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Τ’ αποτελέσματα των ευρωεκλογών τ’ αναλύσαμε την

προ-περασμένη εβδομάδα και μένει σήμερα να ενσκύψου-

με στην ιδιαίτερη περιοχή μας, στην Ανατολική Αττική.

Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα και από

τα γενικά αποτελέσματα της Περιφέ-

ρειας Αττικής, αλλά και από τα κατά τό-

πους αποτελέσματα ιδίως κάποιων συ-

γκεκριμένων δήμων, είναι ότι το κόμμα

της κυβερνώσας παράταξης, η Νέα Δη-

μοκρατία, υπέστη κυριολεκτικά καθίζη-

ση.

Αυτό αποδεικνύεται από τους επίση-

μους αριθμούς.

Στην Περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, η Νέα

Δημοκρατία, έλαβε στις τελευταίες ευ-

ρωεκλογές 28,34%, ενώ στην επικρά-

τεια έφτασε το 32,29%. Υπελήφθη δηλαδή του ποσο-

στού της στην επικράτεια κατά 4 επί έλαττον περίπου

μονάδες. Το ποσοστό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές

του 2004 ήταν 41,82%. Υπέστη δηλαδή μια απώλεια 13,5

ποσοστιαίων μονάδων. Η αναφορά στο ποσοστό της επι-

κράτειας έγινε για ν’ αναζητηθούν τα αντίστοιχα ειδικά

αίτια. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2004 είχε λάβει

107.782 ψήφους και πρόσφατα 63.814. «Λάκισαν» επο-

μένως κατά το κοινώς, λεγόμενο, κοντά 44 χιλιάδες νε-

οδημοκράτες. Δηλαδή πλέον του 40% της εκλογικής δύ-

ναμης που την είχε εμπιστευθεί το 2004, που είχε πρω-

τοεκλεγεί και οι ελπίδες του λαού για σεμνή, ηθική και

δραστήρια διακυβέρνηση, απαλλαγμένη από «νταβα-

ντζήδες» και λαμόγια βρίσκονταν στο ζενίθ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένους Δήμους – κάστρα της

Ανατολικής Αττικής, η κατακρύμνηση ήταν παταγώδης.

Αναφέρω ενδεικτικά τους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης όπου η Ν.Δ. απώλεσε περί τις 19 ποσοστιαίες μο-

νάδες από την εκλογική της δύναμη του 2004. 
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Εκλεβαν ανήλικους μαθητές

Συνελήφθη από Αστυνομικούς του Τμήματος Π. Ψυχι-

κού, στους Αμπελοκήπους ημεδαπός για ληστείες, δια-

κεκριμένες κλοπές και παράνομη οπλοφορία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς μαζί με

άγνωστο συνεργό του, που αναζητείται, στην περιοχή

του Ψυχικού αφαιρούσαν από ανήλικους μαθητές, κινη-

τά τηλέφωνα και χρήματα με την απειλή ψαλιδιού.

Εχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.

Σπείρα ...άδειασε καταστήματα

Συνελήφθη στα Α. Πατήσια άγνωστος που εκινείτο μη

μηχανή μαζί με συνεργό του. Η Αμεση Δράση τον κυνή-

γησε, χτύπησε το δίκυκλο πάνω τους, και διέφευγαν πε-

ζοί, πυροβολώντας τους αστυνομικούς.

Εν τέλει συνελήφθη, ο οδηγός, ενώ διέφυγε ο συνεργός

του.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν συστήσει σπεί-

ρα και έκαναν ένοπλες διαρρήξεις σε καταστήματα.

Εξιχνιάστηκαν δεκαοκτώ ληστείες σε διάφορες περιο-

χές.

Στη Βούλα
Χθες Πέμπτη άγνωστοι δράστες με την απειλή όπλων

αφαίρεσνα από την Alpha Bank άγνωστο χρηματικό πο-

σό 

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Συνέχεια από τη σελ.1

Στο Κορωπί, που είναι και η έδρα του

Υφυπουργού Ανάπτυξης Γεώργιου Βλά-

χου, η Ν.Δ. έχασε πλέον του 23%! Στη

Ραφήνα που κατοικεί ο Πρωθυπουργός,

έχασε 13%, ενώ στα Σπάτα, η βουτιά

έφτασε το 20,55%. Στις Αχαρνές δε, μό-

λις που έφτασε συνολικά το 20,58(!) του

εκλογικού σώματος.

Τα νούμερα αυτά δεν είναι δυνατόν ν’

αφήσουν ασυγκίνητη τη Ν.Δ., τον Πρω-

θυπουργό, τους δύο Υφυπουργούς Βλά-

χο και Μπούρα που εκλέγονται στην Πε-

ριφέρειά μας, όπως και τους υπόλοιπους

βουλευτές και πολιτευτές, καθώς και το

Νομάρχη και τους Δημάρχους που εκλέ-

χθηκαν με την υποστήριξη της Ν.Δ.

Κάπου ευθύνονται επιπλέον: είτε από

λανθασμένες ενέργειες, είτε από παρα-

λήψεις και αδράνεια περί τα τοπικά ιδίως

προβλήματα, είτε ακόμη και από προσω-

πικές δυσαρέσκειες και διάψευση προσ-

δοκιών. Οι έδρες τους τρίζουν!

Ας δούμε τώρα ποια είναι η αντίστοιχη

ανάδυση του ΠΑΣΟΚ στην Αττική. 

Το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην επικράτεια ήρθε

πρώτο κόμμα με 36,64%, στην Αττική ήρ-

θε μεν πάλι πρώτο, αλλά με ποσοστό μό-

λις 34,41%.

Κι ενώ στους Δήμους που προαναφέρα-

με η Ν.Δ. έχανε γύρω στο 20%, το ΠΑ-

ΣΟΚ κατάφερε να «εισπράξει» από

0,47% (!), έως 1 και 1,5% και μόνο σε κά-

ποιους Δήμους να το ξεπεράσει φτάνο-

ντας το 3% και στο Δήμο Κερατέας το

όφελος να πλησιάσει το 4,4%. Ο ανάλο-

γος βέβαια προβληματισμός απαιτείται

και στους Βουλευτές και τον κομματικό

μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ.

Ας δούμε τι έγινε στα άλλα κόμματα.

Ενώ το ΚΚΕ στην επικράτεια ήλθε τρίτο

κόμμα, όπως και στις ευρωεκλογές του

2004, στην Αττική ήλθε τέταρτο, γιατί ξε-

περάστηκε από τον ΛΑ.Ο.Σ.

Το ΚΚΕ στην Αττική, το 2004 είχε 10,18%

και 26.232 ψήφους, στις πρόσφατες

εκλογές έλαβε 9,06% και 20.409 ψή-

φους. Απώλεσε δηλαδή 1,12% και πλέον

του 22% της εκλογικής του δύναμης. Το

μόνο θετικό είναι ότι στην Αττική το πο-

σοστό του συνεχίζει να είναι ανώτερο

του ποσοστού του στην επικράτεια

(8,36).

Ο ΛΑ.Ο.Σ. και στην Αττική, ιδιαίτερα, εί-

ναι ο μεγάλος νικητής, αφού ήρθε τρίτο

κόμμα εκτινάσσοντας το ποσοστό του

από το 5,11% (2004) στο 9,5% τώρα.

«Κάστρα» του, τα Σπάτα με 13,06% (!), η

Βούλα κι η Βουλιαγμένη με 10,96 και

10,58% αντίστοιχα, η Κερατέα με 10,43,

τα Καλύβια με 10,56%, στο Κορωπί πλη-

σίασε το 10% ενώ στις Αχαρνές το ξεπέ-

ρασε με 10,5%

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α στην Αττική διατήρησε τα πο-

σοστά και την εκλογική του δύναμη ένα-

ντι του 2004.

Έλαβε 4,93% σημειώνοντας μικρή άνο-

δο, ενώ αντίστροφα σε ψήφους είχε μια

μικρή απώλεια. 

Οι «οικολόγοι πράσινοι» σημείωσαν με-

γαλύτερη επιτυχία στην Αττική, με 4,15%

απ’ ότι στην επικράτεια, που έλαβαν

3,49%.

Food for thinking (τροφή για σκέψη), που

λένε οι φίλοι μας οι αμερικάνοι.

Υ.Γ. Εγώ πάω διακοπές και θα γράψω με

πιο λαμπικαρισμένο μυαλό, φρεσκαρι-

σμένο από τη θαλάσσια αύρα. 

Η Εταιρία που είχε  μισθώσει από τα Ε.Τ.Α.  Α.Ε.  το Α΄ Αλίπεδο

Βούλας, διπλασίασε εφέτος το ήδη υψηλό εισιτήριο

εισόδου…διατηρώντας τις περσινές τιμές!

Δεν πρόκειται για οξύμωρο σχήμα, εύσχημη μηχάνευση, για συν-

διασμό1 (κοινώς  κομπίνα).

Όπως κατήγγειλε ο Δήμαρχος Βούλας Γ. Μάντεσης, στο Δημο-

τικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, όπου έφερε και σχε-

τικό έκτακτο θέμα, η εταιρία «Απολλώνιες Ακτές» ενώ μέχρι πέ-

ρυσι παρείχαν τα ομπρελοκαθίσματα δωρεάν φέτος όρισε αντίτι-

μο τεσσάρων (4) επιπλέον ευρώ, πράγμα που διαπιστώσαμε κι

εμείς.

Προλαβαίνω τον αντίλογο, μην “ενοικιάσεις ομπρέλα”, γιατί αυτή

είναι αναγκαία για την προστασία μας από την επιβλαβή ηλιακή

ακτινοβολία, ιδιαίτερα για τα ηλικιωμένα άτομα , τα παιδιά κι άλ-

λες ευπαθείς ομάδες. Επειδή δε με τις ενοικιαζόμενες ομπρέλες

έχει καλυφθεί όλη η πλαζ, είναι απαγορευτική στην πράξη η χρή-

ση ιδιωτικών ομπρελών. (΄Η μήπως “απαγορεύεται” και τυπικά

και αυθαίρετα, βεβαίως).

Ετσι, η τιμή εισόδου κατ΄ άτομο τις καθημερινές διαμορφώνεται

στα 9,5(!)€, (5,5€η είσοδος, συν 4 η ξαπλώστρα με τη μισή

ομπρέλα). Υπ’ όψιν ότι οι τιμές διαμορφώθηκαν μετα από έγκρι-

ση της ΕΠΕΛΑΚ (Επιτροπή ελέγχου ακτών-στην οποία συμμετέ-

χει και ο Δήμος).

Σε σχετικό έγγραφό της προς το Δήμο, η εταιρία διατείνεται ότι

η μίσθωση των ομπρελοκαθισμάτων προβλέπεται στη σύμβαση,

πράγμα που αληθεύει, πλην όμως, για ν’αποφύγει προφανώς,

την εθιμική  κατάργηση, ισχυρίζεται ότι η δωρεάν διάθεσή τους

προς τους λουόμενους τα έτη 2007 και 2008, έγινε λόγω της κα-

τασκευής του τραμ. Σημειώνουμε ότι στο σχετικό έγγραφο υπάρ-

χουν και ανακρίβειες:  Η δωρεάν διάθεση έγινε και το 2006,

όπως φαίνεται από το σχετικό έγγραφο της Εταιρίας (αρ. πρωτ.

1070/2006)-τρία συνεχή χρόνια, δηλαδή.- και επιπλέον το τραμ

το καλοκαίρι του 2008 λειτουργούσε ήδη.

Η “απείθεια” όμως που συνέστησε ο Δήμαρχος κι έλαβε απόφα-

ση το Δ.Σ. δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Αυτά δεν τα κάνουν οι

δημότες και μάλιστα της τρίτης ηλικίας. Τα κάνει ο δήμος: Κα-

ταγγέλλει τη σύμβαση για 1001 λόγους, όπως είχαμε γράψει την

πρώτη χρονιά.

