονία του Ανδρόγεω και την εξ αυτής συνεχιζό-
μενη τιμωρία». Ο σεβασμός στους νεκρούς πιστοποιείται

από τα αντικείμενα λατρείας που ανακαλύφθηκαν σε τά-

φους της τρίτης χιλιετίας, όπως στηρίγματα δοχείων, ει-

δώλια κ.λ.π. Πίστευαν ότι οι άνθρωποι γεννιώνται και πε-

θαίνουν για να ξαναγεννηθούν μια μέρα. Και αυτό έδινε

ιδιαίτερη βαρύτητα στην δια νόμου συμπεριφορά προς

τους νεκρούς.

Έχω στα χέρια μου το βιβλίο ‘’Ιστορία της Κρήτης’’, του Μ.

Βερνάρδου, του Κρητός, γραμμένο το 1846, και σε μετά-

φραση από τα γαλλικά. Εκεί βρίσκεις μια ενδιαφέρουσα

αναφορά, -παρμένη από τον ερανιστή συγγραμμάτων

Στράβωνα (βιβλ. 1ο σελ.450) - που λέει ότι ‘’σκοπός  των
Νόμων του Μίνωα, ήταν η ευτυχία του λαού του, ώστε να
μπορέσει να βαδίσει στο δρόμο της αρετής’’. 
Ο Μίνωας ήθελε να στιγματίσει την οκνηρή ζωή, την πο-

λυτελή διαβίωση και  την αλαζονία. Ήθελε να εκπαιδεύσει

τον λαό, στην ταπεινοφροσύνη, αλληλοσεβασμό  και ισο-

τιμία, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις οικονομικές αλλά

και αιματογενείς διακρίσεις των πολιτών. 

Παράδειγμα τα καθιερωμένα κοινά γεύματα, όπου πλού-

σιοι και φτωχοί πατρίκιοι και πληβείοι, σε καθημερινή βά-

ση και με έξοδα του δημόσιου ταμείου, έρχονταν σε κοι-

νωνική επικοινωνία και ταύτιση. 

Και αυτό το “κοινόβιο της τραπέζης”, το ανέφερε πολύ αρ-

γότερα, με θαυμασμό  ο Αριστοτέλης.

Η νομοθεσία του Μίνωα όμως, δεν σταματούσε  μέχρις

εκεί. Κάθε χρόνο  στη γιορτή  του Ερμή, οργανώνονταν  -

βάσει  πάντα της θεσπισμένης νομοθεσίας - κοινά γεύμα-

τα, που είχαν σαν  ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, την ταξική

αντιστροφή και ανατροπή, για εκείνη την ημέρα. Οι  δού-

λοι και οι υπηρέτες, κάθονταν σε κοινά δημόσια τραπέζια

και οι πλούσιοι έκαναν τον περιποιητή και τον σερβιτόρο.

Σκοπός απώτερος ήταν,  ο πλούσιος και ο  δεσπότης να

νοιώσει από πρώτο χέρι,  τί τραβά κάθε μέρα εκείνος που

τον υπηρετεί.

Η εκπαίδευση και μόρφωση των νέων ήταν υποχρεωτική,

σε ομαδική κοινωνικά ισότιμη διαβίωση, και με δημόσια δα-

πάνη. Το ίδιο και η άθληση, δια του νόμου επιβεβλημένη,

για όλα τα παιδιά αγόρια και κορίτσια. Σε αγωνίσματα

απλά, αλλά και επικίνδυνα όπως τα ταυροκαθάψια** .

Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οκνηρίας, είχε ορ-

γανώσει με ιδιαίτερη επιμέλεια την γεωργία, όπου παρό-

τρυνε τους νέους. Η ένταξη στο στράτευμα, αποτελούσε

ξεχωριστό πόλο έλξης για τους νέους. Στο στρατό, οι νέ-

οι ζούσαν σε κοινόβια, συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα

ασκήσεων αλλά και διαπαιδαγώγησης σε  σκληρές συνθή-

κες επιβίωσης, όπως σε πείνα και  δίψα,  καύσωνα και πα-

γωνιά αλλά και  πορείες στα δύσβατα βουνά του νησιού,

κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Λόγω του ιδιαίτε-

ρου ορεινού χαρακτήρα του νησιού η εκπαίδευση δεν γι-

νόταν στην εκ παρατάξεως στρατηγική, αλλά στις κατά μι-

κρές ομάδες εφορμήσεις, «αιφνιδιαστικά χτυπάς και φεύ-
γεις», αντάρτικου τύπου.   

Υπάρχουν και άλλα εδάφια των νόμων, που αφορούν θέ-

ματα αστικού και οικογενειακού δικαίου, που εκτενώς ανα-

φέρονται από τον Πωλ Φώρ,  αλλά ο χώρος ο περιορισμέ-

νος του άρθρου δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη.  

Οι νόμοι του Μίνωα, επί 900 χρόνια διαφέντευαν  και κα-

τέστησαν την Κρήτη «καθέδρα χρηστότητας δικαιοσύνης
και αρετής» όπως δηλώνει ο Πλάτωνας· και της προόδου

θα πρόσθετα  εγώ. Όταν τους διάβασα κατάλαβα ότι η

αξία τους είναι και διαχρονική.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

• Ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας, ήσαν παιδιά του θε-

ού  Δία. Στο γενεαλογικό δένδρο αναφέρεται  και ο μετέπειτα  Μί-

νωας ας πούμε ο δεύτερος, που ήταν εγγονός του στην πρώτη

σειρά αναφερομένου. Αυτός ήταν Βασιλιάς ονομαστός αλλά όχι

θεϊκής καταγωγής,  που κατέστησε όμως την Κρήτη θαλασσο-

κράτειρα. Ο γυιός του,  ο Ανδρόγεω ήταν αθλητής και μετέβη

στην Αθήνα για να συμμετάσχει στους Παναθηναϊκούς αθλητι-

κούς αγώνες. Στην Αθήνα κατηγορήθηκε ότι έκανε παρέα με τον

Παλλάδα, αντίπαλο πολιτικό, του βασιλιά  Αιγέα. Συνελήφθη για

πιθανή συνωμοσία ανατροπής και θανατώθηκε. Ο Μίνωας εκδική-

θηκε τον θάνατο του γυιού του, με νικηφόρο πόλεμο κατά των

Αθηνών.           

** Ταυροκαθάψια: επικίνδυνο αγώνισμα ακριβείας. Ο αθλητής

έπιανε τον ταύρο από τα κέρατα τη στιγμή που του επιτίθετο  και

αιωρείτο με το κεφάλι κάτω, πάνω στην πλάτη του άγριου ζώου,

πέφτοντας τελικά όρθιος στα πόδια του, πίσω από τα καπούλια

του ζώου.

Βοηθήματα

1) Πώλ Φώρ: “Η καθημερινή ζωή στη Μινωική Κρήτη”. Εκδ. Ωκεα-

νίς 1976

2) Θ. Δετοράκη ‘’Ιστορία της Κρήτης‘’ 1990 
3) Β. Βερνάρδου του Κρητός  ‘’Ιστορία της Κρήτης ‘’ εκδ. Ράλλη 1846

4) Εγκυκλοπαίδεια: Πάπυρος, Λαρούς, Μπριττάνικα.

Οι νόμοι του Μίνωα

150 εργαζόμενοι βρίσκονται

στον αέρα στο Δήμο Αχαρ-

νών που εργάζονταν στη Δη-

μοτική Επιχείρηση, η οποία

όμως αλλάζει χαρακτήρα με

το νέο νόμο και γίνεται υπο-

χρεωτικά κοινωφελής, με

αποτέλεσμα να μη χρειάζο-

νται όλοι.

Ετσι ο νομαρχιακός σύμβου-

λος Ν. Ντούρος αναφερόμε-

νος σε απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου

Αχαρνών (Ν. 3613/2007 για

μεταφορά εργαζομένων σε

άλλους φορείς),  πρότεινε

στο Νομάρχη να προσλάβει

ένα μέρος η Νομαρχία για να

καλύψει ανάγκες της, αφού

μάλιστα, όπως είπε ο Νομάρ-

χης, είχε εισηγηθεί κάτι τέ-

τοιο όταν άρχισε να εφαρμό-

ζεται ο Νόμος με τις δημοτι-

κές επιχειρήσεις και το έχει

πράξει η Νομαρχία Αθηνών.

Ο Νομάρχης παραδέχθηκε

ότι είχε προτείνει κάτι τέ-

τοιο, αλλά όπως είπε, έχουν

αλλάξει τα πράγματα. Σήμε-

ρα δεν προβλέπεται η κάλυ-

ψη των αποδοχών από τον

κρατικό προϋπολογισμό, για-

τί έχει αλλάξει το νομοθετικό

πλαίσιο  και τους πληρώνει ο

φορέας. Επομένως θα είναι

ένα μεγάλο κόστος για τη

Νομαρχία, που δεν ήταν έτοι-

μη να γνωρίζει αν μπορεί να

το σηκώσει.

Σ.Σ. Εμάς μας γεννήθηκε βε-

βαίως μία απορία. Είναι δυνα-

τόν να προσλαμβάνει ένας

φορέας εργαζόμενους έτσι

για να καλυφθούν και να μη

βρεθούν στο δρόμο και όχι

βάσει των αναγκών του; Βε-

βαίως είναι κοινωνικό το θέ-

μα, αλλά εν προκειμένω –

όπως πολύ καλά γνωρίζουμε

όλοι – οι προσλήψεις στις δη-

μοτικές επιχειρήσεις εξυπη-

ρετούσαν ίδια συμφέροντα

των αρχόντων της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. 

Κι έρχεται σήμερα ο πολίτης

γενικότερα, αλλά και ο πολί-

της που δεν επιβαρύνει κανέ-

ναν κρατικό φορέα γιατί ερ-

γάζεται είτε στον ιδιωτικό

τομέα είτε σε δική του επι-

χείρηση, να πληρώσει  για

τους εργαζόμενους αυτούς. 

Την ανεργία των ανθρώπων

στον ιδιωτικό τομέα και των

επιχειρήσεων που κλείνουν

κάθε ημέρα ποιος θα την κα-

λύψει;

Γιατί όταν προσλαμβάνεις

εργαζόμενους που δεν χρει-

άζεσαι, αποστερείς από τον

φορέα κονδύλια που θα μπο-

ρούσαν να γίνουν έργα.

Μπορεί να «πουλάει» το θέ-

μα, αλλά η αλήθεια είναι

σκληρή πάντα…

Περί δεοντολογίας

Το να γίνεσαι μέλος του

ΣΧΟΠ και να έχεις σύζυγο

Δήμαρχο, κάπως δεν ακούγε-

ται και καλά.

Ετσι στο ΣΧΟΠ της Πολεοδο-

μίας της Βόρειας Αττικής συ-

στήθηκε 5μελής Επιτροπή

από θεσμικούς φορείς. Η

πρόταση ψηφίστηκε κατά

πλειοψηφία, γιατί καταψήφι-

σε ο Αντινομάρχης Χαρ. Δα-

μάσκος, που έκρινε ως αντι-

δεοντολογική την τοποθέτη-

ση της Μ. Φωτιάδου, αφού ο

σύζυγός της είναι Δήμαρχος.

Πολύ σωστά και μπράβο του.

Εργαζόμενοι Δημοτικών επιχειρήσεων ζητούν στέγη!

Οπως έχουμε ξαναγράψει η Νομαρχία έχει προα-

ναγγείλει ενημερωτικές ημερίδες για το Ρυθμιστι-

κό Σχέδιο Αθήνας, σε διάφορους Δήμους. 

Έτσι το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

•  16 και 17 Ιουνίου (ώρα 09:30) διημερίδα στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα για την συνολική

ενημέρωση για το νομοσχέδιο του ΡΣΑ με τοπο-

θετήσεις εκπροσώπων φορέων  και εξειδικευμέ-

νων επιστημόνων.

•  19 Ιουνίου (ώρα 19:00) στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Κερατέας για την   ενότητα Λαυρεωτι-

κής-Σαρωνικού

•  22 Ιουνίου (ώρα 10:00) στο Πνευματικό Κέντρο

«Χρ. Μπέκας» του Δήμου Σπάτων για την ενότη-

τα Μεσογείων

•  24 Ιουνίου (ώρα 18:30) στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Δήμου Αχαρνών για την ενότητα Αχαρ-

νές –Βόρεια Αττική.

Διαβούλευση για το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Αθήνας
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Προσπαθούν να προλάβουν

τις εξελίξεις, εξήγησε ο Αντι-

νομάρχης Χαρ. Δαμάσκος, ει-

σηγούμενος το θέμα της

εγκατάστασης ανεμογεννη-

τριών μέσα στον κόλπο του

Μαραθώνα, που πονηρά τον

λένε Κόλπο Πεταλιών, ως

πρόεδρος της 3ης Νομαρχικής

Επιτροπής.

Ο Χ. Δαμάσκος παρουσίασε τα

στοιχεία της προτεινόμενης

εγκατάστασης, τα οποία δημι-

ουργούν απορία πώς είναι δυ-

νατόν να αποφασίζουν τόσο

πρόχειρα και αδιάφορα για το

περιβάλλον στο όνομα του πε-

ριβάλλοντος.

Ετσι μιλούν για τοποθέτηση

90 ανεμογεννητριών που η κά-

θε μία θα έχει ονομαστική

ισχύ 5 MW. Το ύψος τους θα

είναι 90 μέτρα πάνω από την

επιφάνεια της θάλασσας και η

διάμετρος του δρομέα κάθε

μιάς θα είναι 126 μέτρα ενώ η

πλησιέστερη θα τοποθετηθεί

σε απόσταση γύρω στα 2000

μέτρα από την ακτή. Βρίσκεται

σε μικρή απόσταση από το

Εθνικό Πάρκο Σχοινιά.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή που

επεξεργάστηκε το θέμα πρό-

τεινε την απόρριψή τους γιατί:

1) Η τυχόν χωροθέτηση θα

επιφέρει τεράστια επιβάρυνση

στο ανθρωπογενές και φυσικό

περιβάλλον της ευρύτερης πε-

ριοχής.

2) Η μικρή απόσταση από τις

ακτές, η εγγύτητα στον υψη-

λής σημασίας υγροβιότοπο

του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά

και η μεγάλη οπτική, αλλά και

ηχητική, όχληση συνηγορούν

στη μη εγκατάσταση του ανω-

τέρω έργου.

3) Από την προμελέτη του έρ-

γου προκύπτει ότι η προτεινό-

μενη χωροθέτηση αγνοεί τον

τουριστικό-παραθεριστικό χα-

ρακτήρα της περιοχής αλλά

και τον παγκοσμίου εμβέλειας

ιστορικό χώρο του Μαραθώνα.

Στη συνέχεια μίλησαν ο Νο-

μάρχης Λ. Κουρής, ο Δήμαρ-

χος Ν. Μάκρης Ι. Λουϊζος,

πολλοί νομαρχιακοί σύμβου-

λοι και εκπρόσωποι συλλογι-

κών φορέων της ευρύτερης

περιοχής που είχαν έρθει στο

Νομαρχιακό γι’ αυτό ακριβώς

το θέμα. Ολοι  εκφράστηκαν

αρνητικά για το προτεινόμενο

σχέδιο επένδυσης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με

βάση την απόφαση της 3ης Νο-

μαρχιακής Επιτροπής και όσα

ακούστηκαν στη συνεδρίαση

αποφάσισε ομόφωνα να γνω-

μοδοτήσει αρνητικά για την

σχεδιαζόμενη εγκατάσταση.

Αναβλήθηκε η απόφαση

για το Πάνειο Ορος

Η εγκατάσταση ανεμογεννη-

τριών  στο Πάνειο Ορος ανα-

βλήθηκε για τυπικούς λόγους,

αφού δεν είχαν τη θέση της

Κερατέας στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο.

27 Σύλλογοι και Ενεργοί Πολίτες, εκπρόσωποι από τους Δήμους Μα-

ραθώνα, Ν.Μάκρης και Ραφήνας, συγκεντρώθηκαν  στο Δημαρχείο της

Ν. Μάκρης με θέμα την πρόταση που κάνει ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ για εγκα-

τάσταση Αιολικού Πάρκου στη θάλασσα του Μαραθώνα.

Δηλώνουμε ότι 

• Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη χωροθέτηση του προτεινόμενου έρ-

γου γιατί δεν λαμβάνει υπ’όψη τα φυσικά, πολιτιστικά και οικιστικά χα-

ρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ υπηρετεί μόνο το οικονομικό συμ-

φέρον του επενδυτή. 

• Είμαστε υπέρ της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

δεν δεχόμαστε να το αμφισβητούν αυτό όσοι έχουν θέσει εαυτόν υπέρ

του επενδυτή. 

• Είμαστε ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, με όποιον τρόπο

κι αν αυτή εμφανίζεται.

• Αντιμαχόμαστε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της ποιότητας ζωής

μας, γι’αυτό αρνούμαστε να δεχτούμε στις πόλεις μας μια τεχνολογία,

η οποία στις ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται τοποθετείται σε

απόσταση 20χλμ από την ακτή και να μετατραπούμε έτσι σε πειραμα-

τόζωα.