Οι υπηρεσίες πληρώνονται-όχι βέβαια όταν τις καταργεί ο ίδιος

που τις παρέχει και ΟΧΙ ακόμα περισσότερο η ‘κολύμβηση στη

θάλασσα’, όπως διατείνεται η εταιρία ότι την παρέχει δωρεάν!!!

Η θάλασσα και ακτές ανήκουν σε όλους, από το Σύνταγμα, τη

λογική και την κοινή πρακτική. Μπορώ να έχω πρόσβαση ή να κά-

νω απόβαση και δεν μπορεί να μ’εμποδίσει κανένας, χωρίς να πα-

ρανομήσει. Δεν θα κάνω βεβαίως χρήση των υπηρεσιών τους.

Κ. Βενετσάνος

Οι «Απολλώνιες Ακτές» στη Βούλα 

διπλασίασαν τις τιμές
Ο Δήμαρχος προτείνει “ανυπακοή”
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Στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί πλέον παράδοση.

Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2008-09 υλοποιήθηκαν δύο πολιτιστικά προγράμματα. Το πρώτο είχε

τίτλο «Στα ίχνη του Ελληνορωμαϊκού Πολιτισμού» με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τον Νίκο Καλο-

γερόπουλο και την Μαρία Κασκαντάμη. Το δεύτερο με τίτλο «Η επίδραση της ελληνικής αρχαιότη-

τας στην Αναγέννηση» υλοποιήθηκε από την Μαρίνα Βλάχου και την Αικατερίνη Κωστομοίρη. Στα

προγράμματα αυτά συμμετείχαν 40 μαθητές της Γ΄ και Β΄ Γυμνασίου, που πραγματοποίησαν εκ-

δρομή στη Ρώμη, Φλωρεντία και Σιένα, με αρχηγό το διευθυντή του σχολείου Γεώργιο Χρήστου. Οι

μαθητές δημιούργησαν ένα ιστολόγιο (blog), στο οποίο δημοσίευσαν τις εργασίες τους και τις εντυ-

πώσεις τους από την εκδρομή (http://1gymvoulas.blogspot.com). 

Το ιστολόγιο αυτό των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας αποτελεί μία από τις πρώτες δημοσι-

ευμένες συλλογικές εργασίες μαθητών στο Διαδίκτυο στον τομέα της Ελληνικής Ιστορίας. Με κρι-

τήριο αυτή την πρωτοτυπία του, παρουσιάστηκε από την Μαρία Κασκαντάμη στο πλαίσιο σχετικής

εισήγησης στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας

και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», που

πραγματοποιήθηκε στη Σύρο στις 8-10 Μαΐου 2009. 

Επίσης, στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2008-09 πρόγραμμα Αγωγής

Υγείας με θέμα «Πρώτες βοήθειες στον αθλητισμό» από τον Νικόλαο Καλογερόπουλο και την Αι-

κατερίνη Κωστομοίρη, καθώς και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Το δάσος – πνοή ζωής μέσα από

την Τέχνη» από την  Ιωάννα Γαρδίκη και Βασιλική Γκατζέλη.   

Σ.Σ. Το 1ο Γυμνάσιο έκλεισε το σχολικό του έτος με μία πολύ όμορφη εκδήλωση που θα αναφερ-

θούμε στο επόμενο φύλλο μας.

Πλούσια δραστηριόητητα της Κοινότητας του 1ο Γυμνασίου Βούλας 

Ολοκληρώθηκε μια σειρά εκδηλώσεων που είχαν προ-

γραμματίσει για τις 21 Ιουνίου 12 Δήμοι και Κοινότητες της

παραλιακής ζώνης καθώς και πάρα πολλοί σύλλογοι, φο-

ρείς και απλοί πολίτες.

Με σύνθημα «απαιτούμε ελεύθερες και καθαρές παραλίες

στο Σαρωνικό” πραγματοποιήθηκε ποδηλατοδρομία από

το παλαιό Φάληρο μέχρι την παραλία της Παλαιάς Φώκαι-

ας με σταθμούς σε κάθε Δήμο και διάφορες εκδηλώσεις

τοπικές.

Ετσι στη Βούλα υποδέχθηκαν τους ποδηλάτες έξω από

την κλειστή εδώ και χρόνια Β’ πλαζ,  ενώ στη Βάρη τους

υποδέχθηκαν στη Βάρκιζα, στην ελεύθερη και διεκδικού-

μενη από το Δήμο Ακτη.

Αντιπροσωπεία με ποδηλάτες από τη Βουλιαγμένη με την

εποπτεία της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Σίνα ήρθε και

από τη Βουλιαγμένη, όπως και ο αντιδήμαρχος Παν. Κα-

ριώτης.

Μπροστάρης ο Δήμαρχος Ελληνικού Χρ. Κορτζίδης συνό-

δευε τους ποδηλάτες από το Ελληνικό.

Σε κάθε δήμο είχαν προγραμματιστεί πολιτιστικές εκδη-

λώσεις οι οποίες κορυφώθηκαν με τρεις συναυλίες στη

Βούλα, την Ανάβυσσο και τη Βάρκιζα.

Γεγονός διαπιστωμένο είναι η πενιχρή παρουσία σε όλους

τους σταθμούς. Σε κάποιους Δήμους, όπως στη Βούλα,

δεν είχε ενημερωθεί καν η μειοψηφία της Δημοτικής Αρ-

χής.

Κάποιοι δήμαρχοι, που στην πράξη έχουν δείξει άλλη πο-

ρεία, φάνηκαν επαναστάτες.

Ενα είναι όμως θετικό. Οτι για πρώτη φορά 12 Δήμοι κι άλ-

λες δύο δεκάδες τουλάχιστον φορείς φώναξαν μαζί για

ελεύθερες παραλίες και καθαρές ακτές. Εστω, είναι μία

αρχή.

Πρώτοι και δυνατοί ενεργοί πολίτες, τα παιδιά. Εκεί είναι

το μέλλον.

Ο αιγιαλός και η παραλία είναι δημόσιο αγαθό. Ένα δώρο της φύσης που ανήκει σε όλους μας.

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση και την ανθρώπινη απόλαυση αυτού του φυ-

σικού αγαθού. Λέμε ναι στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα όμως από δημοκρατικές διαδικασίες.

Χωρίς αιφνιδιασμούς, χωρίς αυταρχικές πρακτικές, χωρίς προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων σε

βάρους των απλών ανθρώπων.

Φίλες και Φίλοι, χθες το βράδυ (20 Ιουνίου) έγινε μια εκτεταμένη ρύπανση στην

Ανατολική παραλία. Δυστυχώς είναι τελείως ασύμβατη με την συνήθη χρήση, την

οποία παρατηρούμε και επιβλέπουμε ως Δημοτική Αρχή εδώ και πολλές δεκαετίες.

Η εικόνα που αντικρίσαμε το πρωί μας οδηγεί στο συμπέρασμα μιας προβοκάτσιας

με προφανή στόχο την απαξίωση ενός φυσικού τοπίου και ενός κοινωνικού αγα-

θού με μεγάλη σημασία όπως είναι η παραλία μας. Ο Δήμος Βάρης είναι πανέτοι-

μος να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε προσπαθήσει να βλάψει την παραλία μας. Ας

πάρουν το μήνυμα ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ούτε απλοί παρατη-

ρητές των εξελίξεων. Θα είμαστε παντού. Μπροστά και πρώτοι, όποτε και όπου

χρειαστεί.

Για ελεύθερες και καθαρές ακτές

Σκόπιμη ρύπανση της παραλίας της Βάρκιζας

κατήγγειλε ο Παν. Καπετανέας

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Βούλας με το δήμαρχο Ελ-
ληνικού και τον Αντιδήμαρχο να κρατά τον κότινο, που θα στε-
φθεί ο νικητής της ποδηλατοδρομίας, ποζάρουν στο φακό.

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Βάρης με την αντιπροσω-
πεία της Βουλιαγμένης, αλλά  και Βούλας και Ελληνικού βρί-
σκονται στη διαδικασία των χαιρετισμών.
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Στα Καλύβια

Στη Βούλα

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

“Ορνιθες” του

Αριστοφάνη

Το 2ο Γυμνάσιο Βούλας

θα παρουσιάσει τις “Ορ-

νιθες” του Αριστοφάνη,

την Κυριακή 28 Ιουνίου

στις 9 το βράδυ στο Θέ-

ατρο Βέμπο στην παρα-

λία της Βούλας.

Στο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Κοντσέρτο
Κονσέρτο της ορχήστρας

Νέων Μουσικών Νέας Υόρ-

κης (Η.Π.Α.) «The New York

Young Musicians Ensemble»

οργανώνει ο Δήμος Μαρα-

θώνα με θέμα:  Δώστε λαοί
τα χέρια την Τετάρτη 1 Ιου-

λίου, ώρα 21:00 στο Μου-

σείο Μαραθωνίου δρόμου

(25ης Μαρτίου & Λ.Μαραθώ-

νος). Είσοδος ελεύθερη.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΒΑΡΝΑΒΑ

Έκθεση ζωγραφικής, αγιο-

γραφίας, κεραμικής, χειροτε-

χνίας, υφαντικής, ψηφιδω-

τού, κοσμήματος έχει ήδη ξε-

κινήσει ήδη την Παρασκευή

και κλείνει την Κυριακή 28

Ιουνίου, ενώ θα λειτουργεί

και έκθεση βιβλίου. 
Δημιουργοί: Σπυρ. Τσιμίνη,

Κατ. Κόλλια, Νάσια Μπρισίμη,

Αν. Μέξη, Παν. Ψυχογιός,

Ελένη Φέγγου, Malgorzata

Kapusta  

Λειτουργεί: 19.00 – 22.00. Κυρια-

κή 11.00 -13.00 & 19.00 – 22.00

Πλ. Ειρ. Βαρνάβα 

Τηλ. 2103304120 - 6937822962

- www.ilmb.gr

Για όσους έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μέχρι τους

Δελφούς για ένα ωραίο τριήμερο, θα μπορέσουν να παρα-

κολουθήσουν και ένα πρωτότυπο εικαστικό δρώμενο. 

Οι  “Δρόμοι του Μετά” ασχολούνται  με το  φλέγον ζήτημα

της μετανάστευσης μέσα από αρχαία κείμενα, σύγχρονα

ντοκουμέντα και εικαστικό λόγο. Παρουσιάζεται τη  Δευτέ-

ρα, 6 Ιουλίου, στις 20.30, στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης

Νέων Δημιουργών που οργανώνει  το  Ευρωπαϊκό Πολιτι-

στικό Κέντρο Δελφών κατά την  ΧIV Διεθνή Συνάντηση Αρ-

χαίου Δράματος με θέμα «ΞΕΝΟΣ-ΜΕΤΟΙΚΟΣ».

Στο Αίθριο προβάλλονται βίντεο και εγκαθίστανται ζωντα-

νά γλυπτά και «θεατές» από αλάτι της Γιούλας Χατζηγε-

ωργίου, καθώς και καρότσια-σπίτια του Ανδρέα Σάββα.  

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑ»

Βραδιά παραδοσιακών χορών (5/7)με  τη συμμετοχή δέκα  χορευτικών  συγκροτημάτων

από διάφορους δήμους και συλλόγους με χορούς από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν:

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βάρης, Σύλλογος Σαρακατσαναίων Διλόφου, Λαογραφικός

όμιλος “Σεμέλη”, Σύλλογος Πάτμου, Σύλλογος Κρητών, τα χορευτικά συγκροτήματα των

Δήμων Αγίου Δημητρίου, Δάφνης και Καλυβίων καθώς και το χορευτικό συγκρότημα Χο-

Παραδοσιακοί χοροί στο Λιμάνι Βάρκιζας 
Κυριακή 5 Ιουλίου - ώρα 20.00

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
από τα τμήματα του  Πνευματικού Κέντρου

Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου (Παπαβασιλείου 34) εγκαινιάζε-

ται η έκθεση ζωγραφικής των τμημάτων παιδιών και

ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μαρκο-

πούλου, με θέμα: «Ανθρώπινες Δραστηριότητες».