• Υπερασπιζόμαστε τον χαρακτήρα της περιοχής μας που είναι παρα-

θεριστικός, τουριστικός, αποτελεί περιβαλλοντική παρακαταθήκη της

Αττικής και τελευταία διέξοδο προς την θάλασσα για τους κατοίκους

της Αθήνας. 

• Δεν κάνουμε αντιπρόταση γιατί θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι

σχετικό ούτε με τις ικανότητές μας, ούτε με το ρόλο μας ως Ενεργοί

Πολίτες.

Ενημερώνουμε όλους ότι στην μελέτη του Πολυτεχνείου για τις κα-

τάλληλες προς εγκατάσταση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων περιοχές

σε όλη την Ελλάδα, η περιοχή μας δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, αφού

είναι σε πλήρη αντίθεση με τα κριτήρια που η μελέτη αυτή θέτει. 

Την ξεκάθαρη αυτή αντίθεση της τοπικής κοινωνίας έχουν υποστηρίξει

με ομόφωνες αποφάσεις τους  τα δημοτικά συμβούλια Ν.Μάκρης και

Μαραθώνα.

Καλούν όλους τους πολίτες και τους φορείς, να ενημερωθούν και να

πάρουν θέση συνυπογράφοντας ενάντια στο έργο. 

Δεν μπορούμε να παραδώσουμε στο βωμό του εύκολου κέρδους

την τελευταία ανάσα της Αττικής.

Καταψήφισε η Νομαρχία τις ανεμογεννήτριες

στον κόλπο Μαραθώνα!
Νομαρχιακό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα 1 Ιουνίου, όπου οι σύμβουλοι έκαναν εκτός ημε-

ρήσιας διάταξης ερωτήσεις για θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα συζητήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη θά-

λασσα του Μαραθώνα και στην Κερατέα.

Η τυχόν χωροθέτηση θα επιφέρει τεράστια επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης

περιοχής.

Οι χωματερές στο Βαρνάβα και

στη Ν. Μάκρη

Ο Ιπ. Κοκκινόπουλος μίλησε για δύο ανοι-

χτούς σκουπιδότοπους στο Βαρνάβα, οι οποί-

οι ρυπαίνουν και προσβάλουν την περιοχή. 

Ο Νομάρχης εξήγησε ότι δεν έχει δικαιολο-

γία ο Βαρνάβας και κακώς τους διατηρεί και

οποίος διατείνεται ότι το κάνει γιατί δεν τον

δέχεται ο ΕΣΔΚΝΑ. 

Με εξαίρεση τις δύο περιοχές που δεν δέχο-

νται σκουπίδια τους (Κερατέα και Γραμματικό

δηλαδή, αν και δεν τις ονόμασε), οι άλλοι δεν

έχουν δικαιολογία.

Σ.Σ.: Στην Κερατέα και Γραμματικό λειτουρ-
γούν καθαρά εκβιαστικά προκειμένου να δε-
χθούν τις χωματερές.
Τι σόι Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Κοινοτήτων
Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) είναι αυτός και με
ποια δικαιοδοσία αποκλείει ή επιτρέπει να πη-
γαίνουν τα σκουπίδια στη μία και μοναδική,
από το κράτος οριοθετημένη και χρηματοδο-
τούμενη, χωματερή είναι ένα μεγάλο θέμα. 
Στους ΧΑΔΑ της Νέας Μάκρης αναφέρθηκε η

Χρ. Φράγκου, οι οποίοι έχουν φτάσει στο Συ-

νήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μιλάει για 2 ΧΑΔΑ

και προτείνει παύση λειτουργίας στις αυθαί-

ρετες κατασκευές.

Ο Νομάρχης εξακολουθεί να διαφωνεί με το

Συνήγορο του Πολίτη, για 2 ΧΑΔΑ. Εμείς μι-

λάμε για έναν ΧΑΔΑ. Υπάρχει εντολή να

αφαιρεθούν οι πάσης φύσεως αυθαίρετες κα-

τασκευές και να επιβληθούν τα νόμιμα.

«Ενιαίο παραλιακό μέτωπο 

Ραφήνας»;

Ο Nίκος Στεφανίδης ζήτησε ενημέρωση για το

«ενιαίο παραλιακό μέτωπο Ραφήνας», που είχα-

με δημοσιεύσει και στην εφημερίδα μας. Για ένα

έργο που θα έχει ως αρχή την ελεύθερη πρό-

σβαση του πολίτη στην παραλία χωρίς προβλή-

ματα.

Ο Νομάρχης εξήγησε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέ-

ρειες. Ότι έχει συμμετάσχει σε κάποιες συνα-

ντήσεις εν όψει του μνημονίου, αλλά δεν έχει

υπογράψει κάποιο μνημόνιο. 

Ο Παντελής Ασπραδάκης αναφέρθηκε στα προ-

βλήματα που δημιουργούνται στους επαγγελμα-

τίες γιατρούς, από την ελλιπή λειτουργία της

3μελούς Επιτροπής που κάνει την αυτοψία για

την αδειοδότηση του χώρου των ιατρών (ιατρεί-

ων κλπ.). Κυρίως απουσιάζει ο εκπρόσωπος του

ιατρικού συλλόγου(!). 

Επομένως πρέπει να τον ελέγξει ο Ιατρικός Σύλ-

λογος, λέμε εμείς.

Ο Δημ. Μπαρούτας ζήτησε να οριστεί ημερο-

μηνία συζήτησης της αποχέτευσης, για άλλη μια

φορά.

Ο Νομάρχης εξήγησε ότι η Αποχέτευση ανήκει

στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με ενδιάμεσο

την ΕΥΔΑΠ. Δεν είναι θέμα της Νομαρχίας. 

Παρ’ όλα αυτά και στο παρελθόν η Νομαρχία

έχει προκαλέσει μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση

για το θέμα, αλλά και τώρα δεν το αρνήθηκε.

Να κληθεί η εταιρία να εξηγήσει

Η Ι. Στεργίου επανήλθε με τα διόδια στην

Εθνική Οδό και ζήτησε να κληθεί η εταιρία

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, να εξηγήσει τι

παρεμβάσεις κάνει, γιατί κόβει δέντρα και

τι πρόκειται να κατασκευάσει, από τον Αγιο

Στέφανο έως τον Αυλώνα. Ισχυρίζεται ότι

δεν κάνει διόδια αλλά καθημερινά βλέπου-

με και νέες παρεμβάσεις.

Ο Νομάρχης απάντησε ότι έχουν κοπεί

πρόστιμα στην εταιρία και έχει καταγγελ-

θεί και καλό θα ήταν να περιμένουμε να τε-

λεσιδικήσουν οι διοικητικές κυρώσεις και

μετά να κληθεί.

Τι συμβαίνει στο κτήμα Καμπά;

Επίσης αναφέρθηκε στα γεγονότα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την

επένδυση στο κτήμα Καμπά και ρώτησε αν

υπάρχουν νέα στοιχεία που τα έχει η Νο-

μαρχία και δεν τα γνωρίζουν οι νομαρχια-

κοί σύμβουλοι.

Ο Νομάρχης εξήγησε ότι το Νομαρχιακό

Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει σε ισχύ την

ομόφωνη απόφαση που είχαν πάρει για το

θέμα και είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά.

Εμμένουν σ’ αυτή έως ότου ολοκληρωθεί η

Α’ φάση. Ο μοναδικός φορέας που γνωμο-

δοτεί σ’ αυτή τη φάση είναι η Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση. Και εμείς έχουμε  γνωμοδο-

τήσει ομόφωνα και αρνητικά, δήλωσε ο Νο-

μάρχης.

Αργεί η οδός Παιανίας - Σπάτων να ολοκλη-

ρωθεί, γιατί πρέπει να περάσει ο αγωγός

ύδρευσης, που είναι υποχρέωση του Δήμου

Σπάτων, και τον έχει ήδη προγραμματίσει.

Αλλα θέματα
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Εγκαινιάστηκε το 1ο ΚΑΠΗ Αναβύσσου

το Σάββατο 30 Μαίου με μεγάλη επιση-

μότητα και συμμετοχή. 

Είναι ένα ιδιόκτητο κτήριο και έργο που

εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβου-

λίας που έχει αναλάβει η Νομαρχία  σε

συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοι-

νότητες για την αναβάθμιση των κοινω-

νικών υποδομών της περιοχής.

Το διώροφο κτήριο καλύπτει 500 τ.μ., και

μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση  τα εκα-

τοντάδες μέλη του ΚΑΠΗ ενώ παράλλη-

λα στεγάζει ιατρείο, φυσιοθεραπευτή-

ριο, εξεταστήριο καθώς και γραφεία κοι-

νωνικής λειτουργού και ψυχολόγου.

Ακόμη υπάρχει πλήρης οπτικοακουστι-

κός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου

ανήλθε στα 1.000.000€  και χρηματοδο-

τήθηκε κατά 60% από την Νομαρχία  και

κατά 40% από τον Δήμο Αναβύσσου.

Αφού έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός,

χαιρέτισαν την εκδήλωση ο δήμαρχος

Σάββας  Γκέραλης, ο Νομάρχης Λεωνί-

δας Κουρής, η αντιδήμαρχος Αναστασία

Τσιακάλου και ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ

Πολύκαρπος Μαυρίδης. 

Τιμητικές πλακέττες δόθηκαν στους συ-

ντελεστές του έργου και την πρωτιά σε

εκδήλωση στο χώρο πήρε η   χορωδία

του ΚΑΠΗ.

Παρευρέθηκαν ακόμη, ο Υφ. Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος, οι Βουλευτές Απ. Σταύ-

ρου, Θεόδ. Πάγκαλος, Βασ. Οικονόμου,

ο Αντινομάρχης Ευάγ. Ράπτης, ο νο-

μαρχ. σύμβουλος Ν. Πέππας, ο Δήμαρ-

χος Παλ. Φώκαιας, η επ. Βουλευτής Ντί-

να Τριλίκη,   

Το 1ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΑΠΗ στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Την κορδέλα κόβει ο Νομάρχης Λεων. Κουρής
με το  δήμαρχο Σάββα Γκέραλη, βοηθούντος
του βουλευτή Θ. Πάγκαλου.

Τα εγκαίνια της 2ης αίθου-

σας Κ.Α.Π.Η. του Δήμου

Σπάτων πραγματοποιήθη-

καν την Κυριακή 31 Μαΐου

παρουσία πολλών επισή-

μων και πλήθος  δημοτών.   

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόε-

δρος του Κ.Α.Π.Η.  Αθανά-

σιος Μαργέτης στον σύ-

ντομο χαιρετισμό του ανα-

φέρθηκε μεταξύ άλλων

στη μεγάλη ανάγκη δημι-

ουργίας της 2ης αίθουσας

Κ.Α.Π.Η. λόγω του αυξη-

μένου ολοένα αριθμού των

μελών, που στο σύνολο εί-

ναι 670. Έκανε λοιπόν
πράξη, όπως χαρακτηρι-
στικά είπε, την υπόσχεση
που είχε δώσει με σεβα-
σμό και αγάπη προς την
Τρίτη Ηλικία για ένα νέο

καλαίσθητο κτήριο πλήρως
εξοπλισμένο σε αυτή την
γειτονιά.            
Επίσης αναφέρθηκε στις

δραστηριότητες που πραγ-

ματοποιήθηκαν, στα προ-

γράμματα που λειτουρ-

γούν σήμερα και στις εκ-

δρομές στο εξωτερικό. 

Ευχαρίστησε τους χορη-

γούς που συνέβαλαν στο

να εξοπλιστεί η αίθουσα. 

Στη συνέχεια το λόγο πή-

ρε ο Δήμαρχος, λέγοντας

ότι αισθάνεται ιδιαίτερη

χαρά όταν επισκέπτεται το

Κ.Α.Π.Η., γιατί όλοι τον κα-

λωσορίζουν με ένα μεγά-

λο πλατύ χαμόγελο γεμί-

ζοντάς τον  αισιοδοξία.

Μια αισιοδοξία που του δί-

νει  κουράγιο για να κάνει

το όραμα πραγματικότητα:

«Τα Σπάτα να είναι η πρώ-
τη πόλη των Μεσογείων». 
Παρευρέθηκαν ο Μητροπο-

λίτης Μεσογάιας και Λαυρε-

ωτικής κ. Νικόλαος, ο Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης  Γεώρ-

γιος Βλάχος, ο Υφ. Οικονο-

μικών  Αθανάσιος Μπούρας,

οι Βουλευτές Β. Οικονόμου,

Νικ. Καντερές και Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου.  

Και 2ο ΚΑΠΗ στα ΣΠΑΤΑ

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας με τον πρόεδρο του ΚΑΠΗ Αθ. Μαργέτη κό-
βουν την κορδέλα μαζί με τους Υφυπουργούς Γ. Βλάχο και Αθ. Μπού-
ρα και την κορυφή της εκκλησίας Μητροπολίτη κ. Νικόλαο.

«Σχολείο είναι και η ζωή» 
Μπράβο στους μαθητές!

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Κορωπίου,  παρουσιάζοντας μια μουσικοχο-

ρευτική παράσταση,  ερμήνευσαν ρόλους, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν

μουσική, ζωγράφισαν και μέσα από την μαγεία της τέχνης έδωσαν μηνύματα

και άγγιξαν καρδιές. Την αξιόλογη προσπάθεια των μαθητών τίμησαν με την

παρουσία τους εκπρόσωποι του Δήμου και του Πνευματικού Κέντρου Κορω-

πίου, μαθητές, γονείς και πλήθος κόσμου.       

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου συγχαίρουν

τους 54 μαθητές που συμμετείχαν στην παράσταση και τους εύχονται να συ-

νεχίσουν κάθε προσπάθεια που εμπλουτίζει την σχολική ζωή και προάγει πο-

λιτισμό. 

Ευχαριστούν  το Δήμο και την 3η ενιαία Σχολική Επιτροπή Κορωπίου καθώς

και τους εκπροσώπους του Πνευματικού Κέντρου, τον Σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων του σχολείου, για την ουσιαστική υποστήριξη τους στους μαθη-

τές.   Συγχαίρουν  την   υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Νικολάου, γυ-

μνάστρια του σχολείου, η οποία έγραψε  το σενάριο και σκηνοθέτησε την πα-

ράσταση.  

Όλα αυτά το βράδυ της 13ης Μαΐου, στο υπαίθριο θέατρο της Δεξαμενής στο

Κορωπί,  όπου παρουσιάστηκε το θεατρικό δρώμενο  «Σχολείο είναι και η
ζωή» από τους μαθητές του  2ου Γυμνασίου.

Τέλος, ελπίζουμε και ευχόμαστε  να επαναληφθεί η προσπάθεια  αυτή.
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Ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Κι άργησε μάλι-

στα. Διαδήλωση μουσουλμάνων λαθρομετα-

ναστών στο κέντρο του Ισλαμαμπάντ Νο 2,

που επισήμως ονομάζεται ακόμα Αθήνα. Ανή-

μερα της πιο μαύρης επετείου για τον Ελληνι-

σμό. 29 Μαϊου 1453 η Άλωση της Κωνσταντι-

νουπόλεως, 29 Μαϊου 2009 το Ισλάμ διαδηλώ-

νει απειλητικά στο κέντρο της πρωτεύουσας

της, όσης Ελλάδας κατάφεραν να λευτερώ-

σουν και να κρατήσουν λεύτερη οι πρόγονοί

μας. Που αν ήξεραν τότε, για ποιούς   απογό-

νους έχυναν το αίμα τους, ίσως να είχαν προ-

τιμήσει να παραμείνουν ραγιάδες.

Η επιλογή της ημερομηνίας, μόνο τυχαία δεν

ήταν. Φρόντισαν γι’ αυτό εκείνοι οι «Έλληνες»

και οι αλλοδαποί που μπαρούτιασαν τους

Μουσουλμάνους διαδηλωτές και τους έβγα-

λαν στους δρόμους. Οι καταγγελίες κατοίκων

του Αγ. Παντελεήμονα και άλλων περιοχών

γύρω από το κέντρο, που μίλησαν στα κανάλια

μετά την διαδήλωση, ήταν αποκαλυπτικές:

«Είδαμε Έλληνες, που τους γνωρίζουμε ότι εί-

ναι μέλη του... – ανέφεραν το όνομα κοινο-

βουλευτικού κόμματος που πλειοδοτεί εδώ και

χρόνια υπέρ των λαθρομεταναστών - να εφο-

διάζουν τους λαθρομετανάστες με πανό και

ντουντούκες. Ήταν φανερό ότι τους καθοδη-

γούσαν. Είδαμε και Αλβανούς καθοδηγητές

ανάμεσά τους». (Ελέγχεται ως απίστευτο!).