Η διδασκαλία των τμημάτων είναι του Γιώργου Ανα-

γνωστάκη.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουλίου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
6, 7, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Γλυφάδας, δίνει και φέτος τον τόνο

των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του δήμου.

Στόχος, μια πολιτισμική ανάσα δροσιάς  που

θα ξεκουράσει τους δημότες κάθε ηλικίας

στην πόλη, προσφέροντάς ψυχαγωγία με

ποιότητα και αισθητική.

Για το σκοπό αυτό στηρίζει την πρωτοβου-

λία του Τοπικού  Συμβουλίου Νέων - 1ου

Φεστιβάλ Νεολαίας που θα πραγματοποιη-

θεί στις 6, 7, και 8 Ιουλίου.

o ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συναυλία με την

Ελεονώρα Ζουγανέλη τον Γιώργο Κα-

ραδήμο & το Ροκ Συγκρότημα “Ωρίω-

νες”. 

o ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συναυλία με τον

Λάκη Παπαδόπουλο τον Γιάννη Γιοκαρί-

νη & το Ροκ Συγκρότημα “1550”.  

o ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συναυλία με τον

Φίλιππο Πλιάτσικα. 

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιη-

θούν στην Παραλία της 3ης Μαρίνας

Γλυφάδας, ώρα έναρξης 9μ.μ. και η Η

είσοδος θα είναι ελεύθερη

Το Φεστιβάλ θα διαδεχθούν δύο Λαϊκές βρα-

διές  με αφιερώματα σε δύο μεγάλους εκ-

φραστές της Λαϊκής Μουσικής.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Ιουλίου: Αφιέρωμα στον

αξέχαστο Βιρτουόζο του Μπουζουκιού Μα-

νώλη  Χιώτη, με την Μαίρη Λίντα. Συμμετέ-

χει η Λένα Αλκαίου.   

• ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Ιουλίου: Αφιέρωμα στον Με-

γάλο Λαϊκό Τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη

–  “Στα αχνάρια ενός Μύθου”: Τραγουδούν -

Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Ντουνιάς,

Δημήτρης Κοντογιάννης, Μαρία Κατινάρη &

Δήμητρα Κωστάκη. 

"ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΡΟΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ" 

Σε εκδήλωση για την ασφάλεια, τον πολιτισμό και το περιβάλλον στους δρόμους

οργανώνει το Μαραθώνιο Παρατηρητήριο Πολιτών με θέμα:  "ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑ-

ΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΡΟΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ" στο ΚΑΡΑΒΙ στον Σχοινιά, την

Τρίτη 7 Ιουλίου, 19.00

Εκεί θα είναι: η Βάσω Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας

Πάνος Μυλωνάς και ο Διοικητής της Τροχαίας Αν.Αττικής κ. Αθ. Παπακωνσταντί-

νου.

Θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση - επίδειξη από ειδικούς διασώστες του ΕΚΑΒ

για τη σωστή συμπεριφορά αμέσως μετά από ατύχημα.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συνάντηση γνωριμίας όπου θα ανακηρυχθεί και

βραβευθεί το σύνθημα της εκστρατείας, για το οποίο από σήμερα καλούν όσους

θέλουν να καταθέσουν  τις προτάσεις τους με όποιον τρόπο επιθυμούν. 

Οπως μας εξηγεί ο πρόεδρος Νίκος Γιαννής, η δημιουργία ενός Μαραθωνίου Παρατη-

ρητηρίου Πολιτών και η αποτελεσματική παρέμβαση του θα συμβάλλει στο μέλλον στην

ανάδειξη της Μαραθώνιας διαδρομής, την ήπια και ποιοτική ανάπτυξη και τη διατήρηση

και προαγωγή της ασφάλειας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη πε-

ριοχή, ένθεν κακείθεν της Λ. Μαραθώνος και σε όλο το μήκος της.  Σκοπός είναι η συ-

στηματική, στοχευμένη και πρωτότυπη ενασχόληση σε έναν συγκεκριμένο οδικό άξονα

– περιοχή, να αποτελέσει ένα πετυχημένο υπόδειγμα – πιλότο για ανάλογες συσπει-

ρώσεις και παρεμβάσεις στην υπόλοιπη Αττική. 

Σε περιμένουμε με χαρά σε μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά!

Νίκος Γιαννής, Περιφέρεια Αττικής, www.nicosyannis.gr

Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Ο Δήμος Καλυβίων, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων που αναπτύσσει την τελευταία

εικοσαετία, διοργανώνει Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών την Κυριακή

28 Ιουνίου και ώρα 9.00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κα-

λυβίων. Στο Φεστιβάλ θα λάβουν μέρος το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Πνευματικού

Κέντρου Δήμου Καλυβίων, το Παραδοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα του Ελληνο-βουλ-

γάρικου Συλλόγου Παλαιών Βαρναίων «Η ΩΡΑΙΑ ΒΑΡΝΑ» καθώς και ο Λαογραφικός

Σύλλογος «ΑΠΟΛΛΩΝ» Κερατέας. 

Ο Δήμος Καλυβίων διατηρεί πολυετή φιλία και συνεργασία με το Σύλλογο από τη Βάρ-

να με ανταλλαγή επισκέψεων και από κοινού συμμετοχή σε φεστιβάλ και άλλες πολι-

τιστικές διοργανώσεις.

Ο Σύλλογος «Η ΩΡΑΙΑ ΒΑΡΝΑ» ιδρύθηκε το 1996, με πολλή αγάπη από τα παιδιά πα-

λαιών ελληνικών οικογενειών της Βάρνας, οι οποίοι παρόλο που έχουν βουλγάρικη

υπηκοότητα, διατηρούν άσβεστη την ελληνική παράδοση και την ελληνική γλώσσα για

να μπορούν να την παραδώσουν στις επόμενες γενιές.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

Φεστιβάλ της Επιδαύρου

Tο  Φεστιβάλ της Επιδαύρου ανοίγει τις πύλες του

στο Αρχαίο Θέατρο, στις 3 Ιουλίου με τον Θεατρι-

κό Οργανισμό Κύπρου με το έργο Νεφέλες του Αρι-

στοφάνη.

Την ίδια ημερομηνία στο μικρό θέατρο το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου παρουσιάζει απλά μαθήματα

μιας άγνωστης μυθολογίας ή σπαράγματα Ευριπί-

δου. Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στα

αποσπάσματα από τις χαμένες τραγωδίες του περί-

φημου τραγωδού. Ο γνωστός σκηνοθέτης Βασίλης

Νικολαίδης στήνει ένα θέαμα με διδάγματα, μέρη

διαλόγων, μονολόγων και χορικά. Τα εισιτήρια εξα-

ντλούνται γρήγορα σχεδόν σε όλες τις παραστά-

σεις. Φροντίστε εγκαίρως να τα προμηθευτείτε για

όλους τους χώρους του Φεστιβάλ.

Β΄ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το Φεστιβάλ Καισαριανής που διοργανώνει για δεύτερη

χρονιά το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καισαριανής

προσφέρει Νυχτερινές Διαδρομές απόλαυσης για τους

φιλότεχνους στο νέο Ανοιχτό Θέατρο «Αντώνης Καλο-

γιάννης» (Τέρμα Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως - στο

Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής) με ένα πλούσιο πρόγραμ-

μα από ποικίλα δρώμενα και αφιερώματα.

Βραδιά FLAMEΝCO

Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 21.30 το Εργαστήρι Xο-

ρού Flamenco Arroyo Nuevo θα δώσει μία ενδιαφέρουσα

μουσικοχορευτική παράσταση σε ρυθμούς Flamenco με

τίτλο CANDELA. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο

Σταύρος Λίτινας ο οποίος έχει κάνει και τις χορογραφίες-

διδασκαλία  μαζί με τη Βικτώρια Κόκκιζα. 

Mεσογειακή Συναυλία με τους CAROUSEL

Την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 21.30 εμφανίζεται το

μουσικό σχήμα  CAROUSEL σε συναυλία με τίτλο: Με-

σόγειος, η θάλασσα που μας ενώνει. Το πρόγραμμα πε-

ριλαμβάνει τραγούδια από την Ιταλία (καντσονέτες, τα-

ραντέλες, παραδοσιακά, ελληνόφωνα), Πορτογαλία, Ελ-

λάδα, Κορσική, Ισπανία καθώς και τραγούδια των N. Rota

και N.Piovani. Οι Carousel ερμηνεύουν με ζωντάνια αλλά

και νοσταλγία που ακουμπάει σε όλες τις πτυχές της ζω-

ής των ανθρώπων της Μεσογείου. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2107292601-8, 2107515922,

2107250684

“ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ” ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
Το αρχαίο θέατρο συνδυασμένο με χορό φλαμένκο

Έρωτας. Πάθος. Δολοπλοκία. Συκοφαντία. Συστατικά μιας αρχαίας τραγωδίας ή στοιχεία της σύγχρονης

καθημερινότητας; ...μία αρχαία τραγωδία για τη δική μας εποχή

Ένα έργο γοητευτικών αισθήσεων και δυνατών συναισθημάτων. Η πάντα επί-

καιρη τραγωδία του Ευριπίδη επιστρέφει στην σκηνή σε μία γοητευτική παρά-

σταση από την Ισπανία, που «ενώνει» το χορό φλαμένκο με το αρχαίο έργο. Οι

εξαιρετικοί χορευτές - ηθοποιοί Marcos Jiménez (Μάρκος Χιμένεθ, Ιππόλυτος)

και Adela Campallo (Αδέλα Καμπάγιο, Φαίδρα), έρχονται στην Αθήνα για να μας

παρασύρουν στη δίνη των παθών, τις δολοπλοκίες των θεών, την καθάρση.

Όπλα τους η φλογερή ιδιοσυγκρασία τους,  το  ταλέντο τους και ένα έργο, που

θα μπορούσε να έχει γραφτεί και σήμερα.

Στο Δήμο Αμαρουσίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαιρινές Βραδιές

Πολιτισμού» για μία και μοναδική παράσταση την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 21:15

(Στον χώρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Aμαλιείου (Λ. Κηφισίας 219, Μαρούσι).

Ο "Ιππόλυτος" πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αθήνα το 428 π.Χ, και είναι  μία από

τις τέσσερις τραγωδίες με τις οποίες ο Ευριπίδης κέρδισε πρώτη νίκη στους

δραματικούς αγώνες. Η τραγωδία έχει δύο πρωταγωνιστές, τη Φαίδρα, γυναίκα

του Θησέα, και τον Ιππόλυτο, γιο του Θησέα και της Αμαζόνας. Ο Ιππόλυτος,

αφιερώνει τη ζωή του στη Θεά Άρτεμη και διατηρεί την αγνότητά του προκα-

λώντας το θυμό της Αφροδίτης. Η θεά Αφροδίτη «εμπνέει» την μητριά του, Φαί-

δρα, να τον ερωτευτεί παράφορα. 

Η Φαίδρα τρομαγμένη από το ίδιο της το πάθος, αυτοκτονεί, αφού πρώτα εκδι-

κείται τον Ιππόλυτο διαβάλλοντάς τον με ένα συκοφαντικό γράμμα – καταλύτη

του έργου, που αφήνει στο σύζυγό της Θησέα. 

Είσοδος ελεύθερη.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τετάρτη 15/7/2009

Χορευτικά Συγκροτήματα:
Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας, Λα-

ογραφικός Όμιλος «Απόλλων

Το Θεατρικό Εργαστήρι «ΘΕ-

ΣΠΙΣ» του Δήμου Κερατέας πα-

ρουσιάζει το έργο του Γ. Ξανθού-

λη «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» σε σκηνοθεσία

Γιώργου Πετρινόλη

Πέμπτη 16/7/2009

Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας 

Μεγάλη Συναυλία με τους Λαυρέ-

ντη Μαχαιρίτσα, Δημήτρη Σταρό-
βα, Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο,
Ζίνα Αρβανιτίδη.

Παρασκευή 17/7/2009

Βραδιά νέων συγκροτημάτων

Έναρξη: BLUSERS (Κωνσταντί-

νος Καζάκος, Δημήτρης Μενού-

νος)

Αυλαία: DUES X MACHINE

Σαββάτο 18/7/2009

Δημοτική Χορωδία Κερατέας

Μαρία Παπανικολάου «Ιστορίες
για μικρούς και μεγάλους»
Νεανικό Συγκρότημα «Ένα βήμα

μπροστά»

Συναυλία Βασίλη Καζούλη

Κυριακή 19/7/2009

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων
(ΑΣΟΝ) υπό τη διεύθυνση του μα-

έστρου και ακαδημαϊκού Παύλου

Σεργίου η οποία θα παίξει την Πέ-

μπτη Συμφωνία του Μπετόβεν.

Ακολούθως:

«Όλοι με μία κιθάρα στο Οβριό-
καστρο»
Συναυλία με: Κωστή Μαραβέγια,

Πάνο Μουζουράκη, Νατάσα Μπο-

φίλιου, Ελεονόρα Ζουγανέλη,

Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, Μύ-

ρωνα Στρατή, Δημήτρη Αρναού-

τη, Ιλιάνα Τσαπατσάρη, Λεωνίδα

Μπαλάφα, Θοδωρή Κοντάκο, Στά-

θη Δρογώση, Ζακ Στεφάνου, Βα-

σιλική Καρακώστα, Νατάσα Μην-

δρινού, Γιώργο Μυλωνά, Κίτρινα

Ποδήλατα, Ευσταθία, Απόστολο

Ρίζο.

Όλες τις μέρες θα δρουν στο χώ-

ρο του φεστιβάλ ζογκλέρ και θέα-

τρο δρόμου!

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 20:30

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ στην ΚΕΡΑΤΕΑ
(15-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

Η καρδιά της Κερατέας και στον πολιτισμό, χτυπάει στο Οβριόκαστρο όπου ο Δήμος, το Τοπικό Συμβούλιο

Νέων και οι φορείς του τόπου ξεκινούν ένα Φεστιβάλ και μία καμπάνια με σύνθημα «Οβριόκαστρο: τόπος
πολιτισμού και όχι σκουπιδιών».

Η ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Μία μεγάλη συναυλία διοργανώνει

το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα

21:30 ο Γυμναστικός Σύλλογος Κε-

ρατέας στο Δημοτικό Στάδιο της

πόλης με το συγκρότημα της Χα-

ρούλας Αλεξίου, η οποία διατηρεί

ιδιαίτερους δεσμούς με την πόλη

από την εποχή του Μάνου Λοΐζου. 

Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Ο Δήμος Βάρης το Σάββατο  27 Ιου-

νίου πραγματοποιεί  Συναυλία με

τον Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο

και το γνωστό ροκ συγκρότημα

Υπόγεια Ρεύματα, σε γνωστά αγα-

πημένα τραγούδια.

Λιμάνι  Βάρκιζας, ώρα 21.00
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Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βά-

ρης βρέθηκαν κάτοικοι και ο

πρόεδρος του Συλλόγου Μη-

λαδέζας για τα κυκλοφοριακά

προβλήματα της περιοχής.

Το θέμα έθεσε ο Δ. Κυπριώ-

της, ιδιαίτερα για την οδό

Τσαγκαράκη στη διασταύρω-

σή της με την Μπενάκη.

Η οδός Τσαγκαράκη βρίσκεται

υπό κατασκευή. Το πρώτο τμήμα

της (ενός τετραγώνου) που πα-

ραδόθηκε στην κυκλοφορία είναι

φαρδύτερο από τη συνέχεια της.

Είναι δύσκολη η στροφή στη

συμβολή της με την Μπενάκη,

έτσι που εγκυμονεί κινδύνους

στους οδηγούς. 

Για το θέμα μίλησε και ο πρόε-

δρος του Συλλόγου κ. Βάσης.

Η οδός Μαρώτη βρίσκεται στο

στάδιο κατασκευής σε ήπιας κυ-

κλοφορίας με χαμηλή ταχύτητα

30 χλμ. και μόνιμα εμπόδια

“φιορδ” επί της οδού για να κό-

βουν ταχύτητα, κατά τον μελετη-

τή.

Κάτοικος της οδού Μαρώτη ζήτη-

σε παρέμβαση γιατί  μπροστά στο

σπίτι του η οδός Μαρώτη κάνει

ένα S μπροστά από τις πόρτες

των σπιτιών. Τοποθετώντας λοι-

πόν τα εμπόδια γίνεται ιδιαίτερα

επικίνδυνο να πέσουν πάνω στο

σπίτι οι οδηγοί.

Όπως είπε δε ο κάτοικος  έχουν

κάνει διάβημα από το 2006 για το

πρόβλημα και ζητούν μονοδρόμη-

ση.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας,

δήλωσε ότι αναγνωρίζει ότι εκεί

υπάρχει εμπλοκή. «Εφερα το συ-
γκοινωνιολόγο του Δήμου που
έχει κάνει τη μελέτη από το 2004.
Εφερα ακόμη δύο συγκοινωνιο-
λόγους και κοιτάξαμε το πρόβλη-
μα και καταλήξαμε σ’ αυτή τη λύ-
ση. Κάποιοι τη δεχτήκανε αυτή τη
λύση, κάποιοι όχι.
Προσπαθήσαμε να το λύσουμε το
θέμα. Δεν είμαι της άποψης να

τον καταργήσουμε. Γίνανε δύο
ατυχήματα εκεί» κατέληξε.
Απάντησε δε στους δύο δημοτι-

κούς συμβούλους (Αργυροπού-

λου & Κυπριώτη) ότι η απόφαση

για την Μαρώτη, να γίνει ήπιας

κυκλοφορίας είχε παρθεί από το

Δ.Σ. ομόφωνα πριν ένα χρόνο.

Η Λυδία Αργυροπούλου μίλησε

για επικινδυνότητα του δρόμου,

ζήτησε να πληροφορηθεί αν έχει

ενημερωθεί η Τροχαία για το έρ-

γο όπως προβλέπεται, (για να μην

προκύψουν ευθύνες στο Δήμο σε

περίπτωση ατυχήματος) και απά-

ντησε όσον αφορά την ψήφο της

για την Μαρώτη τονίζοντας ότι: 

«Η ομόφωνη απόφαση ήταν το
2008 μετά από εισήγηση της Δη-
μαρχιακής Επιτροπής (Δ.Ε.) για
οδό ήπιας κυκλοφορίας. Αργότε-
ρα, το Μάιο του 2009, η Δ.Ε. ενέ-
κρινε τη μελέτη και πήρε απόφα-
ση για την εκτέλεση του έργου,
ενώ έπρεπε να εισηγηθεί στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και αυτό να
αποφασίσει για να έχει και την
ευθύνη.
Εγώ έχω κινδυνεύσει να σκοτω-
θώ τρεις φορές, γιατί εγώ πήγαι-
να με 30, με προσπέρασε όχημα

και βρέθηκε μπροστά στο εμπό-
διο».
Ενημέρωσε ακόμη το Δημοτικό

Συμβούλιο ότι δεν νομιμοποιείται

κανείς να βάζει μόνιμες κατα-

σκευές στους  δρόμους.

«Εγώ σταθερά εμπόδια βλέπω σε
όλη την Ελλάδα», ήταν η απάντη-

ση του Δημάρχου. Και δεν διαφω-

νούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

έχουν τοποθετηθεί νόμιμα.

Και επειδή σχολιάστηκε εκτενώς

η οδός Τσαγκαράκη και η οδός

Μαρώτη (όσον αφορά την επικιν-

δυνότητά τους, ο δήμαρχος

έκλεισε την κουβέντα τονίζοντας

ότι προφανώς «είμαι πολύ επιτυ-
χημένος Δήμαρχος, αν το πρό-
βλημα του Δήμου είναι μόνο η
οδός Μαρώτη».

Για την ενημέρωση της Τροχαίας

επέμεινε και ο Δ. Κυπριώτης.

Η απάντηση του Δημάρχου ήταν

να ερωτηθεί η Τεχνική Υπηρεσία,

γιατί δεν το γνωρίζει, και συνέχι-

σε βέβαια στρεφόμενος προς

τους ερωτηθέντες: κυρία Αργυ-
ροπούλου και κύριε Κυπριώτη
χθες ήσασταν δύο ώρες στην Τε-
χνική Υπηρεσία Γιατί δεν ρωτή-
σατε;

Αλλά το θέμα είναι αν έχει ενη-

μερωθεί η Τροχαία; 

Βεβαίως είναι θέμα να έχει ενη-

μερωθεί η Τροχαία για το έργο,

όσον αφορά όμως την ασφάλεια

του εργολάβου και του Δήμου γε-

νικότερα. Αλλά το πρόβλημα είναι

αυτή καθ’ αυτή η κατασκευή της

οδού, που και εμείς την περπατή-

σαμε και συμμεριζόμαστε εν μέ-

ρει τον προβληματισμό των προ-

λαλησάντων.

Ιδιαίτερα στο σημείο που ο δρό-

μος κάνει καμπύλη και επάνω

ακριβώς στην καμπύλη έχουν το-

ποθετηθεί εμπόδια και στις δύο

κατευθύνσεις του δρόμου.

Όταν λοιπόν κάποιος τρέχει με

μία υψηλή ταχύτητα (γιατί με 30

δεν πάει ούτε ένας στους 10) δεν

προλαβαίνει να κόψει γιατί πάνω

στη στροφή δεν έχει την απαιτού-

μενη ορατότητα για να το δει από

μακριά. Επίσης είναι χαμηλά και

τη νύχτα (αν δεν έχουν αντανα-

κλαστικά επάνω) δεν θα φαίνο-

νται.

Την ώρα που βγάζαμε τις φωτο-

γραφίες, κάποιοι ενοχλήθηκαν

και κάποιοι μας πλησίασαν και

ρώτησαν γιατί φωτογραφίζουμε.

Ετσι μας δόθηκε η ευκαιρία να

ρωτήσουμε εφ’ όσον ήταν κάτοι-

κοι τη γνώμη τους για το έργο. Η

απάντηση ήταν αρνητική για το

έργο επισημαίνοντας περίπου τις

ίδιες παρατηρήσεις μας (επικινδυ-

νότητα, έλλειψη ορατότητας και

ξεπερασμένα λόγω ταχύτητας).

Κάποιος μάλιστα μίλησε για διευ-

κόλυνση των συγκεκριμένων κα-

τοικιών που βρίσκεται το εμπόδιο

μπροστά τους, για να διευκολύνο-

νται στο παρκάρισμα!

Φοβούνται πλημμύρες

Σοβαρό πρόβλημα πλημμύρας φο-

βούνται οι κάτοικοι και ζητούν να

προλάβουν το έργο πριν ολοκληρω-

θεί.

Πού θα πάνε τα όμβρια ύδατα; Υπάρ-

χει πρόβλεψη;

Ή θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα

που έχουν στην Αγίου Ιωάννου.

Τα νερά του Χερώματος κατεβαί-

νουν και πνίγουν τη Μηλαδέζα.

Ο υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρε-

σίας Βασιλειάδης εξήγησε ότι οποι-

αδήποτε τροποποιηση υποστεί αλ-

λοίωση στους άξονες του δρόμου,

επιφέρει σημαντικές ζημιές στα

υψόμετρα της περιοχής.

Στη Μηλαδέζα έχει γίνει σωστή δου-

λειά με τα  υψόμετρα. Το θέμα όμως

είναι πού πάνε αυτά τα νερά. Πρέπει

να λύσουμε το θέμα της διευθέτη-

σης. Πρέπει να πάρουμε τις εγκρί-

σεις από τη Νομαρχία και να προχω-

ρήσουμε σε κάποιο τεχνικό έργο για

να πιάσουμε τα νερά του Χερώμα-

τος.

Κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Στην

Αγ. Ιωάννου, πριν κατασκευαστεί ο

δρόμος τα νερά πηγαίνανε στα χω-

ράφια. Εκεί πρέπει να γίνει μια κατ’

αρχήν προσαρμογή. Πού θα πάνε τα

νερά μετά την Αγ. Ιωάννου. Εδώ εί-

ναι ένα σοβαρό πρόβλημα.

…Και δημογεροντία!

Ο πάντα παρών στα δημοτικά Συμ-

βούλια Λάκης Αργυρίου ζήτησε το

λόγο και έκανε «νουθεσίες» προς

το Δημοτικούς Συμβούλους:

«Εχω δικαίωμα να σας κρίνω, γιατί

είμαι πάντα παρών. Το νόμισμα έχει

δύο πλευρές και είναι ευτυχής εκεί-

νος που μπορεί να δει και την άλλη

πλευρά.

Πού ήταν οι σύμβουλοι της Βάρης

προχθές που κάναμε την εκδήλωση

για τις ελεύθερες και καθαρές πα-

ραλίες; Και της πλειοψηφίας και

της μειοψηφίας!

Η Μπουμπουλίνα μόνη της!
Χαρακτηρίζοντας τη Δήμητρα Σου-
τόγλου – “Μπουμπουλίνα” – τόνισε

ότι έκανε έναν αγώνα μόνη της για

την εκδήλωση στις παραλίες.

Και ο …εισαγγελέας
Αναφέρθηκε στα έργα που πρέπει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

δημιουργούν προστριβές στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης

Η οδός Τσαγκαράκη στη Μηλαδέζα και η οδός Μαρώτη στη Βάρη με τις κυκλο-

φοριακές παρεμβάσεις που γίνονται δημιουργούν “πονοκέφαλο” στους κατοί-

κους της περιοχής. 

Εχει αποδειχθεί τελικά, ότι κάθε κυκλφοριακή παρέμβαση - που πάντα γίνεται

“για τους εποχούμενους των άλλων περιοχών”, δημιουργία ασφυξία στους ίδι-

ους τους κατοίκους που κινούνται καθημερινά στην περιοχή.

Οδός Μαρώτη, ήπιας κυκλοφορίας!

Η οδός Τσαγκαράκη βρίσκεται υπό κατασκευήν με προβλήματα όπως υποστη-
ρίζουν κάτοικοι της περιοχής και ο Σύλλογος.
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και θέλει να κάνει κάθε Δημοτική

Αρχή και πρέπει να βοηθούν όλοι οι

σύμβουλοι προς αυτή την κατεύ-

θυνση, χαρακτηρίζοντας τον Δ. Κυ-
πριώτη εισαγγελέα, που ξέρει πώς

να φερθεί!

Μικρός 

απολογισμός
Ο Δήμαρχος σε απάντηση στον Λ.

Αργυρίου  έκανε έναν μικρό απο-

λογισμό, αφού τόνισε ότι αγκυ-
λωμένο είναι όλο το σύστημα και
όχι το Δημοτικό Συμβούλιο.
– Βρίσκεται σε αναμονή ενός δα-

νείου μέχρι το Σεπτέμβριο, με το

οποίο θα γίνουν έργα ομβρίων

και αποχέτευσης στη Μηλαδέζα.

– Εχει σταλεί έγγραφο για το θέ-

ατρο και το Λατομείο και βρίσκο-

νται σε αναμονή.

Αυτή τη στιγμή τρέχει οδοποιία

στη Λαθούριζα με ένα εκατομμύ-

ριο καθώς και η πλατεία.

Παίρνουμε ένα λεωφορείο και θα

πληρώνουμε 2.800 ευρώ το χρό-

νο, (200 ευρώ το μήνα), και μετά

μία εξαετία θα περιέλθει στην

ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι 11με-

τρο και θα χρησιμοποιηθεί για τη

μεταφορά μαθητών και άλλων.

Καθυστερεί το έργο

στο λιμάνι
Επιχορήγηση για το λιμάνι της

Βάρκιζας 100.000 ευρώ έχουν πά-

ρει προκειμένου να διορθώσουν

βλάβες στο λιμενοβραχίονα, που

προκλήθηκαν από παλιότερη θεο-

μηνία.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι η διαδι-

κασία έχει ξεκινήσει από την πρώ-

τη θητεία της δημοτικής αρχής.

Χρειάζεται επανακαθορισμός του

αιγιαλού  και περιμένουν την Επι-

τροπή. Εχει σταλεί ερώτημα από

την Κτηματική Εταιρία του Δημο-

σίου (ΚΕΔ) και περιμένουν ότι δεν

θα αργήσει. 

Ο Αντιδήμαρχος Αν. Χατζηδαβιτίδης απάντησε στην Λ. Αργυρο-

πούλου για τα απορριμματοφόρα και το μηχάνημα πλύσης που εί-

χαν προγραμματίσει να αγοράσουν και υπολόγιζαν ότι θα τα εί-

χαν φέτος. Κάλεσε δε τον υπεύθυνο υπάλληλο κ. Δήμα ο οποίος

εξήγησε ότι ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 2007, που κόλλησε

από ενστάσεις στη διακήρυξη. Αυτός ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.

Είναι μεγάλα τα ποσά και ο κάθε ενδιαφερόμενος εξαντλεί τις

δυνατότητες που έχει. Εχει έρθει η διακήρυξη στο Δήμο 4 με 5

φορές. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για το Δήμο Βάρης.

Πριν δύο μήνες ήρθε η ένσταση που είχε γίνει κατά της διακήρυ-

ξης τον Ιούνιο του 2007(!)

Σ.Σ.: Είναι οι αστάθμητοι παράγοντες που ακούγονται πολλές

φορές, που όμως μπορεί να φρενάρουν για χρόνια και χρόνια ένα

έργο.

Τον χαρακτηρισμό της οδού Μουτούση σε ήπιας κυκλοφορίας

συζήτησε το Δ.Σ. Ο Κυπριώτης και η Αργυροπούλου αναφέρθη-

καν και πάλι στο τρόπο διαδικασίας, αφού η μελέτη έχει εγκριθεί

από τη Δ.Ε. και οι σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τι και πώς θα γίνει.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι θέλει την οδό ήπιας κυκλοφορίας.

Η Τεχν. Υπηρεσία ετοιμάζει μία μελέτη η οποία εγκρίνεται από τη

Δ.Ε. και έρχεται μετά στο Δ.Σ. για να ψηφίσει τον τρόπο εκτέλε-

σης. Δεν εγκρίνει δηλαδή τη μελέτη, την οποία δεν έχει δει καν!

Σ.Σ. Είναι ο Κώδικας του κ. Παυλόπουλου, που έχει απονευρώσει

όσο μπορούσε το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί κυρίαρ-

χο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς είναι δυνατόν να

ψηφίσω πώς θα εκτελεστεί το έργο, όταν δεν έχω δεί τι είναι αυ-

τό το έργο;

Εδώ καταλαβαίνω τις ενστάσεις των συμβούλων αλλά και την αι-

τίαση του Προέδρου. - Δηλαδή και εσύ έχεις δίκηο  - και εσύ

έχεις δίκηο.

Όμως η ουσία είναι μία. Το Δ.Σ. καλείται να ψηφίσει «γουρούνι

στο σακί».

Με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ασχοληθούμε πολλάκις, για-

τί προσπαθώντας να αποφύγουν την πολύ κίνηση του Σαββατο-

κύριακου, δημιουργούν ένα τεράστιο μόνιμο πονοκέφαλο σε μια

σειρά κατοίκων στην κάθε περιοχή που εφαρμόζεται ένα τέτοιο

σχέδιο.

Η Αφροδίτης λοιπόν είναι άνοδος μέχρι τη Θησέως και τοποθε-

τούνται εμπόδια δεξιά και αριστερά για να μη μπορεί να παρκά-

ρει αυτοκίνητο και να μη μπορεί να κατέβει, όπως γίνεται σήμε-

ρα που παραβιάζεται η αντίστροφη κίνηση.

Η απόφαση του Δ.Σ. είναι να μπουν μόνιμα εμπόδια, αλλά ο Δή-

μαρχος προτείνει να λειτουργήσει πειραματικά σε πρώτη φάση

με κολωνάκια.

Η Θησέως γίνεται μονόδρομος προς τη Βορρέου και στη συνέ-

χεια Βορεάδων και βγαίνεις στο Νεκροταφείο της Βουλιαγμένης,

όπου κατεβαίνει για να συναντήσεις την παραλιακή και μπαίνεις

σ’ αυτή από μία τυφλή στην κυριολεξία οπτική γωνία από αριστε-

ρά, κινδυνεύοντας δραματικά!

Αννα Μπουζιάνη

Χρονοβόρες διαδικασίες δένουν τα

χέρια της καθαριότητας

Οι φωτιές μονοπώλησαν 

τα προ ημερησίας στη Βούλα

Στις 24/6 συνεδρίασε το Δ.Σ. Βούλας με πολλά προ ημε-

ρησίας ζητήματα και έκτακτα θέματα.

Το θέμα των πυρκαγιών το άγγιξαν όλοι, δίνοντας συγχα-

ρητήρια στον Παν. Σωτηρόπουλο, την εθελοντική ομάδα

πυροπροστασίας τον Πρόεδρο των Εργαζομένων Ι. Πανα-

γόπουλο, αλλά και κάποιους υπαλλήλους του Δήμου οι

οποίοι ήταν ενεργά παρόντες και βοήθησαν στην κατά-

σβεση αλλά και στη μη εξάπλωση της φωτιάς. 

Ο Παν. Σωτηρόπουλος ανέστειλε την δήλωση ανεξαρτη-

τοποίησης, που είχε καταθέσει, ως δημοτικός Σύμβουλος,

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, χωρίς όμως ν’ ακου-

στεί η ανάλογη συγκατάθεση. Παρουσίασε ένα πίνακα με

αυτοσχέδιο χάρτη του Πανοράματος και του σχεδίου δρά-

σης που έχει οργανώσει ο ίδιος, ενημερώνοντας έτσι και

το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η αλήθεια βέβαια, είναι ότι δεν έλειψαν τα προβλήματα τις

ημέρες των φωτιών, αφού η μια δεξαμενή δεν λειτούργη-

σε και η μια υδροφόρα ήταν άδεια την κρίσιμη στιγμή. 

Ο Αγγ. Αποστολάτος κατήγγειλε με φωτογραφίες ότι ο

Δήμος έστειλε επιστολές σε δημότες να καθαρίσουν τα οι-

κόπεδά τους απ’ τα ξερά χόρ-

τα, τη στιγμή που τα οικόπε-

δα του Δήμου δεν είχαν κα-

θαριστεί. Αλλά και όπως επε-

σήμανε ο Γ. Σκουμπούρης

κάποιες απ’ τις επιστολές

εστάλησαν σε ανθρώπους

που έχουν χτίσει ήδη τα σπί-

τια τους, με αποτέλεσμα την

άδικη αναστάτωση των παρα-

ληπτών αφού τους προειδο-

ποιούσαν ότι θα παραπεμ-

φθούν στον δημόσιο κατήγορο εάν δεν πράξουν τα ανά-

λογα. Τελικά έμεινε η αίσθηση ότι η αποστολή ήταν απο-

τελεσματική περισσότερο λόγω της προσωπικής ψυχικής

δύναμης του καθενός, παρά λόγω αποτελεσματικού οργα-

νωμένου σχεδίου.

Το επόμενο θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος και συζητήθηκε

και ως έκτακτο, είναι η είσοδος των δημοτών και των με-

λών του ΚΑΠΗ στην Α’ πλαζ Βούλας.

Μέχρι πρότινος, οι Βουλιώτες που είχαν προμηθευτεί την

κάρτα δημοτών έμπαιναν δωρεάν στην πλαζ και είχαν και

δωρεάν ξαπλώστρα. Το τελευταίο καιρό όμως οι υπάλλη-

λοι των Απολλώνιων ακτών τους ζητάνε να πληρώσουν

για την ξαπλώστρα.  Έτσι ο Γ. Μάντεσης πρότεινε να πά-

ρει το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, μια έντονη απόφα-

ση, που μ’ αυτή θα μπορεί ο δημότης να απαιτεί(!) να του

παραχωρηθεί δωρεάν η ξαπλώστρα, όπως και έγινε. 