Υπάρχουν και άλλοι καθοδηγητές που δεν εί-

ναι ούτε Έλληνες, ούτε Αλβανοί και που συν-

δαυλίζουν εδώ και χρόνια την οργή των ολοέ-

να πληθυνόμενων ανέργων και πεινασμένων

Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, που περι-

φέρονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η

Ε.Υ.Π. έχει κατακλύσει με αμέτρητες σχετικές

αναφορές το γραφείο του δημοσίως ευχαρι-

στούντος τους λαθρομετανάστες που εποικί-

ζουν τη χώρα μας, υπουργού Εσωτερικών,

Προκόπη Παυλόπουλου. Η κυβερνητική «νιρ-

βάνα» έναντι της ανεξέλεγκτης λαθρομετανά-

στευσης, καταχώρησε προφανώς αυτές τις

αναφορές στην αδιατάρακτη γαλήνη κάποιου

συρταριού.

Οι πλέον έγκριτοι Έλληνες αστυνομικοί συ-

ντάκτες, κρούουν εδώ και χρόνια τον κώδωνα

του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι ξένοι πρά-

κτορες έχουν διεισδύσει στους πολυπληθείς

μουσουλμάνους λαθρομετανάστες που ζούν

στην Ελλάδα, δημιουργώντας και καθοδηγώ-

ντας πυρήνες ακραίων ισλαμιστών φονταμε-

νταλιστών. Ένας από τους πλέον γνωστούς

αστυνομικούς συντάκτες και αναλυτές, ο

Γιώργος Φιλιππάκης-του οποίου τα ρεπορτάζ

συνήθως επαληθεύονται από τις εξελίξεις, βα-

σιζόμενα σε αξιόπιστες υπηρεσιακές πηγές-

κατονομάζει τις μυστικές υπηρεσίες των

Η.Π.Α., της Βρετανίας, της Τουρκίας και της

Αλβανίας ως πρωτοστατούσες στην στρατο-

λόγηση, οργάνωση και καθοδήγηση νέων,

θερμοκέφαλων μουσουλμάνων λαθρομετανα-

στών στο Ελλαδιστάν.

Οι στρατολογημένοι «μουτζαχεντίν», (τη μού-

τζα εκ του μουτζα-χεντίν κρατείστε την για

την αυτοκριτική μας) από κει που λιμοκτονού-

σαν περιφερόμενοι ασκόπως, εμφανίζονται

ξαφνικά καλοζωισμένοι, καλοντυμένοι, με

ακριβά κινητά και με πάκο τα ευρώ στην τσέ-

πη. «Τι έγινε, ρε Χασάν»; τον ρωτούν οι πει-

νασμένοι συμπατριώτες του. Κι ο Χασάν τους

εξηγεί, οπότε στην επόμενη συνάντηση με

τους γενναιόδωρους κυρίους παρευρίσκονται

και ο Αλή, ο Μουσταφά, ο Μεχμέτ και πάει λέ-

γοντας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός συ-

νταγματάρχη της αλβανικής μυστικής υπηρε-

σίας, SHIK, που κατοικεί εδώ και έξι χρόνια

στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών

και στρατολογεί Αφγανούς, κυρίως, λαθρομε-

τανάστες.

Φημολογείται-και από δεοντολογία τονίζω το

«φημολογείται» - ότι υψηλόβαθμος αξιωματι-

κός των υπηρεσιών ασφαλείας μας, με μεγάλη

πείρα και ευρύτατο κύκλο «πηγών» στα Βαλ-

κάνια και στη Μέση Ανατολή, έχει εδώ και πέ-

ντε μήνες ενημερώσει «αρμόδιο» υπουργό,

ότι στα λεγόμενα «Δεκεμβριανά» του 2008

συμμετείχε μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων

λαθρομεταναστών, υπό την κάλυψη της κου-

κούλας. Έχει επίσης ενημερώσει ότι ετοιμαζό-

ταν δυναμικό συλλαλητήριο μουσουλμάνων

στο κέντρο της Αθήνας κι ότι απλώς ανεζητεί-

το η αφορμή. Αξίζει όμως της προσοχής μας

αυτή η φήμη, επειδή έχει δει το φως της δη-

μοσιότητας σε δύο καθημερινές εφημερίδες,

δύο εβδομαδιαίες και σε έναν τηλεοπτικό

σταθμό από τους αποκαλούμενους «μικρούς».

Διαφορετικής ιδιοκτησίας τα πέντε μέσα ενη-

μέρωσης, προσκείμενα σε τρία διαφορετικά

από τα εντός Βουλής κόμματα. Η ανησυχητική

πληροφορία «αναρτήθηκε» και σε αρκετές

ιστοσελίδες, αλλά ας πούμε ότι την αναπαρή-

γαγαν.

Περισσότερο ανησυχητικές είναι κάποιες άλ-

λες εκμυστηρεύσεις αξιωματικών των ελληνι-

κών υπηρεσιών ασφαλείας σε δημοσιογρά-

φους. Σύμφωνα με αυτές έχουν εδώ και χρό-

νια ενημερώσει κατ’ επανάληψη τους υπηρε-

σιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους τους

και για την στρατολόγηση ιμάμηδων στην Ελ-

λάδα από την Αλ Κάϊντα. Οι ιμάμηδες αυτοί

στρατολογούν με τη σειρά τους νεαρούς μου-

σουλμάνους στα αυτοσχέδια υπόγεια τζαμιά,

τα διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή του κέ-

ντρου της Αθήνας. Ένα από αυτά τα τζαμιά

πυρπολήθηκε από αγνώστους τα ξημερώματα

της Κυριακής 24 Μαϊου. Μακάρι να μην ήταν

προβοκάτσια. Μακάρι κι αυτό που κάνει νιάου-

νιάου στα κεραμίδια να είναι ένας γλωσσομα-

θής σκύλος.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας, αν και σε ανη-

συχητικό βαθμό διαβρωμένες-κυρίως από τις

αμερικανικές-δεν κοιμούνται, όπως κατ’ επα-

νάληψη έχουν κατηγορηθεί από την πλειονό-

τητα των ελληνικών Μ.Μ.Ε. Παρακολουθούν,

καταγράφουν και ενημερώνουν. Αυτή που κα-

μώνεται ότι κοιμάται είναι η κυβέρνηση, πιστή-

και σ’ αυτό το ζήτημα- αντιγραφέας των προ-

κατόχων της.  Ουσιαστικά ανενόχλητη, η

Τουρκία από το 2006 έως σήμερα μάς έχει

στείλει πάνω από μισό εκατομμύριο λαθρομε-

τανάστες, σύμφωνα με τις καταγραμμένες

από τις λιμενικές αρχές, αφίξεις. Αφήστε την

φαντασία σας να δουλέψει για τους μη κατα-

γραμμένους.

188 χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης

του 1821, το Ισλάμ είναι πάλι εδώ, πολυάριθ-

μο και απαιτητικό. Κι εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει

το τι λέει ο κάθε Παυλόπουλος, αλλά η προει-

δοποίηση του Ο.Η.Ε., ότι με τη διαρκώς αυξα-

νόμενη  εισροή λαθρομεταναστών στην Ελλά-

δα, η ανοχύρωτη χώρα μας το 2013 θα φιλο-

ξενεί κατ’ ελάχιστον 4,5 εκατ. λαθρομετανά-

στες, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνους.

Α, ρε καημένες ψυχούλες των οπλαρχηγών

της Εθνεγερσίας μας! Οι διάφοροι ξενο- προ-

σκυνημένοι Κωλέτηδες και Μαυροκορδάτοι

της εποχής σας, που σας έσπαγαν τ’ ... (δια-

γράφεται μιά λέξη), τότε που ματώνατε για να

λευτερώσετε την πατρίδα, φαντάζουν σήμερα

υπερ-πατριώτες σε σύγκριση με τους κυβερ-

νήτες μας της τελευταίας εικοσαετίας. Μετ’

ου πολύ, για να διασχίσει Έλληνας το κέντρο

της Αθήνας, θα πρέπει να κρατά αγκαλιά το

Κοράνι και να φωνάζει «Αλλάχ ουάκμπαρ».

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ
(Όπως είναι επιπλωμένη, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένη)

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΟΡΙΚΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενημερωθήκαμε, από

την επιστολή που μας αποστείλατε, για την ημε-

ρίδα που προτείνατε - μέσω της Εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ - να διοργανωθεί από το Ασκληπιείο

Νοσοκομείο Βούλας, με στόχο την ιατρική πα-

ρουσίαση των ιδιαίτερων μορφών καρκίνων αλλά

και ανίατων ασθενειών που αποκόμισαν οι αγωνι-

στές μας στη μαρτυρική Κύπρο.

Σας συγχαίρουμε γι’ αυτή σας την πρωτοβουλία

και την ευαισθησία που επιδεικνύετε σε ένα τόσο

σημαντικό θέμα και σας εκφράζουμε τη στήριξή

μας σε αυτήν την προσπάθεια.

Αποτελεί χρέος όλων μας να τιμούμε όλους όσοι

υπηρέτησαν την πατρίδα μας και να μη ξεχνάμε

τον αγώνα και τις θυσίες τους.

Υποστηρίζουμε ολόψυχα την διοργάνωση της

ημερίδας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποια-

δήποτε βοήθεια.

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1967

Με μεγάλη μας τιμή, υποδεχόμαστε και στηρί-

ζουμε, την Πρόταση προς το Ασκληπιείο Βούλας,

από τον αρθρογράφο της “Εβδόμης”, αξιότιμο κύ-

ριο Γρηγόρη Ρώντα, ο οποίος στόχευσε καταλυ-

τικά στη σημασία των Αγωνιστών της Πατρίδας.

Ευελπιστούμε, η Πρόταση αυτή, να είναι η αφε-

τηρία, για τον ελάχιστο φόρο τιμής στους Πα-

τριώτες Ελληνες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μηλιώνης

Αναφορικά με την πρόταση του Γρηγόρη Ρώντα,

επιτρέψετε μου να προσθέσω την υποστήριξή

μου τονίζοντας το πόσο λίγο η Πολιτεία μας έχει

μέχρι σήμερα ασχοληθεί με την Κυπριακή τραγω-

δία, τόσο στο επίπεδο της κατανοήσεως των αι-

τίων της και στην ανάγκη για πραγματικό άνοιγ-

μα του φακέλου της Κύπρου όσο και της αντιμε-

τώπισης των συνεπειών της. 

Η πρόταση του Γ. Ρώντα μέσω της εφημερίδας

σας ταράζει λιμνάζοντα ύδατα και θα πρέπει να

τύχει αποδοχής και ευρείας στήριξης.

Λογαριάστε με κοντά σας.

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Βουλευτής Αττικής ΛΑ.Ο.Σ.

Γεν. Γραμματέας Κ.Ο./ΛΑ.Ο.Σ.

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο
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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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - Bαψίματα, Μερεμέτια

εργασία ποιότητας - Φιλικές τιμές

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

Κυριακή 31 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέ-

ας, ο Δήμος οργάνωσε μια ενδιαφέρουσα εκδήλω-

ση με ομιλίες, διάλογο με το κοινό, προβολή ταινίας

και σπιρομέτρηση για την ηλικία των πνευμόνων με

αφορμή  την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσμα-

τος.

Την εκδήλωση πρότεινε στο Δήμο ο γιατρός-συγ-

γραφέας από το Δασκαλιό Κερατέας Βασίλης Τσα-

κρακλίδης, ο οποίος 33 χρόνια αγωνίζεται να πείσει

με την αντικαπνιστική του εκστρατεία. 

Μία 10λεπτη ταινία «Εμείς οι Καπνιστές» παραγω-

γής 1967 (επίκαιρη και σήμερα) που προβλήθηκε

στην εκδήλωση φέρει την υπογραφή του καθώς και

του Έλληνα σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη.

Ο Δημήτριος Κυρούσης (πνευμονολόγος του νοσο-

κομείου “Υγεία”) αναφέρθηκε στην ομιλία του σε

στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας και με πειστικό τρόπο εξήγησε λεπτομερώς

πώς λειτουργεί ο εθισμός της νικοτίνης.

Η Αικατερίνη Οικονόμου (πνευμονολόγος του νο-

σοκομείου “Υγεία”) αναφέρθηκε στις επιπτώσεις

του καπνίσματος στο γυναικείο πληθυσμό με πλή-

θος στοιχείων επιστημονικών και στατιστικών, ενώ η

τρίτη ομιλήτρια Ελένη Πιπίνη (πνευμονολόγος του

νοσοκομείου Υγεία) επικέντρωσε την ομιλία της στο

κάπνισμα για τα παιδιά και τους εφήβους, αναλύο-

ντας εξαιρετικά το θέμα και κάνοντας τις απαραίτη-

τες προτάσεις στους γονείς.

Τους ομιλητές παρουσίασε η πνευμονολόγος από

την Κερατέα Μαίρη Δημητρίου, η οποία συντόνισε

και τον διάλογο με το κοινό.

Πολλοί ήταν εκείνοι από τους ακροατές που υπο-

βλήθηκαν δωρεάν σε σπιρομέτρηση, μαθαίνοντας

έτσι την ...ηλικία των πνευμόνων τους, αλλά και πό-

σο μπορούν να αυξηθούν τα χρόνια ζωής αν διακο-

πεί το κάπνισμα!

Μία πολύ καλή ενημερωτική εκδήλωση, που προ-

σπάθησε να πείσει τους καπνιστές  να κόψουν το

τσιγάρο, εν όψει μάλιστα  και της 1ης Ιουλίου που

θα το κόψουν έτσι κι αλλιώς, ειδικά στους κλειστούς

χώρους.

Το τσιγάρο και οι επιπτώσεις του 

σε εκδήλωση στην Κερατέα

ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρό-

μου,στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, ο Δή-

μος Μαραθώνα, με την χορηγία της εταιρείας Astra

Zeneca, πραγματοποίησε εκδήλωση ενημέρωσης του κοι-

νού, για τα προβλήματα της αναπνοής, το βρογχικό άσθμα

και τις αλλεργίες.

Η ενημέρωση έγινε από ειδική ομάδα πνευμονολόγων,

ενώ με την ευκαιρία τονίστηκαν οι επιπτώσεις του καπνί-

σματος στην ομαλή αναπνευστική λειτουργία. Ακολούθη-

σε ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας -

σπιρομετρήσεις, για όλους τους παρευρισκομένους.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης, ευχαριστώντας τους χορη-

γούς και τους επιστημονικούς συνεργάτες για την συνεργα-

σία τους, διαβεβαίωσε τους παρισταμένους, ότι οι επιστημο-

νικές ημερίδες, αρχής γενομένης με την Καρδιολογική (συ-

νεργασία με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ), θα συνε-

χιστούν γιατί η  "πρόληψη  και η συνεχής και σωστή ενημέ-

ρωση δεν δίνουν μόνο μια  “ανάσα”, είναι ΖΩΗ".

Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας-Βούλας

στη Μονή Πεντέλης

Αλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποίησε η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”
παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας, στη Μονή Πεντέλης. Μια ηλιόλουστη ημέρα, που μετά την ιδιαίτερα φι-
λόξενη ξενάγησή τους στη Μονή Πεντέλης, κατέληξαν σε ταβέρνα όπου απόλαυσαν μετά του φαγητού
και την ομορφιά της επικοινωνίας.
Στη φωτογραφία η Πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου περιστοιχισμένη από τα μέλη του Δ.Σ., μέλη και φίλους
της οργάνωσης.
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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)!!!

Υπεγράφη από τον Νομάρχη Ανατ. Αττι-

κής Λ. Κουρή η σύμβαση με την «Ελληνι-

κή Τεχνική  ΑΤΕΒΕ», ανάδοχο μετά από

διαγωνισμό, του έργου «Ανακατασκευή

και βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων

οδών συμβαλλόντων στον οδικό άξονα

Παιανία-Σπάτα-Λούτσα», προϋπολογι-

σμού 3.425.000 €, και χρηματοδοτείται

κατά 80% από Ε.Τ.Π.Α και κατά 20% από

Εθνικούς Πόρους

Με την ανωτέρω εργολαβία προβλέπεται

να γίνει βελτίωση των οριζοντιογραφικών

και υψομετρικών χαρακτηριστικών καθώς

και η τελική ασφαλτόστρωση των υφιστα-

μένων οδών:

• Κιάφα, Κουλοχέρη σε μήκος 5.000μ. πε-

ρίπου

• Λ. Σπάτων σε μήκος 1.000μ. περίπου

• Περιφερειακή οδός Σπάτων από το Κέ-

ντρο Υγείας έως τα φανάρια της Ε.Ο.40

Σπάτα - Λούτσα σε μήκος 730μ. περίπου

με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και στον

ορθό κυκλοφοριακά ανασχεδιασμό του

δικτύου.

Παράλληλα θα γίνουν τα απαιτούμενα

για την οριζόντια σήμανση (λωρίδες οριο-

θέτησης οδοστρώματος και διαγραμμί-

σεις), καθώς επίσης και κατακόρυφης σή-

μανσης, η οποία περιλαμβάνει ρυθμιστι-

κές πινακίδες καθώς και πληροφοριακές

πινακίδες. Κατά την χρονική περίοδο

όπου θα εκτελούνται εργασίες θα τοπο-

θετηθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα (new

jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες,

πλέγμα, κώνοι κλπ).

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε

8 μήνες.

Τούνελ Λεωφ. Κορωπίου

“Ουκ εν το πολλώ το ευ”, και το τούνελ της κατεύθυνσης προς Βάρη, επί της
Λεωφ. Κορωπίου, υπερφωτίστηκε τόσο πολύ, που ο οδηγός παθαίνει εκλαμψία
και όταν εξέρχεται από το τούνελ κάνει “τυφλή πτήση”, και αν βρει εμπόδιο
μπροστά του δεν το βλέπει!
Δεν έχει περάσει κανένας εκ των αρμοδίων της Τροχαίας άραγε από εκεί!

«Ανακατασκευή και βελτίωση

στον οδικό άξονα 

Παιανία-Σπάτα-Λούτσα»Μια σειρά συναντήσεις έχει ξεκινήσει ο Δήμαρχος

Γέρακα Αθανάσιος Ζούτσος σε διάφορες γειτονιές

του Δημου συζητώντας τα προβλήματα με τους πολί-

τες και κάνοντας έναν απολογισμό του έργου της

διετίας.

Εξαιρετική η ιδέα γιατί έτσι συσπειρώνεται ο πολίτης,

ιδιαίτερα όταν είναι σε επίπεδο γειτονιάς, που έχει τη

δυνατότητα να ρωτήσει, να προτείνει, να ανταλλάξει

απόψεις.

Ετσι έχει ήδη υλοποιήσει συνάντηση μαζί με τους

συμβούλους στη Δέση, στη Μπαλάνα, στη γειτονιά

του Σταυρού και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Γέρακα

Ο Δήμαρχος Γέρακα αναφέρθηκε στα έργα που βρί-

σκονται σε φάση υλοποίησης στην περιοχή και συ-

γκεκριμένα στα έργα επέκτασης του δικτύου αποχέ-

τευσης όμβριων και υδάτων, στην βελτίωση του δη-

μοτικού φωτισμού, στις παρεμβάσεις σε χώρους πρα-

σίνου-πλατείες-παιδικές χαρές, στα έργα οδοποιίας

των εντός σχεδίου οδών και στη μελέτη συντήρησης

και ασφαλτόστρωσης όλων των εντός και εκτός σχε-

δίου οδών καθώς και την κατασκευή όλων των πεζο-

δρομίων στην εντός σχεδίου περιοχή. 

Στοιχεία του απολογισμού και της ανταλλαγής από-

ψεων θα παρουσιάσουμε σε επόμενο φύλλο μας.

Προτείνουμε στους “άρχοντες” των ΟΤΑ να τον μιμη-

θούν.

Ανοιχτές Συζητήσεις Πολιτών

με το Δήμαρχο Γέρακα
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Μαθητές από τα σχολεία των Δήμων

Ωρωπού, Παλλήνης, Άνοιξης, Αγίου

Στεφάνου και των κοινοτήτων Μαλα-

κάσας, Βαρνάβα & Γραμματικού επι-

σκέφτηκαν με τους εκπαιδευτικούς

και τους γονείς τους την έκθεση καλ-

λιτεχνικής δημιουργίας «αν ήμουν
ψάρι ….. στον Ευβοϊκό» που συνδιορ-

γάνωσαν η λαογραφική εταιρεία, το

ιστορικό λαογραφικό μουσείο και το

μουσείο ψωμιού Βαρνάβα. 

Εκατόν ενενήντα δύο (192) έργα ζω-

γραφικής, κολλάζ και παραμυθιού αξιο-

λογήθηκαν από την καλλιτεχνική επι-

τροπή του διαγωνισμού. Όλοι οι συμμε-

τέχοντες μαθητές βραβεύτηκαν ενώ τα

δυο μουσεία τους προσέφεραν επιπλέ-

ον  από ένα φυτό και από ένα βιβλίο του

μουσείου ψωμιού με τον τίτλο «ψωμο-

κεντήματα» Η καλλιτεχνική επιτροπή

αποφάσισε να βραβεύσει όλα τα έργα,

αφού το κάθε ένα από αυτά εκπέμπει το

δικό του περιβαλλοντικό  μήνυμα, απο-

τέλεσμα να αποφασίσει πως όλα τα έρ-

γα των μαθητών θα συμπεριληφθούν σε

λεύκωμα το οποίο και θα δοθεί στους

μετέχοντες με την έναρξη της νέας

σχολικής χρονιάς. Ο διευθυντής του

μουσείου Πέτρος Κατσίκης τόνισε: “πως

τα έργα της έκθεσης αποτυπώνεται η

αγωνία των μικρών παιδιών τόσο για

την ρύπανση του Ασωπού ποταμού και

κατ΄ επέκταση του Ευβοϊκού κόλπου

όσο και του περιβάλλοντος”. 

Η πρόεδρος της λαογραφικής εταιρεί-

ας Βαρνάβα Μηλέα Παππά αφού

«εξήρε τη προσπάθεια και την ευαι-

σθησία των παιδιών, ευχαρίστησε

ονομαστικά και δημόσια τους χορη-

γούς που  χωρίς την σημαντική βοή-

θειά τους δεν θα είχαν αυτό το απο-

τέλεσμα.

«αν ήμουν ψάρι ….. στον Ευβοϊκό»
Εκδήλωση πολιτισμού στο Βαρνάβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 3.6.09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης χον-

δρικής τιμής που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ,

για την «προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», αρ. προμ.

18/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 120/2009 απόφαση της

Δημ. Επιτροπής Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμή-

θειας ανέρχεται στο ποσό των 210.000 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-

πής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 122, την

26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης πα-

ραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δη-

μοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας

εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης, δηλαδή 10.500€ και κατατίθεται με γραμ-

μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι-

κή επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα

τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τε-

χνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.

210 6604647 (1ος όροφος) και ώρες 09:00 – 14:00.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα αλλά και ιδιαίτερου

ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε συνάντη-

ση του Προέδρου Γ. Δρίτσα και Μελών του

Δ.Σ. του Πανελληνίου Φιλανθρωπικού, Περι-

βαλλοντικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού

Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» με τον

Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και

Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής Αθ.

Μπούρα, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οι-

κονομικών.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε εκτενώς για

την κοινωνική προσφορά του Ομίλου «Νέοι

Ορίζοντες Φιλίας» σε πανελλήνιο επίπεδο,

τις προσπάθειες των εθελοντών του, οι

οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη για

κάθε δράση και υλοποίηση κάθε ενέργειας,

τις δραστηριότητες του Ομίλου στην περι-

φέρεια Αττικής και το Δήμο Βούλας, την επι-

τυχία των επιμορφωτικών προγραμμάτων

που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία

της Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχίας καθώς και των

άμεσων δράσεων και προγραμμάτων που

διενεργούνται όπως: η δημιουργία τριών

Ομοσπονδιών για το περιβάλλον, την κοινω-

νική πρόνοια και τους νέους σε συνεργασία

με αντίστοιχους φορείς, η ενίσχυση της αι-

μοδοσίας, η δημιουργία «Ομάδας Ενίσχυσης

της Πολιτικής Προστασίας, η πραγμάτωση

του προγράμματος «Ενίσχυση και Στήριξη

των Νέων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας

στην Αττική», η συνέχιση της ενίσχυσης οι-

κογενειών με προβλήματα επιβίωσης αλλά

και ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας της Πε-

ριφέρειας Αττικής, με συλλογή ρούχων και

τροφίμων και τέλος η ολοκλήρωση και πα-

ράδοση της βιβλιοθήκης για όλους τους πο-

λίτες.

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περι-

βαλλοντική προστασία και στις ενέργειες

του Ομίλου προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά

κυρίως της ετοιμότητας που χαρακτηρίζει

τους εκπαιδευμένους εθελοντές του Ομίλου

για την πυροπροστασία και την πυρόσβεση.

Ο Αθ. Μπούρας τόνισε την αξία του εθελο-

ντισμού, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο

για την κοινωνική προσφορά του Ομίλου και

τόνισε ότι «…όπου μπορώ, θα είμαι αρωγός

στην προσπάθειά σας γιατί με το έργο σας

βοηθάτε τους συνανθρώπους μας…»,  απο-

δίδοντας αναγνώριση αλλά και έναν φάρο

ελπίδας στο κίνημα του εθελοντισμού. 

Οι “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ” συζητούν 

με τον Υφ. Οικονομίας Θανάση Μπούρα

Την Δευτέρα  01/06/2009, ο Βουλευτής Αττικής και μέλος της

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Βασίλης Οικονόμου, συ-

ναντήθηκε επίσης με την ΜΚΟ «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» στα γρα-

φεία του συλλόγου στην Βούλα. Ο Βουλευτής είχε την ευκαιρία

να συζητήσει με τον πρόεδρο Γεώργιο Δρίτσα, και τα μέλη του

συλλόγου για τον εθελοντισμό, τις φιλανθρωπικές δράσεις του

συλλόγου και για τα θέματα του περιβάλλοντος. 

Ο Βασίλης Οικονόμου συνεχάρη τα μέλη του συλλόγου και τους

ενθάρρυνε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Αναφέρθηκε

στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο εθελοντισμός στην επι-

τυχία των Ολυμπιακών  Αγώνων στην χώρα μας, όπου αποδεί-

χτηκε ότι οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε και τον πιο δύσκο-

λο στόχο όταν λειτουργούμε συλλογικά και έχουμε στόχους και

οράματα. 

Και με το βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες όσον

αφορά τις παραλίες. Οπως είχαμε γράψει και στην εφημερίδα

με κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών

Θανάση Νάκου & Οικονομίας Αντώνη Μπέζα παραχωρείται η

χρήση  αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ. Εξαιρούνται όμως

όσες διαχειρίζεται η ΕΤΑ, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος!

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Δικηγορι-

κός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) αντιδρούν στην παραχώρηση

αυτή, με το σκεπτικό ότι ενισχύονται οι πιθανότητες να εκδη-

λωθούν φαινόμενα διαπλοκής μεταξύ των ΟΤΑ και των επι-

δόξων εκμεταλλευτών του αιγιαλού. 

Η Κυβέρνηση ανακοινώνει συγχώνευση της ΕΤΑ με την Κτη-

ματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ). 

Και εδώ ανακύπτει ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά παραλίες

που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με αναδόχους των ΕΤΑ.

Σε αναμονή και ετοιμότητα

οι φορείς για τις Αλυκές Αναβύσσου 

Τον ίδιο προβληματισμό εκφράζει και ο εξωραϊστικός Σύλ-

λογος “Νέος Ανάφλυστος” της Αναβύσσου και καλεί τον

κόσμο να είναι σε ετοιμότητα.

Οπως μας ενημερώνει, η Συντονιστική Επιτροπή των Συλ-

λογικών Φορέων και των ενεργών πολιτών Αναβύσσου-

Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, παρακολουθεί στενά τα

τεκταινόμενα. 

Ποδηλατοδρομίες για ανοιχτές παραλίες

Εν τω μεταξύ οι παράλιοι Δήμοι του Σαρωνικού οργανώνουν

μεγάλη εκδήλωση με ποδηλατοδρομία και συναυλίες ανά Δή-

μο στις 21 Ιουνίου, με σύνθημα “ανοιχτές παραλίες”.

Ο Σύλλογος, καλεί όλους όσους έχουν ήδη αντιδράσει στην

«Αξιοποίηση» των Αλυκών, να παραμείνουν σε εγρήγορση

μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είθισται πολλά αντιλαϊκά μέ-

τρα να λαμβάνονται κατά την διάρκεια της θερινής ραστώνης. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«Νέος Ανάφλυστος» 

Μας ...τελείωσαν τα Ε.Τ.Α. Α.Ε.!
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Με  απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος

αντιστράτηγου  Αθανάσιου Κοντοκώστα, παραχωρήθηκε

δωρεάν στο Δήμο Αγίου  Στεφάνου ένα πυροσβεστικό

όχημα  MAGIRUS. Το όχημα αυτό έρχεται να ενισχύσει

σημαντικά τον πυροσβεστικό  στόλο  του Δήμου και να

συμβάλει αποφασιστικά στην  προσπάθεια για την αποτε-

λεσματική προστασία του Δήμου από τους κινδύνους πυρ-

καγιάς.

Το  πυροσβεστικό  όχημα  παραδόθηκε στις  3 Ιουνίου

2009  από  τον Πυραγό Ιωάννη  Ζαμάνη  εκ  μέρους του

Πυροσβεστικού  Σώματος  στο  Δήμο.

Αλλοι οπλίζονται και άλλοι ...παροπλίζονται για τις καλοκαιρινές ...φωτιές

Ενισχύεται ο πυροσβεστικός

στόλος του Αγίου  Στεφάνου 

Ενα πυροσβεστικό όχημα

βρίσκεται στο Νεκροταφείο

της Βούλας, αραγμένο και

είναι σε αχρησία γιατί δεν

έχουν χρήματα για λάδια και

φίλτρα!

Ο Δήμαρχος Βούλας διαφώ-

νησε με τον υπεύθυνο της

πυρασφάλειας και δημοτικό

σύμβουλο Παναγιώτη Σωτη-

ρόπουλο, όσον αφορά τα

κονδύλια  για καθαρισμό και

αποψίλωση χώρων και για τις στολές των εθελοντών

πυροσβεστών.  Ετσι όπως μάθαμε από έγκυρη πηγή έχει

καταθέσει την παραίτησή του και την ανεξαρτητοποίη-

σή του ως δημοτικός σύμβουλο της πλειοψηφούσας πα-

ράταξης, αλλά και ως υπεύθυνος της πυρασφάλειας.

Μιλώντας με τον Παν. Σωτηρόπουλο, μας εξήγησε, ότι

διαφώνησε με το δήμαρχο σε θέματα αρχών και κατέ-

θεσε αίτηση ανεξαρτητοποίησης καθώς και παραίτησης

από τα καθήκοντά του στην πυρασφάλεια.

Ετσι αυτή την ώρα η πυρασφάλεια στη Βούλα βρίσκεται

“στον αέρα”!...

Παροπλίζεται το εθελοντικό 

σώμα πυρόσβεσης στη Βούλα
Παραιτήθηκε ο Παν. Σωτηρόπουλος

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, ο δη-

μοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας στη Βουλιαγ-

μένη Παναγιώτης Κουλουβάρης, παρουσίασε ένα

πρόγραμμα πυρασφάλειας που αφορά κυρίως την

πρόληψη στο Δήμο, προκειμένου να το χρησιμοποι-

ήσουν.

Ο Δήμαρχος δεν είχε αντίρρηση, αλλά έπεσε σε κό-

ντρα με τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Παν. Κουλουβάρης, είχε

πει μάλιστα ότι έχει βρει χο-

ρηγούς για να καλύψουν

ένα μεγάλο μέρος των εξό-

δων (45.000 €).

Προφανώς η κόντρα συνεχί-

στηκε και τις επόμενες ημέ-

ρες, γιατί όπως μάθαμε ο

Παναγιώτης Κουλουβάρης κατέθεσε αίτηση με την

οποία ανεξαρτητοποιείται από το συνδυασμό της

πλειοψηφίας.

Κόντρες για την πυροπροστα-

σία στη Βουλιαγμένη
Παραιτήθηκε ο Παν. Κουλουβάρης

Στα μέσα Μαΐου, οι μητέρες δύο κοριτσιών ηλι-

κίας 11 ετών, κατέφθασαν στο τμήμα Δίωξης

ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατεγγέλοντας ότι

άτομο μέσω internet, συστήθηκε στις κόρες

τους ως κοπέλα δεκαεπτά ετών, μαθήτρια 2ας

Λυκείου και σε επικοινωνία που είχε μαζί τους

μέσω msn-messenger (πρόγραμμα ανταλλαγής

άμεσων μηνυμάτων, σε πραγματικό χρόνο),

τους προκαλούσε τη γενετήσια διέγερσή τους·

τα παρότρυνε να προβούν σε ασελγείς χειρονο-

μίες, όπως να επιδείξουν μέρη του σώματός

τους, καθώς και να προβούν μαζί της/του σε

cyber sex (διαδικτυακό σεξ). 

Αυτή η είδηση, μου έδωσε το έναυσμα να ασχο-

ληθώ με το θέμα γνωριμιών μέσω internet που

έχει γίνει πλέον πολύ της μόδας, αλλά και με τα

μέτρα ασφαλείας που μπορούν(;) να πάρουν οι

γονείς για τα παιδιά τους.

Έτσι με μια ματιά που έριξα στο internet βρήκα

πολλές περιπτώσεις παιδιών αλλά και ενηλίκων

που είχαν πέσει θύματα εξαπάτησης σεξουαλι-

κής και οικονομικής.

Οι εγκληματικές πράξεις που συνήθως καταγ-

γέλλονται σύμφωνα με την δίωξη ηλεκτρονικού

εγκλήματος είναι:

1. Παιδική πορνογραφία (Ιστοσελίδες –chatroom

με σκοπό την διακίνηση υλικού παιδικής πορνογρα-

φίας – αποπλάνηση ανηλίκων).