Παρότρυνε μάλιστα οποιονδήποτε του παρουσιαστεί πρό-

βλημα στην είσοδό του ή στην παραμονή του στην πλαζ μ’

αυτές τις προϋποθέσεις, να επικοινωνήσει με το Δήμο

προκειμένου να παρέμβει. 

Στην πλειοψηφία τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναφέρθη-

καν στην Ελεγχόμενη Στάθμευση και στην αποτελεσματι-

κότητά της με διάφορες όμως επισημάνσεις. Ο Άγγ. Απο-

στολάτος περιμένει την επανεξέταση του θέματος, ενώ ο

Δ. Κιούκης επισήμανε αυτό που είχαμε γράψει και σε

προηγούμενο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, ότι το πρόβλημα με

τα αυτοκίνητα μπορεί να λύθηκε στην πλατεία, αλλά με-

ταφέρθηκε μπροστά απ’ το Ασκληπιείο. 

Τη δυσαρέσκεια ορισμένων δημοτών για το μέτρο της

ελεγχόμενης στάθμευσης έδειξε το γεγονός που ανέφερε

ο Γρ. Κωνσταντέλλος, ότι μπροστά σε εμπορικό κέντρο

της Βασ. Παύλου οι διαχειριστές του, ξήλωσαν τις πινακί-

δες και τις πέταξαν. Ενώ η Δημοτική Αστυνομία που έχει

κάνει πολλές προσπάθειες για την επιτυχία του μέτρου,

όπως είπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος έχει δεχθεί ύβρις και χει-

ροδικίες. 

Στο θέμα της Β’ πλαζ και το Camping αναφέρθηκε ο Π. Θα-

νόπουλος και δήλωσε την ανησυχία του για τις προεγκρί-

σεις των επιχειρήσεων που βάζει μπρος ο Δήμαρχος, κα-

θώς μπορεί προέγκριση να μην σημαίνει άδεια, πρακτικά

όμως σημαίνει λειτουργία του καταστήματος. 

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι οι βλέψεις της ΕΤΑ για

τη β’ πλαζ είναι η παραλία να είναι ανοιχτή με αθλητικές

εγκαταστάσεις και σε συνδιαχείριση με το Δήμο, τελειώ-

νοντας με την ελπίδα… και ο νέος διαχειριστής τους να

έχει τα «ίδια μυαλά».

Τι απέγινε το container απόθεσης 

ηλεκτρικών συσκευών;

Ερώτημα έθεσε η Ηλ. Τσιριγώτη τι απέγινε το κοντέινερ

ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών κάτι που ομολο-

γούμε ότι είχαμε απορία και εμείς, και της απάντησαν ότι

κάηκε. Και η απάντηση από το Δήμαρχο, γεμάτος ειρωνεία

(όπως και τις περισσότερες φορές απαντάει): «δεν ήτανε
χώρος ανακύκλωσης αυτός, χώρος να βρίσκουν οι τσιγ-
γάνοι μαζεμένες τις συσκευές ήτανε». Η Ηλ. Τσιριγώτη

ανταπάντησε ότι τα σκουπίδια και η ανακύκλωση είναι ζή-

τημα πολιτισμού και ότι θα μπορούσε να ελέγχει τους κά-

δους ο Δήμος και πήρε την παρακάτω «αφοπλιστική» απά-

ντηση: «τα σκουπίδια τα κάνουν οι δημότες, όχι ο Δή-
μος»… Αρα να τα μαζεύουμε μόνοι μας και να τα “τρώμε”; 

Σ.Σ. Στη διάρκεια του πολύωρου δημοτικού συμβουλίου ειπώ-

θηκαν και πολλά ευτράπελα, που επιλέγω να μην τα αναπα-

ράξω σεβόμενη το χρόνο των αναγνωστών. Δεν ξέρω αν θα

γελάγατε αν παρακολουθούσατε το Δ.Σ., ή αν θα «κλαίγατε».

Το σίγουρο είναι ότι θα αιφνιδιαζόσασταν από τον τρόπο ομι-

λίας ορισμένων. 
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς
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...Ηρθε η φωτιά και επανήλθε 

ο Σωτηρόπουλος 

Γράφαμε ότι παραιτήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Παν.

Σωτηρόπουλος από την πυρασφάλεια και ότι έχει κατα-

θέσει αίτηση ανεξαρτητοποίησης. Βέβαια κρατούσαμε

τις επιφυλάξεις, και όντως δικαιωθήκαμε.

Μετά τις φωτιές στο Πανόραμα, στο προχθεσινό (22/6)

Δημοτικό Συμβούλιο “πήρε πίσω” την παραίτηση του, με

επιφύλαξη βέβαια στο κατά πόσο θα τηρηθούν κάποιες

παροχές προς την πυρασφάλεια.

Εθελοντής αναμένει στο ακουστικό του

Και επειδή μιλάει η Βούλα για φτώχεια εθελοντών, ήρθε

στα γραφεία μας κάτοικος Βούλας που έχει τηλεφωνή-

σει στον υπεύθυνο Παν. Σωτηρόπουλο, του έχει εκφρά-

σει την επιθυμία να εγγραφεί ως εθελοντής, έχει αφήσει

και τηλέφωνο, αλλά απάντηση δεν πήρε!

Διαβάστηκε επιστολή κατοίκου στο Δ.Σ. Βούλας, όπου

επισημαίνει την επικινδυνότητα του τριγώνου Καραϊ-

σκάκη, Ματρώζου, Παπάγου. Οσο την ακούσατε εσείς

που ήσασταν απόντες, άλλο τόσο την άκουσαν και όλοι

οι σύμβουλοι, όλων των πλευρών.

Καμία παρατήρηση, καμία λέξη. Απευθύνθηκε σε ώτα μη

ακουόντων! 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

«Για να πατήσεις /
εις το σκαλί  τούτο (της ποιήσεως το πρώτο )/
πρέπει με το δικαίωμα σου νάσαι /,
πολίτης εις των ιδεών την πόλη»

K. Καβάφης    

Δεν ξέρω ποιά είναι η γνώμη σας για τους ποιητές και την ποί-

ηση. Εγώ ασπάζομαι την Πλατωνική φιλοσοφία, που μας λέει

ότι ο ποιητής γεννιέται, ότι είναι από τη φύση του χαρισματικό

άτομο, και ότι η ποιητική τέχνη και έμπνευση, δεν μπορεί να δι-

δαχθεί.  

Ίσως  κάτι  τέτοιο να μην το αποδεχόταν  ο Αριστοτέλης, όταν

τόνιζε την δυνατότητα της  ‘’τεχνικής σοφίας’’, δηλαδή  ότι

“μπορείς  να κατορθώσεις  να γίνεις ποιητής, με την κατάλλη-

λη εκπαίδευση”.

(“Ει άνευ τέχνης και παρασκευής δυνατόν γίγνεσθαι, μάλλον

δια τέχνης και επιμελείας δυνατόν” Αριστοτέλης, Ρητορική).

Σε αντίλογο,  έρχεται ο διάλογος του Φαίδρου, (Συκουτρής: Ει-

σαγωγή   “Αριστοτέλους Ποιητική”) στον οποίο  καταγράφεται

σαν “χειρωνάκτης”, εκείνος ο ποιητής που δημιουργεί “εκ τέ-

χνης” και όχι “εκ μανίας”, τουτέστιν όχι από έμφυτη έμπνευση

(κατ΄εμένα και κατά παραγγελίαν). 

Σχετικά με την κατάσταση “μανία” φαίνεται ότι ο ποιητής,

εκτός από τη χαρισματική  του φύση, για να γράψει δημιουργι-

κά θα πρέπει μερικές φορές να βρεθεί και  κάτω από  ορισμέ-

νες συγκινησιακές καταστάσεις.  Φαίνεται ότι αυτές,  λειτουρ-

γούν σαν έναυσμα για το “μπίγκ  μπάνγκ”, ή πιο απλά για την

ποιητική εκρηκτική εξωτερίκευση. Ξέρομε για τον Καρυωτάκη,

που έγραφε κάτω από τον γενικότερο πεσιμισμό  του,   και την

Πολυδούρη, που έμπνεότανε κάτω από ένα  ερωτικό συναι-

σθηματισμό. Ξέρομε για τον Καβαδία, που ερεθιζόταν από την

απεραντοσύνη της θάλασσας και τη μίζερη ζωή του ναυτικού,

για τον   Σολωμό που γέμιζε από ποιητικό πατριωτισμό, όντας

έστω  από απέναντι, από μακρυά  και  εκ του ασφαλούς  όταν

άκουγε  κανόνια, κλαγγές όπλων και τις οιμωγές του Μπάυρον

από  το  Μεσολόγγι, και τότε γεμάτος υπερηφάνεια  εμπνεό-

ταν. Ακόμα μάθαμε για τον Καβάφη, που παλεύοντας με ιδρω-

μένα κορμιά και ενοχές και πιο παλιά για τον  Αισχύλο, που

μέσα στο  ξέφρενο μεθύσι (το αναφέρει ο Αριστοφάνης στους

Αχαρνείς,  “Όρνιθες” και  “Θεσμοφοριάζουσες”), συνέθεταν τις

παγκόσμιες δημιουργίες τους. 

Η ποίηση, είτε με τον κανόνα της   “ρίμας”, είτε γραμμένη  σε

ελεύθερο,  ελευθερόφωνο ή πεζόμορφο στίχο, κατ΄αρχήν

πρέπει να δίνει μήνυμα. Αλλοιώς γίνεται ένα προίόν απλού στι-

χοπλόκου, ανούσιο παράγωγο, μιας  εφήμερης και πρόσκαιρης

απόλαυσης και ασήμαντης σκοπιμότητας.

Το ποίημα συν τοις άλλοις, πρέπει να είναι διαχρονικό. Εδώ να

προσθέσω ότι μια αναφορά στο υπερρεαλιστικό  ποίημα, δεν

είναι του παρόντος.

Πρέπει ίσως να πώ εν συντομία, ότι όταν λέμε πως  το ποίημα

έχει ρίμα, εξυπακούεται ότι θα έχει ομοιοκαταληξία και μέτρο. 

Η ποίηση όμως ζωντανή ούσα,  υφίσταται μια διαλεκτική εξέ-

λιξη, κλυδωνιζόμενη ανάμεσα στα σημεία των καιρών και των

πολιτισμικών επιδράσεων.  

Έτσι η μοντέρνα, η νεωτερική ποίηση, δεν πειθαρχεί σε κανό-

νες αριθμού και τρόπου κατανομής στίχων, ομοιοκαταληξίας,

μέτρου, ρυθμού κ.τ.λ. που διέπουν την παραδοσιακή ποιητική

δομή  (ελεύθερος στίχος).  Ενίοτε πάλι ο στίχος διατηρεί το

μέτρο του ή και κάποια άστατα κατανεμημένη ομοιοκαταληξία

(ελευθερωμένος στίχος). Άνισα στροφικά σύνολα και άνισες

στροφικές ενότητες, μπορεί να διαταράσσουν και να διασπούν

το ποιητικό κείμενο.  Ο ποιητικός λόγος όμως που αναπτύσσε-

ται, είναι συνεχής και  δίνει εξωτερικά  εντύπωση και εικόνα,

πεζού λόγου (πεζόμορφο ποίημα- poeme en prose).

Η νεωτερική ποίηση  διακρίνεται για την εκφραστική της τόλ-

μη. Εδώ λέξεις αταίριαστες, ασύμβατες, συνδέονται μεταξύ

τους και ξαναγεννιούνται σε ένα ξέφρενο χορό,  δίνοντας μια

καινούρια νοηματική ταυτότητα. 

Και σε όλο αυτό το παιχνίδι, ενίοτε το νόημα και το μήνυμα εί-

ναι κρυμμένο, σε ένα υπαινιγματικό ειρμό, που θα πρέπει να

κοπιάσεις για να το ανακαλύψεις. 