2. Απάτες μέσω Διαδικτύου (Ισπανικό Λόττο - Νι-

γηριανές επιστολές - Εικονικές Δημοπρασίες κ.ά.)

3. Cracking (ψηφιακοί βανδαλισμοί-Deface κ.ά.)

4. Απάτες με πιστωτικές κάρτες μέσω Internet
(Ηλεκτρονικές Αγορές on line μέσω ιστοσελίδων απα-

τηλών-χρέωση καρτών εν αγνοία του κατόχου)

5. Διακίνηση ναρκωτικών. (On-line αγορά και

πώληση ναρκωτικών ουσιών)

6. Συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση

προσωπικών δεδομένων μέσω Διαδικτύου(Δη-

μοσίευση ερωτικών φωτογραφιών και προσω-

πικών στοιχείων εν αγνοία των θυμάτων)

7. Εκβίαση – Απειλές μέσω Internet

“Πώς θα σε γνωρίσω;” 

“Θα κρατάω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο…”

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί νέοι έχουν αντικατα-

στήσει τη γνωστή γνωριμία μέσω φίλων ή απ’

τις εξόδους τους σε μαγαζιά διασκέδασης με

αυτή του διαδικτύου. 

Μπαίνουν στο chat room (εικονικά δωμάτια συ-

νομιλιών) ή ακόμα και μέσω msn - όπως στην

παραπάνω περίπτωση – και συνομιλούν με ένα

άτομο αγνώστου φύλου, ηλικίας, εμφάνισης

κ.α., περιγράφουν ο ένας στον άλλον τα χαρα-

κτηριστικά τους κι αφού η συζήτηση γίνει εν-

διαφέρουσα κλείνουν κι ένα ραντεβού από κο-

ντά. 

Με τη διαφορά ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι τό-

σο «αθώα» αυτό τον τρόπο επικοινωνίας. Αντι-

θέτως, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να προ-

σεγγίσουν νεαρά κυρίως άτομα σε επικίνδυνα

κυκλώματα, πριν ακόμα το καταλάβουν. 

Κι αυτό όμως να μη συμβεί, να κυλίσουν δηλα-

δή όλα καλά, φτάνουν οι νέοι που χρησιμοποι-

ούν αυτόν τον τρόπο γνωριμιών να μη μπορούν

στην πραγματική τους ζωή, (έξω από τα pixels

του computer) να προσεγγίσουν έναν άνθρωπο,

αφού εκεί είναι “εκτεθειμένοι”· δεν μιλάνε μέσω

ενός ψευδωνύμου πληκτρολογώντας μηνύματα

πίσω από την ασφάλεια της οθόνης τους. 

Είναι μια τάση της εποχής μας που δείχνει αν-

θρώπους κλεισμένους στον εαυτό τους, χωρίς

αυτοπεποίθηση και χωρίς κοινωνικότητα. Αν-

θρώπους που νιώθουν ασφάλεια πίσω από την

ανωνυμία τους, ενώ στην ουσία είναι πολύ πιο

εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι απ’ ότι θα ήταν

στον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας. 

Σε έρευνα που γίνεται (σε είκοσι αγόρια 14-

16ετων) με συμπτώματα εξάρτησης από το δια-

δίκτυο και παρακολουθεί η επιστημονική ομάδα

της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρι-

κής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών στο νοσοκο-

μείο «Αγλαΐα Κυριακού», βρέθηκε ότι τα συ-

μπτώματα του εθισμού στο ίντερνετ, μερικά

από τα οποία εμφανίζουν τα παιδιά αυτά είναι,

ανοχή (συνεχή παραμονή στο Διαδίκτυο που

αυξάνεται καθημερινά), σύνδρομο απόσυρσης

(θλιμμένη συμπεριφορά, μειωμένη ανταπόκριση

στα εξωτερικά ερεθίσματα, απώλεια ενδιαφέ-

ροντος), αδυναμία τήρησης προκαθορισμένου

χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο, έκπτωση

της λειτουργικότητας τους, άγχος αίσθηση

αποδιοργάνωσης εκτός διαδικτύου.

Το ερώτημα πώς μπορούν να προστατευθούν τα

ανήλικα παιδιά δύσκολα απαντιέται, καθώς ναι

μεν υπάρχουν τρόποι περιορισμού της χρήσης

του internet, αλλά έλεγχος δεν νοείται αφού το

πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε ορισμένες τοπο-

θεσίες του διαδικτύου αλλά στο σύνολό του, σε

μια απλή επικοινωνία. Ο

αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η ενημέρω-

ση. 

Εμείς βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον το site του

τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος που μπορεί

να δώσει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την

πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση ενός

ατυχούς γεγονότος. (http://www.dart.gov.gr)

Για την ιστορία της είδησης που προανέφερα, η

17χρονη μαθήτρια που επικοινωνούσε με τα 11χρονα

κορίτσια ήταν... 40χρονος άντρας ο οποίος συνελή-

φθη για «προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας –

πορνογραφίας ανηλίκων δια μέσω διαδικτύου κατά

συρροή και κατά συνήθεια». Ο άντρας αυτός, έστελ-

νε video και φωτογραφίες με πορνό ισχυριζόμενος

ότι η γυναίκα που εμφανιζόταν στο υλικό αυτό είναι

εκείνος. Τις ίδιες πράξεις επιχειρούσε να διαπράξει

τουλάχιστον σε άλλες τρεις ανήλικες κοπέλες, όταν

το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ήρθε σε

επαφή με την “Microsoft” που εδρεύει στις ΗΠΑ, η

οποία έδωσε άμεσα και σε χρόνο πρωτοφανή για πα-

ρόμοιες υποθέσεις τα ηλεκτρονικά ίχνη του κατηγο-

ρούμενου.

Κατά την ψηφιακή ταυτοποίηση του, αποκαλύφθη-

κε σύνδεση του με δικογραφία στο παρελθόν για

διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω

internet.

Την επόμενη φορά που θα επικοινωνείτε με κά-

ποιο άγνωστο άτομο μέσω διαδικτύου, σκεφθεί-

τε το πολλαπλά πριν πάτε να γνωρίσετε τη «δί-

μετρη ξανθιά γαλανομάτα που σας “έκλεισε το

μάτι” ηλεκτρονικά».

Cyber sex… και η 17χρονη 

μαθήτρια που ήταν 40άρης!

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ, 3-06-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

με κριτήριο κατακύρωσης την χα-

μηλότερη τιμή, για την προμή-

θεια κάδων μηχανικής αποκομι-

δής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

του Ν.3463/2006, των άρθρων 4

και 23 της Υπ. Απόφασης

11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) αξίας ευ-

ρώ 90.000,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ 19% για την κά-

λυψη των αναγκών του Δήμου

Παλλήνης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το

5% της συνολικά προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης ήτοι 4.500,00

€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου 1ος όροφος) την 26η

Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 10:00 – 11:00.

Η προθεσμία για την παραλαβή

από τον Δήμο των προσφορών

που αποστέλλονται ταχυδρομικά

λήγει την προηγούμενη της ημε-

ρομηνίας διενέργειας του διαγω-

νισμού δηλαδή την 25η Ιουνίου

2009 ημέρα Πέμπτη.

Αντίγραφα της διακήρυξης και

πληροφορίες για το διαγωνισμό

παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και μέρες (11:00π.μ. –

14:00μ.μ.) από το γραφείο τεχνι-

κής υπηρεσίας του Δήμου.

Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ.

Κακουλάκη

Πληροφορίες: Δ/νση Πλατεία

Ελευθερίας 1 τ.κ. 153 51,

Τηλ. 210-6600711, φαχ: 210-

6667870.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση

πίνακα με τις τιμές 160 προϊό-

ντων καθημερινής χρήσης ο

Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος σημείωσε τα

εξής:

«Από τον περασμένο μήνα

άρχισε η καταγραφή τιμών

160 βασικών προϊόντων καθη-

μερινής χρήσης. Από σήμερα

και στην αρχή κάθε μήνα θα

δίνουμε στη δημοσιότητα τον

συγκεκριμένο πίνακα, παρου-

σιάζοντας το εύρος τιμών

τους. Η προσπάθεια αυτή

αποσκοπεί:

α) στην ενημέρωση των κατα-

ναλωτών,

β) στην απόλυτη διαφάνεια

για της τιμές, που διαμορφώ-

νονται σε περίπου 2000 κωδι-

κούς των 160 προϊόντων του

πίνακα,

γ) στην παρακολούθηση της

κίνησης των τιμών από μήνα

σε μήνα,

δ) την τροφοδότηση του πα-

ρατηρητηρίου τιμών, πιλοτικά,

με αυτούς τους κωδικούς.

Οι τιμές θα αφορούν περίπου

2000 σημεία λιανικής πώλη-

σης και θα καταγράφονται  τό-

σο από τους εκπροσώπους

του λιανεμπορίου, όσο κι από

τους τιμολήπτες του ΥΠ.ΑΝ.

Για το μήνα Μάιο – σύμφωνα

με τα μέχρι στιγμής στοιχεία

– ο δείκτης τιμών για τα 160

προϊόντα θα είναι μικρότερος

από τον τιμάριθμο (ετήσια βά-

ση) και σε σχέση με τον Απρί-

λιο μειωμένος κατά 0,5%.

Βήμα – βήμα υλοποιούμε τις

δεσμεύσεις μας για εξυγίαν-

ση της αγοράς και προστασία

των καταναλωτών. Τα θετικά

αποτελέσματα δεν μας εφη-

συχάζουν. Με όλες μας τις

δυνάμεις συνεχίζουμε την

προσπάθεια»  

Παρατηρητήριο τιμών 160 προϊόντων καθημερινής χρήσης 

υιοθετεί το Υπουργείο Ανάπτυξης
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Καθοριστική η συμβολή του τύπου στην επισήμανση των

περιβαλλοντικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμε-

ρα η ανθρωπότητα, ιδιαίτερα ανησυχαστικά τα φαινόμενα

όχι μόνον της ρύπανσης του στερεού, υγρού και αέριου

ορίζοντα, αλλά αυτά των κλιματολογικών αλλαγών και

των κινδύνων που περικλείουν. Κίνδυνοι που, σε πολλές

περιπτώσεις, είναι πλέον εμφανείς. Άνοδος της στάθμης

της θάλασσας,  - κινδυνεύουν να βυθιστούν οι Μαλδίβες –

ακραία καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης, και κατα-

στρεπτικότητας κλπ.

Καθοριστική η συμβολή του τύπου και στην ευαισθητοποί-

ηση του κοινού: Ανακύκλωση, αναδασώσεις, κινητοποιή-

σεις. 

Αυτή είναι η θετική πλευρά συμβολής του τύπου στην

αφύπνιση του κοινού και τη δράση. Υπάρχει όμως και η αρ-

νητική πλευρά η οποία εκδηλώνεται με το ίδιο το «σώμα»

του τύπου. Την υλική του υπόσταση: το χαρτί.

Αν πάρετε στα χέρια σας μια κυριακάτικη – και όχι μόνο –

εφημερίδα, και την (φυλλο)μετρήσετε και τη ζυγίσετε θα

δείτε τι εννοώ και θα δούμε τι σημαίνει αυτό για το περι-

βάλλον.

Η εφημερίδα του παραδείγματος, μέρος του συγκροτήμα-

τος που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον,

που φθάνει ν’ αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες περιβαλλο-

ντικών δράσεων, κυκλοφορεί με 128 σελίδες μεγάλου

σχήματος (36χ58), συν δύο περιοδικά, συν 5 ένθετα δια-

φημιστικά ανάλογου μεγέθους και αναφέρομαι στην απλή

έκδοση, όχι αυτή με τα CD, τα DVD και τις άλλες προσφο-

ρές. Βάρος; 920 γραμμάρια! Δηλαδή 0,92 του κιλού, παρά

80 γραμμάρια, 1 κιλό εφημερίδα!

Τι σημαίνει αυτό;

Αν το αναγάγουμε σε 1.000 αντίτυπα της εφημερίδας,

όσες περίπου διακινούνται στην περιοχή της Βούλας – Βά-

ρης – Βουλιαγμένης, αντιστοιχούν σε 1 τόνο χαρτιού, που

για να παραχθεί χρειάστηκαν και κόπηκαν 3 τόνοι περίπου

δένδρων, και καταναλώθηκαν 85 τόνοι νερού, για την πα-

ραγωγή 1 τόνου χαρτόμαζας.

«…Κατά τη διαδικασία της παραγωγής εκλύονται μεταξύ

άλλων, οξείδια του αζώτου και του Θείου, ενώσεις του

χλωρίου, σωματίδια και οξέα. Τα απόβλητα της χαρτόμα-

ζας ελευθερώνουν στο περιβάλλον οργανοχλωριωμένες

ενώσεις, διοξίνες, φουράνια και χλωροφόρμιο. Όλες τους

είναι πολύ τοξικές με κορυφαίες τις διοξίνες που είναι επι-

κίνδυνες ακόμη και σε δισεκατομμυριοστά του γραμμαρί-

ου»1.

Και όλα αυτά όταν ο όγκος των εφημερίδων τις καθιστά

προβληματικές όχι μόνο για την κατ’ επιλογή ανάγνωση,

αλλά ακόμη και για το ξεφύλλισμα και το «ξεσκαρτάρι-

σμα», ακόμη και για τους «εφημεριδοφάγους». Προβλη-

ματικές και για την προσωρινή αποθήκευση στο καθιστικό

η αλλού, με οικογενειακές προστριβές «γεμίσαμε εφημε-

ρίδες» και για την απόρριψη. Και καλά να πάνε στους κά-

δους ανακύκλωσης… όταν υπάρχουν, όπου υπάρχουν.

Γιατί αν ανακυκλωθούν, «για κάθε τόνο – ανακυκλωμένο

χαρτί – θα εξοικονομηθούν 18 δένδρα, 29 τόνοι νερού –

τους 55 τόνους νερού δεν θα τους γλυτώσουμε – θα εξοι-

κονομηθούν ακόμη 2 βαρέλια πετρελαίου (100-200 δολά-

ρια) και οι εκπομπές αερίων ρύπων που θα μειωθούν κατά

75%» σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή χαρτιού1.  

Πρέπει αν πούμε ακόμη ότι εκτός από την πολύ θετική

ανακύκλωση υπάρχει και η σε πειραματικό ακόμη στάδιο

αντί της ξυλείας – δέντρων, ως πρώτη ύλη παραγωγής

χαρτόμαζας, χρήση του φυτού κενάφ, το οποίο σύμφωνα

και με την ανακοίνωση του ΣΕΒΕ, δεσμεύει τριπλάσια πο-

σότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), σε σχέση με τα

δένδρα. Συμβάλλει δηλαδή σημαντικά στον καθαρισμό της

ατμόσφαιρας από το CO2.

Όμως η μεγάλη και αποφασιστική μείωση των δυσμενών

επιπτώσεων και η μεγιστοποίηση των εξοικονομήσεων και

ωφελημάτων, μπορεί να προέλθει από τον περιορισμό της

καταχρήσεως, όχι της χρήσεως, περιττού και ενοχλητικού

χαρτιού. Αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για την προστα-

σία του περιβάλλοντος. 

Απλός υπολογισμός μας οδηγεί στο ασφαλές και απλό συ-

μπέρασμα ότι αν περιοριστεί κατά 50% η σπατάλη χρήσε-

ως περιττού χαρτιού, θα περιοριστούν αυτομάτως και αντι-

στοίχως η κοπή δένδρων κατά 50% και επομένως κατά

50% οι στρεμματικές εκτάσεις αντίστοιχης δενδροκαλιέρ-

γειας, προς όφελος της φυσικής δασοκαλιέργειας, η κα-

τασπατάληση νερού και ενέργειας κ.ο.κ.

Κι αν κάποιος μου αντιτάξει τα περί «πληροφόρησης, δια-

κίνησης και αντιπαράθεσης των ιδεών»,  «πληρότητας»

και «πολυδιάστασης», και άλλα τέτοια, θ’ αντιτείνω κι εγώ

ότι όταν πάω ν’ αγοράσω ψωμί θέλω να πάρω «ψωμί». Δεν

θέλω να «δοκιμάσω» και «ολικής αλέσεως», και κριθαρέ-

νιο και «γαλλικό» και ολίγον τσουρέκι, άντε και κανένα

κουλουράκι, σύνολο 5 ευρώ! Θέλω «ψωμί» του ενός ευρώ.

Τα υπόλοιπα θα ξεραθούν και θα μουχλιάσουν και δεν έχω

και γουρουνάκια να τα φάνε. 

Όταν λοιπόν παίρνω μια εφημερίδα, ας πούμε πολιτική,

θέλω να μου ‘πει τα πολιτικά νέα της ημέρας – αν και τα

έχω δει στην τηλεόραση – να δω σχόλια, άρθρα σχετικά

με τα καυτά θέματα, άντε και κανένα ρεπορτάζ, και το πο-

λύ και δύο κουβέντες για κάποια σπουδαία καλλιτεχνικά

και αθλητικά θέματα. Τελείωσε. Άντε και κάποιες διαφημί-

σεις γιατί πρέπει να κερδίσει και η εφημερίδα.

Αν θέλω life style, ποιόν «αγόρασε»  η τάδε ομάδα, τις επι-

δώσεις του δείνα, 4χ4 και τις

ερωτικές προτιμήσεις της

Πίτσας – Λίτσας, ε, ας

αγοράσω τις αντίστοιχες

θεματικές εφημερίδες.

Δεν γίνονται

όλα «σε πακέτο

του ενός».

Δεν γίνεται στο

κάτω –κάτω να

πληρώνω σε 2

λίτρα γάλα, για

την απλή έκδοση

για να αγοράσω

ό,τι δεν μου χρειά-

ζεται και να τρώω το

χρόνο μου στο ξεσκαρτάρισμα και

να τα πηγαίνω τσάντες στην ανακοίκλωση, αφού έχω συμ-

βάλλει στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και στη στρέ-

βλωση της οικονομίας, ενώ έχω διαβάσει στην ίδια εφημε-

ρίδα μερικά ρεπορτάζ και για το ένα και για το άλλο.

Εν κατακλείδι, «δάσκαλε που δίδασκες»: η ποσότητα παί-

ζει καθοριστικό ρόλο. Το λίγο σημαίνει έλλειψη. Το επαρ-

κές είναι ικανοποιητικό. Με το πολύ «μπουχτίζεις». Δημι-

ουργείται υπερκορεσμός, σπατάλη, απώθηση. Ουκ εν τω

πολλώ το ευ! 

Αντί λοιπόν η πολιτεία να κατατείνει με κατάλληλες νομι-

κές ρυθμίσεις, με κίνητρα και αντικίνητρα, με φορολογικές

παρμβάσεις κλπ. στην αποθάρρυνση των εφημερίδων από

την υπέρμετρη κατανάλωση χαρτιού, αντίθετα θεσμοθετεί

υπέρ της αυξήσεως κατωτάτων ορίων, με τελείως απαρά-

δεκτες «προδιαγραφές», όσον αφορά τις μικρές  εφημερί-

δες, και μάλιστα σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας!…

Μια λύση, προ των πυλών ήδη, για το ευρύ κοινό, είναι η

ηλεκτρονική ενημέρωση (internet), όπου υπάρχει μια ανε-

ξάντλητη κατ’ ουσίαν πηγή δεδομένων (πληροφοριών, κρί-

σεων, διαλόγων, φωτογραφιών), ένας πλούτος αρχείων. 

Απόδειξη του ισχυρισμού μου είναι η ίδια η εφημερίδα που

κρατάτε στα χέρια σας. Κυκλοφορεί εβδομαδιαίως σε

7.000 έως 10 χιλιάδες αντίτυπα έντυπης έκδοσης. Στην

ηλεκτρονική μας έκδοση, στην ιστοσελίδα μας, στο διαδί-

κτυο (internet) έχουμε άνω των 9 χιλιάδων επισκεπτών

ήδη, με συνεχή ανοδική τάση. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την έντυπη έκδο-

σή μας, γιατί σεβόμαστε τους «εραστές» του χαρτιού,

στους οποίους ανήκουμε κι εμείς, όπως και τους αναγνώ-

στες που για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση στο

internet.

Σεβόμαστε για το περιβάλλον και τους δημοκρατικούς θε-

σμούς βεβαίως, αλλά προκρίνουμε την βιώσιμη συνέχεια

της ανθρωπότητας και του οικοσυστήματος, από την άκρα-

τη και άκριτη ανάπτυξη, χάριν του ιδιωτικού κέρδους, επί

ζημία του κοινωνικού συνόλου.  

–––––––––––––––

1. Γιαν. Φίλης, «Ελευθεροτυπία» 5/5/2009 σελ.8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Υλικών Συντή-

ρησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ρυθμιστικών Πινακίδων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κυκλοφοριακής Σήμανσης 2009

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 18(Λ-15)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, Βούλα τ.κ. 16673

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95

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

4. Τις διατάξειςς 20/04-03-09 και 76/28-05-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 10956/02-06-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Ρυθμιστικών Πι-

νακίδων Κυκλοφοριακής Σήμανσης 2009. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 12 Ιουνίου του 2009 ημέρα Πα-

ρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18

– Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δα-

πάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.250,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κος Γ.

Νικολής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδας 10 (παράδρομος Λ.

Βουλιαγμένης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://voula.gov.gr) μέχρι

και την Τετάρτη 10/06/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΣΙΑ 03-06-2009

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 2177

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κήπων &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ δενδροστοιχιών

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Κοινόχρηστων χώρων» 

Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72, Δροσιά Φορέας: Δήμος Δροσιάς

Τηλ.: 210 8131332 – 8137526 Προϋπ/σμός: 37.441,40 € πλέον Φ.Π.Α.

Fax: 210 8136129 Χρηματ/ση: Ίδιοι Πόροι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δροσιάς Αττικής

1. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμέ-

νες προσφορές και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοι

εκατό σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό που αναφέρεται στους

όρους διακήρυξης, συνολικού ποσού 37.441,40 € πλέον Φ.Π.Α.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, την Πέ-

μπτη 11 Ιουνίου 2009, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την

09:30 και ώρα λήξης την 10:00.

3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί για υποβολή προσφοράς, επαγγελ-

ματίες ή εταιρίες που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοι-

ες εργασίες, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους

όρους διακήρυξης και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της

εργασίας και επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη (με σύμβα-

ση) εμπειρία στις ζητούμενες εργασίες για χρονικό διάστημα τουλάχι-

στον τριών (3) ετών, να έχουν διαθέσιμο προσωπικό (τουλάχιστον έξι (6)

εργατοτεχνίτες) και να υπάρχει στην επιχείρηση πτυχιούχος Γεωτεχνι-

κός (Γεωπόνος, Λασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπονίας (ειδικότητας Φυ-

τικής Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου) ή Δασοπόνος.

4. Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή

της σύμβασης.

5. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 748,83€ (2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ

ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή εγγυητικής επιστολής αναγνω-

ρισμένης Τράπεζας.

6. Αντίγραφο των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, μπορούν να λαμ-

βάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Δροσιάς, μέχρι και

την Τετάρτη 10-06-2009.

Ο Δήμαρχος

Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

ΟΙΚΟ λογικά και… παράλογα

Τύπος και Περιβάλλον

Γράφει ο Κ. Βενετσάνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ. & Π. 

Τμήμα: Μελετών & Έργων

Κ. Καραμανλή 18 τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Η. Χαχαρόπουλος

Τηλ.: 213-2020048, 

fax: 213 2020049

e-mail: izacharopoylos@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει

δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές με το

σύστημα «Σύστημα προσφοράς

ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» σε

έντυπο προσφοράς της Υπηρε-

σίας, σύμφωνα με τις διατάξεις

των Ν.Δ. 1418/84, 2229/94,

2940/2001, 3263/2004 και των

Π.Δ.609/85, Π.Δ.23/93,

Π.Δ.265/91, Π.Δ.368/94,

Π.Δ.171/87 και τον Ν.3669/2008

κλπ όπως αναφέρονται στην δια-

κήρυξη, για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΗΜΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ», Προϋπολογισμού

504.201,68€ και ΦΠΑ 95.798,32€.

Συνολικής δαπάνης 600.000,00€.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από

έσοδα του Δήμου Βούλας.

Πίστωση έτους 2009, 50.000,00€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης

του έργου ορίζεται σε 12 (δώδε-

κα) μήνες. Κάθε υποβαλλόμενη

προσφορά δεσμεύει το συμμετέ-

χοντα στο διαγωνισμό για διάστη-

μα έξι μηνών από την ημερομηνία

υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

23η Ιουνίου 2009 ημέρα ΤΡΤΗ και

ώρα λήξης υποβολής προσφορών

ορίζεται η 10:00π.μ. στο Δήμο

Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18

– Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ.

213-2020000.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός

δεν γίνει την παραπάνω ημέρα και

ώρα θα διενεργηθεί σε νέα ημερο-

μηνία που θα καθορίσει με πράξη

της, η Προϊσταμένη Αρχή και η

οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ

πέντε τουλάχιστον εργάσιμες

ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία

και την ίδια ώρα.

Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Βούλας αντί

του ποσού των 30€, από Τρίτη 9-

6-2009 μέχρι την Πέμπτη 18-6-

2009 και ώρες (9.00-13.00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές

εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοι-

νοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ στην 1η, 2η και

3η τάξη για έργα κατηγορίας

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τον

Ν.2940/01 όπως ισχύει.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2%

του προϋπολογισμού, δηλαδή

10.085,00€. 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 1-6-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7194

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51

Τηλ.: 210-2005199, Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρ-

μογής της Κακής Θάλασσας του Δήμου Κερατέας κατά την ΔΕΥΤΕΡΗ

ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 7988/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

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

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

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

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ του Δή-

μου ΚΕΡΑΤΕΑΣ, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες

μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα

Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής ΚΑΚΙΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ του Δήμου Κερατέας που αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμή-

μα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμο-

γών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Κε-

ρατέας.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-

ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική (και για τους επικαρπωτές) σύμ-

φωνα με τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις

επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για

την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα

Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις

9:30π.μ. έως 13:30.

Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας Ο Διευθυντής Ο Αντινομάρχης

Ιωάννης Καραΐσκος Χ. Δαμάσκος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΝΕΟΣ

OΛΥΜΠΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ’.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

καλεί τα μέλη του στην Ετή-

σια Γενική Συνέλευση του ,

η οποία θα γίνει το Σάββατο

4 Ιουλίου 2009 στις 11:00

π.μ. στο Αμφιθέατρο του Δή-

μου Καλυβίων (εντός του Δη-

μαρχείου).
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Λίγες μέρες μόλις πριν από

τις ευρωεκλογές συνεχίζει

να υπάρχει το ερώτημα στα

χείλη των πολιτών γιατί θα

πρέπει να προσέλθουν στα

εκλογικά κέντρα και να ψη-

φίσουν. Αποτελεί ένα ερώ-

τημα δικαιολογημένο, αν

σκεφτεί κανείς το σκηνικό

που έχει διαμορφωθεί στη

χώρα μας τα τελευταία

χρόνια. 

Γιατί τα βαρύγδουπα λόγια

της Ν.Δ. περί «επανίδρυσης

του κράτους», «μηδενικής

ανοχής» στη διαφθορά, της

«σεμνότητας και της ταπει-

νότητας» αποδείχθηκαν

πολύ σύντομα κενά περιε-

χομένου, απογοητεύοντας

τον Έλληνα πολίτη. 

Μέσα σε ένα τέτοιο μίζερο

και απαισιόδοξο σκηνικό εί-

ναι λογικό ο Έλληνας να

αποστρέφεται τους πολιτι-

κούς και να δηλώνει την

αδιαφορία του για το πολι-

τικό γίγνεσθαι της χώρας

μας. Όμως οι ευρωεκλογές

και το αποτέλεσμά τους θα

επηρεάσουν αποφασιστικά

το μέλλον της Ελλάδας, το

μέλλον των πολιτών, σε

ποια χώρα θέλουμε να ζή-

σουν τα παιδιά μας.

Οι ευρωεκλογές δίνουν τη

δυνατότητα στον Ελληνικό

λαό να στείλει ένα ηχηρό,

ένα βροντερό μήνυμα αγα-

νάκτησης και απόρριψης

αυτής της κυβέρνησης και

των πολιτικών της, που εί-

ναι υπαίτιες της σημερινής

παρακμής και αποσύνθεσης

του ελληνικού κράτους και

της ελληνικής οικονομίας.

Οι ευρωεκλογές είναι ένα

δημοψήφισμα για την κυ-

βέρνηση και τις κυβερνητι-

κές πολιτικές. Ένα δημοψή-

φισμα, το οποίο θα συμβάλ-

λει ώστε να επιταχυνθούν,

να δρομολογηθούν πολιτι-

κές εξελίξεις, που θα δώ-

σουν την ευκαιρία το συ-

ντομότερο δυνατό η χώρα

να βγει από αυτή τη βαθύ-

τατη, την απελπιστική κα-
τάσταση κρίσης, στην

οποία έχει περιέλθει. 

Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμέ-

νο σχέδιο. Σχέδιο για την

έξοδο από τη κρίση, για μια

νέα πορεία της χώρας. Εί-

ναι ένας σχεδιασμός με

δύο βασικούς στόχους.

Πρώτον, να αντιμετωπίσου-

με άμεσα τις επιπτώσεις

της οικονομικής κρίσης με

μέτρα ουσίας χωρίς να επι-

βαρύνουμε τον απλό πολί-

τη.  Και δεύτερον, μετά το

τέλος της κρίσης, η Ελλάδα

να πορευτεί προς την ανά-

πτυξη και την πρόοδο. Μέ-

σα από κοινωνική συναίνε-

ση στόχος μας θα είναι να

αλλάξουμε πορεία, για να

χτίσουμε μια δυναμική οι-

κονομία, να στηρίξουμε την

ελληνική οικογένεια, να δη-

μιουργήσουμε επιτέλους

ένα κράτος που λειτουργεί

υπέρ του πολίτη. 

Και σε ό,τι αφορά την Περι-

φέρειά μας να προχωρή-

σουν επιτέλους κάποια ση-

μαντικά έργα υποδομής,

έργα που θα συμβάλλουν

να ζούμε καλύτερα όλοι

εμείς, που επιλέξαμε αυτήν

την περιοχή για να ζήσουμε

με τις οικογένειές μας.

Με το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση

και τον Γιώργο Παπανδρέ-

ου πρωθυπουργό προσδο-

κούμε Πολιτική για τους

Πολίτες και μόνο, για πολί-

τες που θα νιώθουν όμορφα

στην καθημερινότητά τους

και για ένα Κράτος που θα

σέβεται και θα αφουγκρά-

ζεται τις ανάγκες μας.

* Ο Π. Ασπραδάκης είναι Α επ.

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Περιφ. Ατ-

τικής, Νομαρχιακός Σύμβουλος

Ανατ. Αττικής

& Διευθυντής Λειτουργίας

ΕΡΤ

www.aspradakis.gr 

pantelis@aspradakis.gr

2106669332  ,     6936667028

Ψηφίζουμε για την Ευρώπη

Αποφασίζουμε για την Ελλάδα!

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ*
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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

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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Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Πέμπτη  11/6  8.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Συνεδριάζει Τετάρτη 10/6, 8μ.μ.

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

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΣΤΑΥ-

ΡΟΥΛΑΣ το γένος ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ, που γεννήθηκε στην ΚΑΡ-

ΔΙΤΣΑ και  κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ Αττικής και η ΒΑΪΑ ΚΕ-

ΦΑΛΑ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΛΙΚΗΣ, το γένος ΣΤΑΘΗ,

που γεννήθηκε στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ και κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, θα

έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στο στη Ζάκυνθο.

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΝΤΟΥΚΑΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της

ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και  κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ Αττικής και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΜΠΙ-

ΣΚΕΤΖΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΚΟ-

ΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στον ιερό Ναό

Αγίας Μαρίνας στο Αυλάκι Πόρτο Ράφτη, 4 Οκτωβρίου

2009.

ΓΑΜΟΙ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  9/6  8.00μ.μ.
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Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντι-

μετωπίζουν προβλήματα με τον θυρεοειδή τους, αν και θεωρείται

ότι πάνω από τους μισούς δεν γνωρίζουν για την κατάστασή

τους!! 

Αυτό τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ενδοκρι-

νολογικής Εταιρείας Μαρία Αλεβιζάκη, Βαρβάρα Βλασοπούλου,

Υβόνη Δημουλά και  Λεωνίδα Ντούντα κατά την διάρκεια Συνέ-

ντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαι-

σθητοποίησης για τον θυρεοειδή, την περασμένη εβδομάδα.