Σε συντομία προσπάθησα, - καίτοι φοβούμαι ότι λειτούργησα

με πολλές αστοχίες - να κάνω μια ενημέρωση, σε εκείνον που

απέχει της “ποιητικής” ή δεν τη συμπαθεί. Αυτόν όμως που  δεν

συμπαθεί την ποίηση και τους ποιητές,  τον εκ πεποιθήσεως

αντιφρονούντα, θα τον κερδίσω με το παρακάτω ποίημα, του

ποιητή  Ιωάννη Μαχαίρα. Εχει δημοσιευθεί  στα “Λεριακά Νέα”

του φίλου μου Ν. Νταλόγλου.  Είναι ένα ποίημα, γραμμένο  σε

πεζόμορφο ελεύθερο στίχο, συγκλονιστικό. Στη δομή του

αγνοεί τους θεατρικούς κανόνες του Γκρόττο,  αλλά και  δια-

σπά  το σχεδιασμό της πυραμίδας του Freytag. Δηλαδή η ήρε-

μη πορεία της πλοκής, ενώ  είναι  προοδευτικά ανοδική με την

κορύφωση να φτάνει στη λύση, χωρίς προηγουμένως να έχει

πάρει  την χτυπητή  καθοδική πορεία, την χαρακτηριστική της

εν λόγω πυραμίδας. 

Η λύση - κάθαρση εδώ έρχεται με την θεοποίηση του ήρωα. Να

το διαβάσομε λοιπόν.

Τίτλος: Ψυχαγωγία

Κάποτε ήταν μια κοπέλα τυφλή. / Μισούσε τον εαυτό της που

ήταν τυφλή./  ….

Αυτός, ήταν πάντα  εκεί, γι’ αυτήν/.  Την αγαπούσε και ήταν πά-

ντα δίπλα της./

Του είχε πεί, ότι αν μπορούσε να δεί / τον κόσμο, τότε  θα τον

παντρευόταν!/

Μια μέρα, κάποιος της δώρισε δυό μάτια/ και τότε, μπόρεσε να

δεί τον κόσμο,  που τόσο πολύ ήθελε../ 

Είδε και  τον αγαπημένο της . /

Εκείνος, την ρώτησε γεμάτος χαρά: «τώρα /που μπορείς να δείς

τον κόσμο, θα με παντρευτείς;»/

Η κοπέλα όμως, έκπληκτη είδε ότι ο / αγαπημένος της ήταν κι αυ-

τός τυφλός και σοκαρισμένη/ 

από αυτό, αρνήθηκε να τον παντρευτεί./

Το αγόρι, έφυγε δακρυσμένο και με πόνο/ αργότερα της έστει-

λε ένα γράμμα./

«Απλά, σε παρακαλώ, να προσέχεις τα μάτια μου…»
γιάνννης κορναράκης του μάνθου

____________

Βοηθήματα

1) Εφημ. “Λεριακά Νέα”, 30.04.09

2) Λεξικό λογοτεχνικών όρων. ΟΕΔΒ

3) Πλάτωνος Συμπόσιον  εκδ. Κολλάρου, (Εστία) 2000

4) Αριστοτέλους “Περί Ποιητικής”, εκδ.  Κολλάρου (Εστία) 2000

5) Ε. Παπανούτσου. “Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός”, εκδ. Ικαρος

6) Χ. Μηχιώτης “Διονύσιος Σολωμός”, εκδ. Ικαρος 2007 

Περί  τέχνης ποιητικής

και ποιητών

Θα προβώ σε εκτεταμένη

αναδάσωση

Με εντολή του Δημάρχου Γλυφάδας Γιάννη Θεοδωρό-

πουλου προς τη νομική υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος

Γλυφάδας θα παραστεί ως πολιτικός ενάγων στην υπό-

θεση του κατηγορουμένου

για τον εμπρησμό  του

Υμηττού, όπου καταστρά-

φηκαν πέντε χιλιάδες

στρέμματα και απειλήθη-

καν κατοικημένες περιο-

χές. 

O Δήμαρχος Γλυφάδας

Γιάννης Θεοδωρόπουλος

δήλωσε ότι: “επιβεβαιώθη-

καν οι αρχικές μου εκτιμή-

σεις περί εμπρησμού, ενώ χρειάστηκαν μόλις λίγα

24ωρα, για να πέσουν στο κενό οι συκοφαντίες  που

εκτοξεύτηκαν εναντίον της Δημοτικής Αρχής και ιδιαί-

τερα εναντίον μου από την αντιπολίτευση  και από κα-

τευθυνόμενο φορέα.

Για μία ακόμη φορά βεβαιώνω τους κατοίκους της πόλης

ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να

καταπατήσει ούτε ένα μέτρο από τον Υμηττό προς ικα-

νοποίηση παράνομων συμφερόντων.

Τέλος, δηλώνω, ότι ο Δήμος Γλυφάδας θα προβεί σε

εκτεταμένη αναδάσωση όταν το επιτρέψουν οι καιρικές

συνθήκες». 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΡΕΖΙΛΕΨΕ 6000 ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΡΑΙΑ

Ενα διήμερο οδοιπορικό στην παράδοση στο Στάδιο Ει-

ρήνης & Φιλίας αποτέλεσε την ταφόπλακα του ελληνι-

κού μας πολιτισμού. Χωρίς απολύτως καμία διαφήμιση,

ούτε στις στάσεις του τράμ και ΗΣΑΠ που βρίσκονται

στην είσοδο του σταδίου και που ο δεύτερος ήταν χορη-

γός της εκδήλωσης! Επίσης δεν βρέθηκαν ίχνη σήμαν-

σης στις πόρτες που έπρεπε να διαβείς για να αντικρύ-

σεις το θέαμα που σου θύμιζε κάτι τριτοκοσμικό και προ-

χειρότατο, την πίστα με υλικό τύπου τσιμέντου σε απο-

σύνθεση, την ηχητική εγκατάσταση να σου κάνει ηλε-

κτροσόκ στα νεύρα και τα καθίσματα να απαιτούν ιδιαί-

τερη προσοχή για να μην χρειαστείς καθαριστήριο στα

ρούχα σου άμεσα. 

Και για όλα αυτά να καταβάλεις το εισητήριο των 5Ε

στην είσοδο! Ολοι συμμετείχαν εθελοντικά, μάς τόνισαν

πολλές φορές. Οι χρυσοί και άλλοι χορηγοί περισσότε-

ροι απο 20· οι θεατές ελάχιστοι, ο πρόεδρος της διορ-

γάνωσης να επαινεί τον εαυτό του για το κατόρθωμα.

ίσως να εχει δίκιο, γιατί να καταφέρει να ρεζιλέψει τόσο

τον πολιτισμό μας σίγουρα χρειάστηκε κόπο!! Αλλά το

πέτυχε! όχι μην το επαναλάβετε· δεν θα το αντέξουμε,

φτάνει. Μας δώσατε ένα ηχητό μήνυμα ότι η παράδοση

κατρακυλά κάθε μέρα περισσότερο, γιατί δεν εχει στη-

ρίγματα και οραματιστές αληθινούς!!

Β.Καράγιωργα - Δημοσιογράφος
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Όταν στο φύλλο της 25ης Απριλίου, η

Εβδόμη δημοσίευσε την «Πρόταση

προς το Ασκληπιείο», δεν έγινα απο-

δέκτης μόνο ενθαρρυντικών σχολίων.

Άκουσα από κάποιους και τα σχολιανά

μου: «Ποιός ασχολείται σήμερα με την

Κύπρο του 1974; Τι θες και τα σκαλί-

ζεις τώρα; Αφού δεν ενδιαφέρονται

αυτοί που πρέπει, τι περιμένεις να πε-

τύχεις;» κι άλλα τέτοια. Όσοι «αρμόδι-

οι», πριν, κατά και μετά την εισβολή

του «Αττίλα» στην Κύπρο, πίστεψαν

ότι οι Έλληνες θα ξεχάσουν, όπως

ηθελημένα ξέχασαν εκείνοι, απλά

έχουν ατυχήσει. Για να καταλάβεις

τους Έλληνες, δεν αρκεί να τους κυ-

βερνάς. Πρέπει και να έχεις την ψυχή

τους. Και αυτή δεν πιστοποιείται από

την αναγραφή της υπηκοότητας στις

αστυνομικές ταυτότητες. Συχνά, έτσι

όπως φανερώνεται, μπορεί να ξαφνιά-

σει κι αυτούς που την έχουν.

Γιατί δεν ξεχνά, όπως κάποιες φορές

το μυαλό, ζεμένο στο αλέτρι της βιο-

πάλης. Κάποιοι την ονομάζουν «Συνεί-

δηση του Έθνους». Κάποιοι άλλοι, αυ-

τήν την πανάρχαια ψυχή λυσσάνε να

πατήσουν για να μας υποτάξουν, ίσως

γιατί καλύτερα κι από εμάς, γνωρίζουν

και φοβούνται τις αστείρευτες δυνά-

μεις της όταν κοιτάξει ψηλά κι όταν,

κατά πως λέει ο Οδυσσέας Ελύτης,

υψώσει πίσω απ’ τον καιρό τα πικρά

της χέρια με τον κεραυνό.

Σε όλους εκείνους τους Έλληνες που

υψώθηκαν για άλλη μιά φορά πάνω

από τις επίσημες «γραμμές» και στήρι-

ξαν θαρρετά την πρωτοβουλία μας,

νοιώθω ανήμπορα τα λόγια μου να

τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη και

τη χαρά μου, ότι τέτοιους συμπατριώ-

τες έχω. Στους Σεβασμιώτατους Ιε-

ράρχες και φλογερούς πατριώτες, Μη-

τροπολίτες Κονίτσης Ανδρέα, Καλα-

βρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιο, Μο-

νεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιο,

στους εκλεγμένους λειτουργούς της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που απέδει-

ξαν με την καθαρή, δυνατή φωνή τους

ότι δεν άρχουν τυχαία Ελλήνων, στον

ξεχωριστό διοικητή του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου Βούλας, Ηρακλή Καρα-

γεώργο, που αποδέχθηκε την πρότα-

ση, στους συλλόγους και σε τούτη την

εφημερίδα που τιμάτε με την προτίμη-

σή σας, ίσως γιατί δεν έπαψε ούτε

στιγμή να δίνει στις σελίδες της χώρο

για ν’ ανασαίνει ο Άγνωστος Έλληνας,

ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Λίγο για να

εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και

σε σας φίλοι αναγνώστες, γιατί κυριο-

λεκτικά άναψαν τα τηλέφωνα της

«Εβδόμης» από τα θερμά υποστηρικτι-

κά σας λόγια.

Υποχρέωση είχαμε να στείλουμε την

αγάπη σας-και των προβεβλημμένων

και των αφανών, αλλ’ εξίσου σημαντι-

κών για την Ελλάδα Ελλήνων-εκεί που

έπρεπε να σταλεί. Και χτύπησε η αγά-

πη σας την πόρτα σε κάποια φτωχό-

σπιτα, πέρασε μέσα σε κορμιά βασανι-

σμένα από πληγές αγιάτρευτες, χάϊ-

δεψε πικραμένες ψυχές παλληκαριών

κι αφού τους ψιθύρισε «κι αν σε ξέχα-

σε το κράτος, η Πατρίδα σου δεν σε

ξέχασε ποτέ γιέ μου», ανέβηκε σ’ εκεί-

νον τον τοίχο με τα σκονισμένα ενθυ-

μήματα και τα μετάλλια Τιμής, ίσως το

πιο βαρύτιμο μετάλλιο απ’ όλα.

Μία από εκείνες τις ώρες των Ελλήνων...
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αξιότιμε κ. Ρώντα

Με την επιστολή μου αυτή θέλω να σας εκφράσω

την απόλυτη συμπαράστασή μας στην πρότασή σας

για διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας, στο

Ασκληπιείο της Βούλας, σχετικά με τις ασθένειες

από τις οποίες έχουν προσβληθεί πολλοί Έλληνες

πατριώτες  που αγωνίστηκαν δίπλα στους Κυπρίους

αδελφούς μας κατά την διάρκεια των συγκρούσεων

στην Μεγαλόνησο. 