«Το ανησυχητικό, όπως τονίστηκε, είναι ότι λιγότεροι από τους

μισούς ασθενείς που εμφανίζουν κάποια διαταραχή του θυρεοει-

δούς γνωρίζουν την σπουδαιότητα του οργάνου αυτού για τον

οργανισμό μας ή το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές μπορεί να

οδηγήσουν σε ενδεχομένως απειλητικές για την ζωή επιπλοκές»

Μάλιστα όπως ελέχθη τα άτομα που πάσχουν από δυσλειτουργία

του θυρεοειδούς και δεν λαμβάνουν θεραπεία έχουν αυξημένο

κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι πιθανότατα υπάρχει αύξηση των

παθήσεων του θυρεοειδούς τις τελευταίες 10ετίες. Ενδεχομένως

παίζει ρόλο το περιβάλλον, το είδος των τροφών και οι ιονίζουσες

ακτινοβολίες. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η αύξηση αυτή να

οφείλεται και σε συχνότερη διάγνωση. Η εγρήγορση των ιατρών

και του πληθυσμού είναι αυξημένη και υπάρχει τώρα μεγαλύτερη

αφθονία διαγνωστικών μέσων. Έτσι οι παθήσεις αυτές αναγνωρί-

ζονται τώρα πιο συχνά.  Παραμένει αναμφισβήτητο το γεγονός

ότι οι θυρεοειδοπάθειες στη χώρα μας αποτελούν συχνή αιτία

νοσηρότητας. Συχνά ανευρίσκονται και στον παιδικό πληθυσμό,

ιδίως όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό

Για το λόγο αυτό και με σκοπό την ενημέρωση και συνειδητοποί-

ηση των κινδύνων και παράλληλα βοηθώντας τα εκατομμύρια

των μη-διαγνωσμένων ασθενών ανά τον κόσμο, η παγκόσμια ομο-

σπονδία Thyroid Federation International (TFI), όρισε  την 1η Πα-

γκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τον Θυρεοειδή αδένα

και για το λόγο αυτό η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία έδω-

σε την Συνέντευξη Τύπου με αντίστοιχες εκδηλώσεις στην περι-

φέρεια.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ- ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Ο θυρεοειδής  είναι  αδένας σε σχήμα πεταλούδας και βρίσκεται

στη βάση του λαιμού, μπροστά από την τραχεία, αποτελεί δε  τον

“κύριο ρυθμιστή” του μεταβολισμού.

Εάν ο θυρεοειδής σας υπολειτουργεί, παράγει πολύ μικρή ποσό-

τητα θυρεοειδικής ορμόνης, προκαλώντας μια κατάσταση που

ονομάζεται υποθυρεοειδισμός. Οι άνθρωποι με υποθυρεοειδισμό

χρησιμοποιούν την ενέργεια με αργούς ρυθμούς και ο μεταβολι-

σμός τους επίσης επιβραδύνεται.

Αντίθετα, εάν ο θυρεοειδής σας υπερλειτουργεί, ο αδένας απε-

λευθερώνει πολύ μεγάλη ποσότητα θυρεοειδικής ορμόνης στην

κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας μία κατάσταση που ονο-

μάζεται υπερθυρεοειδισμός η οποία επιταχύνει τον μεταβολισμό.

Υποθυρεοειδισμός - Συμπτώματα

Κούραση, υπνηλία και/ή αδυναμία – Μη ανεκτικότητα στο κρύο

(δεν μπορείτε να ανεχτείτε το κρύο όπως οι άλλοι γύρω σας).

Διαταραχή της μνήμης – Αύξηση βάρους ή αυξημένη δυσκολία

απώλειας βάρους (παρά την δίαιτα και την άσκηση).

Κατάθλιψη – Δυσκοιλιότητα

Διαταραχές της εμμήνου ρύσης και/ή προβλήματα γονιμότητας

Πόνο στις αρθρώσεις και στους μυς.

Λεπτά/εύθραυστα μαλλιά ή νύχια και ξηρό με τάση προς απολέ-

πιση δέρμα

Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οι άνθρωποι τα συμπτώματα του

υποθυρεοειδισμού διότι ακόμα και οι ήπιες καταστάσεις όπου εμ-

φανίζουν λίγα ή ασαφή συμπτώματα (κατάσταση γνωστή με τον

όρο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός) μπορούν, εάν δεν αντιμετω-

πισθούν, να οδηγήσουν σε πιο σοβαρές ασθένειες.

Υπερθυρεοειδισμός
Ο υπερθυρεοειδισμός δεν απαντάται τόσο συχνά όσο ο υποθυρε-

οειδισμός. Τα σημαντικότερα συμπτώματα που χρήζουν προσο-

χής είναι:

Απώλεια βάρους ακόμα και όταν η διατροφή είναι φυσιολογική –

Ανησυχία και ευερεθιστικότητα

Εξώφθαλμο (τα μάτια βγαίνουν προς τα έξω, προεξέχουν) – Τρέ-

μουλο των χεριών – Αδυναμία – Απώλεια μαλλιών – Συχνές κε-

νώσεις του εντέρου – Γρήγορη ανάπτυξη των νυχιών – Λεπτό και

πολύ λείο δέρμα – Αυξημένη εφίδρωση – Ανωμαλίες της εμμή-

νου ρύσης

Τα  συμπτώματα της δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς είναι δυσά-

ρεστα. Ο υποθυρεοειδισμός αν δεν  αντιμετωπιστεί  μπορεί να

οδηγήσει τους ασθενείς ακόμη και σε κώμα. Επιπλέον, συσχετί-

ζεται με υψηλή αρτηριακή πίεση και αυξημένα επίπεδα χοληστε-

ρόλης (σημαντικοί παράγοντες κινδύνου καρδιακής νόσου), στει-

ρότητα και νόσο του Αλτσχάιμερ (αυξημένος κίνδυνος στις γυ-

ναίκες).

Ο υπερθυρεοειδισμός αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει

σε καρδιακή αρρυθμία ακόμα και σε καρδιακή προσβολή.

Επιπρόσθετα, στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ο υπερθυρεο-

ειδισμός αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης (απώλεια οστικής

μάζας) και ενδεχομένως θανατηφόρων καταγμάτων. 

Οι διαταραχές του θυροεοειδούς εμφανίζονται οκτώ φορές συ-

χνότερα στις γυναίκες από τους άνδρες. Δεν είναι πλήρως κατα-

νοητό γιατί οι γυναίκες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι γυ-

ναίκες όχι μόνο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κά-

ποια διαταραχή του θυρεοειδούς, αλλά την εμφανίζουν και πολύ

νωρίτερα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς διαγνώσκεται από τον επαγ-

γελματία υγείας με απλή εξέταση αίματος όπου ελέγχονται τα

επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών του ασθενούς. Υπάρχουν

αποτελεσματικές θεραπείες που υποκαθιστούν ή μειώνουν τα επί-

πεδα των θυρεοειδικών ορμονών  επιτρέποντας στους ασθενείς

να ρυθμίσουν την κατάστασή τους και να ζήσουν φυσιολογικά.

Ανεξαρτήτως φύλου, όλοι κινδυνεύουν. Υπάρχουν πολλοί παρά-

γοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης παθήσεων του θυ-

ρεοειδούς. Ο κίνδυνος αυξάνεται εάν είστε γυναίκα, είστε έγκυος

ή γεννήσατε πρόσφατα, έχετε  οικογενειακό ιστορικό με προβλή-

ματα του θυρεοειδούς, έχετε διαβήτη τύπου 1 ή λεύκη, είστε πά-

νω από 50, υποβληθήκατε σε επέμβαση του θυρεοειδούς ή πά-

σχετε από κάποια γενετική νόσο, σύνδρομο  Turner’s. Η συχνότη-

τα εμφάνισης διαταραχών του θυρεοειδούς σε λευκούς και Ασιά-

τες είναι τρείς φορές υψηλότερη από άλλους πληθυσμούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

θήκη, ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυ-

φρική ΤV, Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο

από Ιούλιο 2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

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

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

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Πτυχιούχος Οπτικός Οπτομέτρης

Εφαρμοστής Φακών Επαφής

Βασ. Γεωργίου 12-14 19009 Ραφήνα

τηλ./fax: 22940 25611
e-mail: haraioannidou@25611

Οι γιατροί της Ανατ. Αττικής

ενημερώνουν για την καρδιά

Ο Σύλλογος Ιατρών Ανατολικής Αττικής στα πλαίσια της

ιατρικής ενημέρωσης διοργάνωσε επιστημονική συνάντη-

ση  29 Μαϊου στο αγρόκτημα ΒΙΛΙΖΑ με θέμα: «Σύγχρονες

Απόψεις στον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο» με ομιλητές τον

καρδιολόγο Θωμά Μακρή Δ/ντη του Καρδιολογικού τμή-

ματος του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου και Ευάγγελο

Λυμπερόπουλο Λέκτορα Παθολογίας της Ιατρ. Σχολής του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διοργανωτής και συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γεν.

Γραμματέας του ΣΙΑΑ ο καρδιολόγος Αντώνιος Γεωργάκης.

Σκοπός και στόχος της επιστημονικής συνάντησης είναι η

διαρκής ενημέρωση των ιατρών της Ανατολικής Αττικής

στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ενημέρωση για το Αλζχάιμερ

στο Μαρκόπουλο 

Η Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Μαρκοπούλου διορ-

γανώνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7μ.μ. στο Αμφι-

θέατρο «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δη-

μαρχείου, ενημερωτική ομιλία με θέμα:

«Διαταραχές μνήμης – ΑΛΖΧΑΪΜΕΡ – στην Τρίτη

ηλικία και πως τις αντιμετωπίζουμε»

Ομιλητές:

- Βασίλης Βαγενάς Νευρολόγος, υπεύθυνος ιατρείου μνήμης

Α’ Νοσοκομείου Ι.Κ.Α.  «Διάγνωση της νόσου ΑΛΖΧΑΪΜΕΡ
και αντιμετώπιση»
- Ίλια Θεοτοκά, Κλινική Ψυχολόγος Ψυχιατρικής Κλινικής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, «Σύντομα ψυχολογικά τεστ για την
αξιολόγηση της μνήμης, οδηγίες προς την οικογένεια
και τον ασθενή, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Θα ακολουθήσει δεξίωση.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ babysitter για περιοχή Καπαν-

δριτίου από Δευτέρα - Παρασκευή, Ελληνί-

δα. Τηλ. 6973763513
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Ο Δημήτρης Γκαλιούρης ήταν ο μεγάλος νι-

κητής στο σιρκουί της πόλης των Σπάτων.  Ο

Λαρισαίος ποδηλάτης,  με τα χρώματα της

Continental ομάδας Team  worldofbike.gr ξε-

χώρισε μαζί τους Γιώργο Τζωρτζάκη (SP

Tableware) και τον συναθλητή του στην

Worldofbike.Gr, Πέτρο Γκαζώνη, στην πρώτη

του εμφάνιση μετά από τον τραυματισμό του.

Το τελικό αποτέλεσμα βρήκε πρώτο και με-

γάλο νικητή, τον Γκαλιούρη, δεύτερο τον

Τζωρτζάκη και τρίτο τον Γκαζώνη.

Ακολούθησε (4ος) με μια επίθεση διαρκείας

στα τελευταία μέτρα ο Γιώργος Καράτζιος

και στη συνέχεια ο περσινός νικητής Πολυ-

χρόνης Τζωρτζάκης (Τάλως Χανίων) και ο

Γιάννης Δρακάκης (Τάλως Χανίων) συμπλή-

ρωσαν την εξάδα.

Ο αγώνας διοργανώθηκε για 4η χρονιά στα

Σπάτα από τον Αθλητικό Οργανισμό του Δή-

μου Σπάτων και τον ποδηλατικό όμιλο Θησέ-

ας ενώ οι συμμετοχές σε όλες τις κατηγο-

ρίες, ξεπέρασαν τις 130.

Στους Παμπαίδες, οι ποδηλάτες από τον Τά-

λω Χανίων ήταν οι πρωταγωνιστές. Χρυσό ο

Ιωάννης Κακαβελάκης και χάλκινο ο Δημή-

τρης Κοπανάκης.  Αργυρό πήρε ο Ζήσης Σού-

λιος ( Τρικαλινός).

Στη μικτή κατηγορία Κορασίδων – Πανκορα-

σίδων, η Ιώαννα Πλέγα (Κρόνος Νίκαιας) πή-

ρε το χρυσό μετά από περιπετειώση τρόπο.

Η Θεοδώρα Γιαννικοπούλου (Παναθηναικός)

που πέρασε πρώτη την γραμμή τερματισμού

δέχθηκε ποινή 3 λεπτών και υποβιβάστηκε

στην τρίτη θέση, λόγω παράβασης των κανο-

νισμών της προκήρυξης του αγώνα.  

Δεύτερη τερμάτισε η Βασιλική Σταυροπού-

λου (Ασκληπιός Τρικάλων).

Την αγάπη τους για το ποδήλατο έδωσαν και

αρκετοί ντόπιοι μικροί και μεγάλοι, λαμβάνο-

ντας μέρος στον λαϊκό γύρο, που πραγματο-

ποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης, ανάμε-

σά τους και ο πρόεδρος του Αθλητικού Ορ-

γανισμού του Δήμου Σπάτων.

Στην Λαΐκή ποδηλατοδρομία τα αποτελέ-

σματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

1η ΘΕΣΗ: ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2η ΘΕΣΗ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3η ΘΕΣΗ: ΣΙΝΑΝΤΕΜΙ ΤΖΕΛΑΡΙ

Σε όλους τους συμμετέχοντες που έλαβαν

μέρος στην εκδήλωση, απονεμήθηκαν  τιμητι-

κά διπλώματα συμμετοχής, ενώ οι νικητές

βραβεύθηκαν με κύπελλα και μετάλλια.

4ος  ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο “Πρωτέας”,

έκλεισε το 17ο τουρνουά ακαδημιών, με μία τελετή

απονομών στο κλειστό γυμναστήριο της Βούλας.

Μια μεγάλη γιορτή, αφού μεγάλη είναι και η οικογέ-

νεια του Πρωτέα, που φτάνει τα 450 παιδιά!

Την περίοδο του τουρνουά 8-31 Μαϊου έγιναν 79

αγώνες, 11 διαγωνισμοί και 3 αγώνες γονέων.

Το πρόγραμμα της γιορτής άνοιξε με τα κορίτσια

του Πρωτέα σε ένα χορευτικό που δούλεψαν με

την προπονήτριά τους Σοφία Αλεξοπούλου.

Ο πρόεδρος Χρ. Βασιλειάδης χαιρέτισε την εκ-

δήλωση και έκανε έναν σύντομο απολογισμό

της χρονιάς που πέρασε.

10 προπονητές απασχολήθηκαν στις Ακαδημίες

ενώ το βασικό πρόβλημα που παραμένει και χρειά-

ζονται τη συνδρομή του Δήμου και του Δημοτικού

Αθλητικού Οργανισμού είναι το γηπεδικό. Η έλλει-

ψη ωρών στα γήπεδα αναγκάζει τον Ομιλο να έχει

πολυμελή τμήματα πράγμα που δεν εξυπηρετεί την

ποιότητα της προπόνησης. Τα τμήματά του:

Αγωνιστικά

Ανδρικό: πολύ καλή πορεία και 5η θέση στην

πρώτη του χρονιά στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ.

Γυναικείο: Εξασφάλιση της παραμονής στην

Α2 Εθνική Κατηγορία από την πολύ καλή πο-

ρεία στον Α’ Γύρο. 8η θέση τελικά.

Νεάνιδες: Χάλκινο μετάλλιο

Κορασίδες: 4η θέση

Παίδες: Πρόκριση στον Β’ Γύρο

Παμπαίδες: Πολύ καλή πορεία με 15 νίκες, 3

ήττες στο τουρνουά του Εσπέρου.

Μίνι Αγόρια: Χάλκινο μετάλλιο

Αξίζει να αναφέρουμε τους προπονητές, που δου-

λεύουν σκληρά μαζί με τα παιδιά όλο το χρόνο:

Τεχνικός Υπεύθυνος Τμημάτων Υποδομής: Πα-

ναγιώτης Δημητρίου

Σοφία Αλεξοπούλου, Ματίνα Αστραντίνη, Λέ-

να Σωτηρίου, Νίκος Αναγνώστου, Δημήτρης

Βαρβούνης, Γιάννης Θεοφανίδης, Νίκος Κλα-

δάς, Μανώλης Πετρουγάκης, Πέτρος Ρέππας,

Τάκης Σφυρής, Θωμάς Τζούνας

Η Βουλιαγμένη τίμησε τους

πρωταθλητές της

17ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

“ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕΔΑΚΗ”
Στον όμορφο χώρο της λίμνης της Βουλιαγμέ-

νης, ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου σε συ-

νεργασία με τον Α.Ο.Β., Ν.Ο.Β., και Ν.Ο.Κ.Β.

πραγματοποίησε πολιτιστική εκδήλωση στις 3/6.

Η χορωδία της Βουλιαγμένης και το νεανικό

τμήμα της, τραγούδησαν για τον κόσμο που εί-

χε κατακλύσει τον χώρο τόσο πολύ που δεν εί-

χαν να κάτσουν. Οι οργανωτές κι ο Δήμαρχος

μαζί, έσπευσαν να φέρουν καρέκλες.

Η εκδήλωση συνέχισε με το τμήμα της ρυθμικής

γυμναστικής και τις λυγερές κοπελίτσες που

έκαναν μεγάλη προσπάθεια να εκτελέσουν το

πρόγραμμά τους, αφού είχε βραδιάσει και δεν

υπήρχε καθόλου φως στο χώρο της παράστασης

με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε ο κόσμος να

τις απολαύσει. Το πρόβλημα λύθηκε λίγη ώρα με-

τά και τα κορίτσια ξαναζωντάνεψαν για να δεί-

ξουν τη δουλειά τους.

Επίδειξη έκανε και το τμήμα μοντέρνου χορού με

κοπέλες από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο. 

Την εκδήλωση έκλεισαν οι βραβεύσεις των

πρωταθλητών της Βουλιαγμένης σε πανευρω-

παϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικά βραβεύτηκαν με πλακέτες οι παρακάτω:

Παγκόσμια πρωτιά: α) Σκάφος 420 Ιστιοπλοΐα

ο Μιχάλης Μηλαίος από τον ΝΟΚΒ.

β) lazer 4,7 η Σίνα Σοφία επίσης από τον ΝΟΚΒ. 

Πανευρωπαϊκές πρωτιές: α) πήρε η ομάδα πό-

λο γυναικών του ΝΟΒ,  β)στο θαλάσσιο σκι ο

Σταύρος Λάμπρου από τον ΝΟΒ, RSX ιστιοσα-

νίδα ο Λεωνίδας Οικονομίδης του ΝΟΚΒ, RSX

ιστιοσανίδα η Αναστασία Δαύρου από τις νέες

γυναίκες του ΝΟΒ.

Επίσης βραβεύθηκε η ομάδα Βετεράνων του

Βόλεϋ Βουλιαγμένης, πρωταθλητές Ελλάδος

για το 2008 και το 2009, με μακρά ιστορία που

θα ασχοληθούμε προσεχώς.

Τέλος τιμητική πλακέτα απένειμαν και στην

ομάδα ποδοσφαίρου παμπαίδων του ΑΟΒ για

την νίκη τους στο τουρνουά της Ανατολικής

Αττικής. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση,

που καλό θα είναι να γίνει θεσμός. Φιλότιμες

έως υπέρμετρες οι προσπάθειες της Μ. Σίνα

στο οργανωτικό κομμάτι, που χρειάζεται πε-

ρισσότερη φροντίδα. 
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Την τελετή απονομής επά-

θλων του 15ου κυπέλλου

Άνοιξης θα πραγματοποιήσει

ο Ναυτικός Αθλητικός Όμι-

λος Βούλας, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8 το βρά-

δυ στις εγκαταστάσεις του.

Απονομές βραβείων από τον ΝΑΟΒ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Μαραθώνα στα πλαί-

σια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και σε συνεργασία με

όλα τα αθλητικά σωματεία, συλλόγους και γυμναστήρια

έχει προγραμματίσει τους εξής αγώνες: 

14 Ιουνίου: Αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των Δημοτικών

Σχολείων Μαραθώνα – Κάτω Σουλίου στο γήπεδο του οι-

κισμού Κάτω Σουλίου. (Πρόγραμμα Αθλοχώροι στα σχο-

λεία)

20 Ιουνίου: 

- Τουρνουά Μπάσκετ, Μίνι – Παίδων – Παμπαίδων, στο

στάδιο Μαραθώνα.

- Επίδειξη TAE KWON DO 20:30, στο γυμναστήριο Energy.

21 Ιουνίου: Τουρνουά Βόλεϊ, ακαδημιών ΜΕΣΜΑ, στο στά-

διο Μαραθώνα.

22 Ιουνίου: Τουρνουά BEACH VOLLEY με συμμετοχή

όλων των ομάδων Ανατολικής Αττικής, στο Καράβι Σχοινιά

Μαραθώνα.

- Στο ανοικτό πρωτάθλη-

μα που διοργάνωσε ο

Α.Σ. ΠΕΡΑ η αθλήτρια

του ΑΡΗ Πατεράκη

Στέλλα, κατέκτησε την

πρώτη θέση στις παγκο-

ρασίδες και η Στραϊτού-

ρη Ελένη την τρίτη.

Τρίτη επίσης θέση κατέ-

κτησε και ο Σταθουλό-

πουλος Δημήτρης στους

παίδες και η Νίνου Χαρά

στις Κορασίδες. 

- Στο διαδημοτικό πρω-

τάθλημα που διοργάνω-

σε ο Δήμος Δάφνης σχε-

δόν όλα τα παιδιά του

ΑΡΗ που έλαβαν μέρος

στους αγώνες ξεχωρί-

σανε.

Για τις τάξεις Γ & Δ δημοτι-

κού στα κορίτσια η Αγλαΐα

Βλάχου κατέλαβε την δεύ-

τερη θέση και οι αδελφές

Νίκη και Φοίβη Πεχλιβανί-

δη την Τρίτη. Για τις τάξεις

Ε & Στ το κύπελλο κατέ-

κτησε η Δέσποινα Γκοβά-

τσου και την τρίτη η Μαρί-

να Αργυρούλη.

Στα αγόρια Ε & Στ τάξης

την δεύτερη θέση κατέ-

λαβε ο Γιώργος Παπαϊω-

άννου και την τρίτη ο

Παναγιώτης Λυκούδης

Βροχή τα κύπελλα και οι διακρίσεις

για τους νεαρούς αθλητές/ριες του ΑΡΗ Βούλας

Παναγιώτης Λυκούδης Παπαϊωάννου Γιώργος

Γκοβάτσου Δέσποινα, νι-
κήτρια στις τάξεις Ε & Στ
στο διαδημοτικό πρωτά-
θλημα του Δήμου ΔάφνηςΒλάχου Γεωργία

Αδελφές Φοίβη και Νίκη
Πεχλιβανίδη

3ο Σχολικό Πρωτάθλημα 

Ποδοσφαίρου στο Κορωπί
Το 3o Σχολικό Πρωτάθλημα Πο-

δοσφαίρου,  πραγματοποίησε ο

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Κρωπίας στο Γήπεδο Αντώνιος

Πρίφτης, 22 - 24 Μαΐου. 

Στο πρωτάθλημα αγοριών συμ-

μετείχαν έξι Δημοτικά Σχολεία

του Κορωπίου (1ο, 2ο, 3ο, 4ο,

Σχολή Ποριώτου και Δημοτικό

Σχολείο Κιτσίου). Πρωταθλή-

τρια ομάδα αναδείχθηκε η Σχο-

λή Ποριώτου. 

Στο πρωτάθλημα κοριτσιών

συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχο-

λεία  2ο, 3ο και 4ο. Νικήτρια

ομάδα αναδείχθηκε το 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Αντώνης Ντούνης, η

Πρόεδρος του Δ.Σ του

Α.Ο.Δ.Κ. και δημοτική σύμβου-

λος Μαρία Γκίκα και ο δημοτι-

κός σύμβουλος Γιάννης Γκί-

κας (Τσάκωνας),  απένειμαν

μετάλλια, διπλώματα και ανα-

μνηστικά μπλουζάκια με το λο-

γότυπο «ζωή και άθληση» συμ-

βολίζοντας τη σημασία του μα-

ζικού αθλητισμού για μια καλύ-

τερη υγεία, για έναν άλλο τρό-

πο ζωής.  

Στιγμιότυπο από τις απονομές

Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής

Διεξήχθη στις 14-15 Μαΐου το 1ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής του

Δήμου Αργυρούπολης με τον αθλητικό σύλλογο «Παλμό» και τη

συμμετοχή 18 φορέων από όλη την Αττική. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ του Α.Ο.Δ.Κ. Μαρία Γκίκα συνόδεψε τα δύο

τμήματα   Ρυθμικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου Κορωπίου.  

Στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής οργανώθηκε το 19ο Πανελλήνιο Φε-

στιβάλ Γενικής Γυμναστικής (22-23-24/5). 

Το Κορωπί συμμετείχε με ένα τμήμα 12 παιδιών από το Δημοτικό Γυ-

μναστήριο της Αγίας Μαρίνας και ένα τμήμα 18 παιδιών από το Δη-

μοτικό Γυμναστήριο (Αδριανού). Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 168 φο-

ρείς από όλη την Ελλάδα. 

“ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ

2009”

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Κλειστό Γυμναστήριο

“Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ”

7μ.μ.

Αθλητικές εκδηλώσεις στο

Μαραθώνα
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Μία ενδιαφέρουσα συνεδρίαση είχε το Μαρ-

κόπουλο την περασμένη Τρίτη 2/6, όπου πα-

ρουσίασαν μέσω του μελετητή πρόταση κυ-

κλοφοριακής ρύθμισης και ανάπλασης της

πλατείας του κέντρου, στο Μαρκόπουλο.

Μελετητής ο Θ. Βλαστός πολεοδόμος - συ-

γκοινωνιολόγος και καθηγητής στο Μετσό-

βειο Πολυτεχνείο. 

Η μελέτη αφορά την καλύτερη οργάνωση της

κυκλοφορίας, με γνώμονα την συγκράτηση

της αλόγιστης χρήσης του αυτοκινήτου, την

πεζοδρόμηση, τη χρήση ποδηλάτου και την

αναμόρφωση του περιβάλλοντος.

Απομακρύνει τις διαμπερείς ροές από το

εσωτερικό της πόλης. 

Δημιουργεί έναν ενδιάμεσο δακτύλιο με 3

κόμβους. 

Δημιουργεί ένα κέντρο πλατείας με ενίσχυση

της προσπέλασης πεζών, με πεζόδρομους,

ποδηλατόδρομους, ράμπες ΑμΕΑ και προσω-

ρινή και ελεγχόμενη στάθμευση.

Καταργεί την κυκλική κίνηση στην πλατεία.

Οι κινήσεις θα συναντιούνται στην πλατεία.

Η φιλοσοφία του μελετητή είναι η δημιουργία

ενός κέντρου που θα το προσεγγίζει ο πολί-

της πεζός για να ψωνίσει και για να «χαζέ-

ψει» στην αγορά.

Καταλυτική η παρέμβαση του

Σωτήρη Μεθενίτη

Ο Σ. Μεθενίτης προβληματισμένος από τη

μελέτη, διαπίστωσε ότι δεν  προβλέπονται

χώροι στάθμευσης κάπου κοντά ούτως ώστε

να διευκολυνθεί ο κάτοικος. Να αφήσει το

αυτοκίνητό του και να πάει πεζός στο κέντρο.

Μάλιστα μίλησε για πλήρη πεζοδρόμηση της

πλατείας, με αυτή βέβαια την προϋπόθεση

και ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.

«Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύ-

σκολο να συνηθίσει ο συμπολίτης μας να

αφήνει το αυτοκίνητο κάπου μακριά. 

Θα ήταν πιο λειτουργική και πιο καλή λύση,

και για τα καταστήματα, στο κέντρο της πό-

λης και σε απόσταση 200 μέτρων να απαγο-

ρεύεται η ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά να

υπάρχουν χώροι στάθμευσης, που θα αφήσει

εκεί ο δημότης για 4-5 ώρες το αυτοκίνητό

του».

«Θεωρώ εκ των “ουκ άνευ” λύση ελεγχόμε-

νης στάθμευσης χωρίς να έχουμε προχωρή-

σει σε χώρους στάθμευσης κοντά στην πλα-

τεία με υπαίθρια πάρκινγκ!», κατέληξε.

Μας εξέπληξε η απάντηση του μελετητή ότι

δεν προβλέπει χώρους στάθμευσης γιατί «τα

γκαράζ δεν έχουν πληρότητα και δεν υπάρ-

χουν επιχειρηματίες που να διατίθενται να τα

φτιάξουν. Είναι υψηλά τα κοστολόγια και ο

Ελληνας δεν έχει συνηθίσει να μπαίνει μέσα

σ’ αυτά», απάντησε.

Και μου γεννιέται το ερώτημα: «ο Ελληνας

δεν έχει μάθει να μπαίνει στα γκαράζ». Εχει

μάθει να ψάχνει εκατοντάδες μέτρα μακριά

να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, να πάει με

τα πόδια να βρει την αγορά να ψωνίσει, να

φορτωθεί και να επιστρέψει στο αυτοκίνητο;

Απλά, θα αναζητήσει άλλη αγορά. Αυτό το

αξιολόγησε ο μελετητής;

Τη λύση έδωσε ο Δήμαρχος Φώτης Μαγου-

λάς, ο οποίος είπε ότι έχει γίνει πρόβλεψη

για δύο χώρους στάθμευσης ανοιχτούς κο-

ντά στο κέντρο που θα χρησιμοποιηθούν για

στάθμευση.

Μίλησε με ενθουσιασμό και αισιοδοξία για τη

μελέτη. Εξήγησε ότι υπάρχουν ήδη 2 μίνι λε-

ωφορεία  και με την ψήφιση της μελέτης θα

μεταφερθούν και τα λεωφορεία. Τόνισε ότι

κάνουν μία αρχή. Γίνεται μια προσπάθεια τρία

χρόνια τώρα. Η πεζοδρόμηση δεν είναι τέ-

λεια, είναι η έναρξη για να φτάσουν στο επι-

θυμητό αποτέλεσμα σε ένα βάθος χρόνου.

Ο Σ. Μεθενίτης αναφέρθηκε στο έργο ανά-

πλασης της πλατείας που έχει ήδη δοθεί σε

εργολάβο. Το έργο αυτό αφορά προηγούμε-

νη μελέτη, η οποία έχει κυκλική ροή, ενώ εδώ

μιλάει για μονοδρόμηση. Αυτό δείχνει προ-

χειρότητα από την πλευρά του Δήμου και

τους δικαιώνει όταν είχαν τις επιφυλάξεις

τους για την προηγούμενη μελέτη ανάπλα-

σης. 

Με τους πιο πάνω λόγους, η παράταξη του

Μεθενίτη ψήφισε με λευκό στην μελέτη.

Η Γ. Στουραϊτη προέβαλε αντιρρήσεις για τη

συνύπαρξη κίνησης ποδηλάτη, πεζού και

στάθμευσης οχήματος στο ίδιο σημείο!

«Από τη στιγμή που μιλάτε τόσο πολύ, μα τό-

σο πολύ για ποδήλατο, η διαδρομή δεν θα εί-

ναι ικανή ούτε για το ποδήλατο ούτε για τον

πεζό. Όταν βάζετε χώρους στάθμευσης δί-

πλα από τον ποδηλάτη και τον πεζό».

Και επειδή αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος

στους ποδηλατόδρομους του Παρισιού, η Γ.

Στουραϊτη στη δευτερολογία της ξεκίνησε

από το …Παρίσι.

«Στο Παρίσι, όπου πάει το ποδήλατο δεν έχει

αυτοκίνητο. Είναι το πεζοδρόμιο ελεύθερο.

Να μην κάνουμε συγκρίσεις…»

Συμφώνησε στην προσπάθεια που κάνει ο

Δήμος με την παρούσα μελέτη, αλλά στη χώ-

ρα μας «οι μελέτες επαρκούν, επί της ουσίας

και επί της πράξης μπορεί να μην είναι καν

αληθινές».

Δεν συμμερίστηκε την άποψη να μη μπει σε

δοκιμαστική περίοδο, «για να μην ανακατέ-

ψουμε τους πολίτες».

Υπερψήφισε τη μελέτη, τόνισε ότι έχει ελλεί-

ψεις και επέμεινε στη δοκιμή πριν την υλο-

ποίησή της. «Κλείστε ένα Σαββατοκύριακο

την πλατεία και καλέστε τον κόσμο να περ-

πατήσει για να δοκιμαστεί, να δούμε αντι-

δράσεις», κατέληξε και επέμεινε στην πλήρη

πεζοδρόμηση της πλατείας.

Σ.Σ.: Ο ποδηλάτης δε, θα ακολουθεί το ρεύμα

των οχημάτων και θα διαχέεται μέσα στα αυτο-

κίνητα, ενώ η αντίστροφη κίνησή του θα οδη-

γείται σε ειδική διαδρομή που θα διαμορφωθεί.

Κι αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ποδήλατο και

αυτοκίνητο να κινούνται μαζί. Τότε για ποιο πο-

δηλατόδρομο μιλάμε; Της μιας κατεύθυνσης!

Ο Νίκος Σουρμπάτης χαρακτήρισε το έργο

πολυδάπανο και έργο βιτρίνας, αφού δεν

προβλέπει αποχέτευση. Και μάλιστα όταν οι

μελετητές μιλάνε για ποιότητα ζωής και χώ-

ρο περιπάτου.

Μίλησε για παντελή έλλειψη χρημάτων από

το Δήμο και δήλωσε ότι η παράταξή του το

καταψηφίζει.

Ο Αντιδήμαρχος Κ. Δαρεμάς απάντησε όσον

αφορά την αποχέτευση, ότι προβλέπεται κα-

τασκευή σε όλο το μήκος του έργου.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε και για την αποχέ-

τευση γενικότερα λέγοντας ότι «αδειοδοτή-

σαμε το έργο, κάναμε το διαγωνισμό και η

Επιτροπή  έχει κάνει πολλές συναντήσεις. Θα

προχωρήσει το έργο και αυτού του κομματιού

η αποχέτευση θα πάει από εκεί. 

Υποβάλαμε μελέτη στην Περιφέρεια για β’

φάση βιολογικού σταθμού και περιμένουμε

την έγκρισή της, ύψους 25 εκατομμυρίων ευ-

ρώ».

Υπεραισιόδοξα χαρακτήρισε τα λόγια του

Αντιδημάρχου η Γ. Στουραϊτη.

Αννα Μπουζιάνη

Κυκλοφοριακή ρύθμιση και ανάπλαση του

κέντρου στο Δήμο Μαρκοπούλου

Η πλατεία στη σημερινή της κατάσταση.