Επιπλέον θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την

πρότασή σας αυτή και να σας ευχηθώ η ιδέα σας να

υλοποιηθεί και να στεφθεί από κάθε επιτυχία. 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Ιωάννης Θεοδωρόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητέ κε Διοικητά του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Ενημερώθηκα από την τοπική εφημερίδα « ΕΒΔΟΜΗ »

για την πρόταση του συντάκτη Γρηγόρη Ρώντα να διορ-

γανωθεί ημερίδα με θέμα την εκδήλωση ασθενειών σε

στρατιωτικούς που υπηρέτησαν στην Κύπρο, κατά την

διάρκεια των συγκρούσεων 1964-1967 και 1974,  λόγω

χρήσης απαγορευμένων όπλων.

Δεχτείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ανάληψη

μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και την διαβεβαίωση της προ-

σωπικής μου στήριξης στην προσπάθειά σας.

Η συνεχής ενημέρωση για τις επιπτώσεις από την χρήση

των « σύγχρονων» όπλων, στην υγεία των οπλιτών αλλά

και του άμαχου πληθυσμού, βάζει ένα λιθαράκι στην προ-

άσπιση της ειρήνης. Σαν Δήμαρχος της ιστορικής πόλης

του Μαραθώνα, που το όνομά του συμβολίζει τον αγώνα

για την ελευθερία και τη δημοκρατία, θεωρώ χρέος την

υποστήριξη κάθε τέτοιας προσπάθειας.

Είμαι στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΖΑΓΑΡΗΣ

Δήμαρχος Μαραθώνος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ

Προς την Διευθύντριαν

της Εφημερίδος «ΕΒΔΟΜΗ»

Κυρία Διευθύντρια

Πληροφορήθηκα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόταση

του συνεργάτη της έγκριτης εφημερίδας σας κ. Γρηγορί-

ου Ρώντα, για την διοργάνωση στο Ασκληπιείο Βούλας

Ιατρικής ημερίδας, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφο-

ριών και εμπειριών σχετικά με τις ανίατες ασθένειες που

εκδηλώθηκαν σε Έλληνες παλαιμάχους αγωνιστές του

Κυπριακού Αγώνα κατά τα έτη 1964, 1967 και το 1974. 

Η αξιέπαινη πρωτοβουλία του εκτός από ιατρικό έχει και

εθνικό βάρος. Αποτελεί ελάχιστο, συμβολικό δείγμα ευ-

γνωμοσύνης της πατρίδας μας σε παιδιά της που φέρουν

αγόγγυστα τον σταυρό του μαρτυρίου τους για την γεν-

ναιότητα και την αυταπάρνηση που επέδειξαν στο πεδίο

της υπεράσπισής της και τον καιρό της ειρήνης, βαστά-

ζοντας το στίγμα...της επιτέλεσης του καθήκοντος, βιώ-

νουν την πολύμορφη περιφρόνηση και την περιθωριοποί-

ηση.

Επικροτώ, λοιπόν, και προσυπογράφω με όλη μου την

ψυχή την αξιόλογη και πολυσήμαντη πρόταση του κ.

Γρηγ. Ρώντα και εύχομαι την τάχιστη υλοποίησή της.

Με τιμή και πολλές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Εν Αιγίω τη 11η Ιουνίου 2009
Αξιότιμον Κύριον

Γρηγόριον Δημ. Ρώνταν

Με ιδιαιτέραν ικανοποίησιν ελάβομεν γνώσιν επιστολής σας

μετά των επισυναπτομένων φύλλων της εγκρίτου εβδομαδιαί-

ας τοπικής εφημερίδος Ανατολικής Αττικής υπό τον τίτλον

«ΕΒΔΟΜΗ», αναφερομένων εις δημοσιευμένο  άρθρο σας

σχετικά με πρωτοβουλία σας να προτείνετε προς το «Ασκλη-

πιείον Νοσοκομείον Βούλας» την διοργάνωσιν Επιστημονικής

Ημερίδος για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι

ξεχασμένοι, εγκαταλελειμμένοι και σακατεμένοι αγωνιστές

αδελφοί μας της περιόδου 1964, 1967 και κυρίως του 1974

από την εισβολή των Τούρκων εις την Κύπρον.

Ποιμαντικόν καθήκον μας επιβάλλει να στηρίξωμεν και να

επαινέσωμεν το απαράμιλλον εθνικόν φρόνημα και τον πα-

τριωτικόν παλμόν, που σας διακατέχουν δια την προάσπισιν

των Εθνικών Ιδεωδών και παραδόσεων του Έθνους. Τυγχά-

νετε πράγματι άξιος απόγονος των ηρωϊκών μας προγόνων

που θυσιάσθησαν για τα Εθνικά και Θρησκευτικά Ιδεώδη της

πατρίδος μας και αναδεικνύετε την Ιστορίαν μας με τον δη-

μασιογραφικόν σας κάλαμον εις τας επερχομένας γενεάς.

Παρακαλούμεν δεχθήτε την έκφρασιν θερμών συγχαρητη-

ρίων. ΕΥΓΕ!!!

Ομοίως, αξίζει πολλών επαίνων και συγχαρητηρίων και ο

Αξιότιμος Κύριος Ηρακλής Καραγεώργος, Διοικητής του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, όστις απεδέχθη και στή-

ριξε την πρωτοβουλίαν σας. Πρέπει να προβάλλωμεν τέτοια

αναστήματα στην εποχήν μας, που ευαισθητοποιούνται και

διακατέχονται από πατριωτικά αισθήματα, ώστε να γίνουν

μιμητές των και άλλοι συμπολίτες μας.

Παρακαλούμεν δεχθήτε την έκφρασιν θερμών ευχαριστιών

δια την ενημέρωσίν μας και τας ευφήμους προσρήσεις σας

προς την ταπεινότητά μου, ευχόμενοι, όπως Κύριος ο Θεός

επιδαψιλεύη εφ’ υμάς και τα μέλη της οικογενείας σας

πλουσίαν την χάριν και ευλογίαν Του και ενισχύη υμάς εις

το πολύπλευρον πατριωτικόν και πνευματικόν σας έργον.

Επί δε τούτοις διατελούμεν μετά πάσης τιμής και ευχών εν

Κυρίω

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το περιστατικό έγραψε ένας αναγνώστης μας, που
προτίμησε να κρατήσει την ανωνυμία του, όταν,
όπως λέει και στο κείμενό του, περπατώντας στη
γειτονιά του ένιωσε σαν ξένος.

Ήταν ένα ζεστό μεσημέρι της προηγούμενη εβδομά-

δας στο κέντρο της Γλυφάδας. Έχοντας κατέβει βια-

στικά για να προμηθευτώ αναλώσιμα γραφείου αντί-

κρυσα κάτι πρωτόγνωρο για τη "γειτονιά" μου: Μια

ομάδα από τους γνωστούς "πρόσφυγες" που περι-

φέρονται πουλώντας πειρατικά αντίγραφα cd και

dvd άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, να φω-

νάζουν και να σπρώχνονται. Ξαφνικά, κάποιος ση-

κώνει ένα μαδέρι (που το βρήκε;;;) και χτυπά κάποι-

ον άλλο. Μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση κλι-

μακώνεται και από τη θέση μου -περίπου 100μ μα-

κριά- δε μπορούσα να καταλάβω ποιός χτυπά ποιόν.

Ξαφνικά, κάποιος έρχεται τρέχοντας προς το μέρος

μου, και ξωπίσω του ένας "μαδεροφόρος". Περνάνε

και οι δύο ξυστά μου, με το σηκωμένο μαδέρι να

φλερτάρει το κεφάλι μου. Φωνές στη γλώσσα τους

από λίγα μέτρα πιο πέρα, κατεβαίνουν όλοι τρέχο-

ντας. Ο προπορευόμενος ξένος μπαίνει τρέχοντας

μέσα στο Hagen-Dasz απ' όπου τον πετάει έξω το

προσωπικό. Κολλάει την πλάτη του σε ένα γυαλι-

στερό Fiat Panda για να φυλαχτεί, το μαδέρι τον

χτυπά, όπως και το αυτοκίνητο. Επενειλημένα. 

Γυαλιά παντού, κρίμα για τον άνθρωπο που το πάρ-

καρε εκεί!

Το προσωπικό του καταστήματος φωνάζει στην ομάδα

των μελαμψών μικρόσωμων ταραχοποιών και τους

απωθεί. Κάποιοι από αυτούς διέφυγαν προς την παρα-

λία. 3-4 κουβαλώντας μαδέρια-μπαστούνια άρχισαν να

περπατούν προς τα εκεί. Η συνέχεια άγνωστη...

Όλα αυτά μόλις 2 στενά από το Αστυνομικό Τμήμα

Γλυφάδας, με ούτε έναν αστυνομικό παρόντα. Ήταν

όλοι στην παραλιακή και μοίραζαν κλήσεις σε παρά-

νομα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Μέχρι εκείνη την ημέρα ήμουν συμπονετικός προς

τους ανθρώπους αυτούς, και παρόλο που ποτέ δεν

αγόραζα τα cd τους, ποτέ δεν είχα την ανάγκη να

μου πλύνουν το παρμπρίζ στο φανάρι, πάντα έλεγα

"κοίτα τους κακομοίρηδες πόσο ταλαιπωρούνται".

Εκείνη την ημέρα, κάθε συμπόνοια που ένιωθα προς

αυτούς έπαψε. Είδα τη γειτονιά που μεγάλωσα να

γίνεται για λίγες στιγμές πεδίο μάχης από ποιούς;

Ξένους, πρόσφυγες, που ήρθαν εδώ να βρουν ένα

καλύτερο αύριο! Τι είχαν να χωρίσουν; Δε με νοιά-

ζει. Όταν βρίσκεσαι σε ξένο σπίτι πρέπει να σέβεσαι

τον οικοδεσπότη του!

Περπάτησα μέχρι το αυτοκίνητο μου, μπήκα μέσα

και έβαλα μπρος. Στο επόμενο φανάρι, να ένας τυ-

πάκος φτυστός οι ταραχοποιοί, με πλησιάζει και

απλώνει ένα πενταβρώμικο πατσαβούρι που έσταζε

βρωμόνερα πάνω στο παρμπρίζ μου, λερώνοντας το.

Χαμογελάει και λέει "πλύνει;". Πάντα αρνούμουν ευ-

γενικά. Εκείνη τη μέρα όμως κατέβασα το παράθυρο

και του φώναξα "Φύγε από 'δω ρε, τράβα σπίτι σου!".

Σ.Σ. Δε είμαι αντίθετη με τους αλλοδαπούς που ψά-
χνουν ένα καλύτερο αύριο σε μια άλλη χώρα, με τη
διαφορά ότι πρέπει η εκάστοτε χώρα που θα τους
δέχεται, να τους δέχεται με κάποιες προϋποθέσεις,
κριτήρια και μέχρι έναν αριθμό. Καταστάσεις σαν
αυτές όμως - που συμβαίνουν ουκ ολίγες φορές γύ-
ρω μας -, σε κάνουν να είσαι το λιγότερο προκατει-
λημένος με τους ανθρώπους που τις δημιουργούν.
Θυμάστε πριν από 15 χρόνια πόσους Φιλιπινέζους
είχαμε στη χώρα μας; Γιατί κανένας Έλληνας δεν
στράφηκε εναντίον των Φιλιππινέζων; Επειδή ποτέ
δεν δημιούργησαν προβλήματα στην κοινωνία. 
Άρα για το όνομα που κουβαλάει μια φυλή και για τη
συμπεριφορά που δέχεται, ευθύνονται και οι εκπρό-
σωποί της.  
Το κακό είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα
χλωρά. 

Η γειτονιά που μεγάλωσα...

πεδίο μάχης

Θλίψη, ντροπή, οργή, είναι μερικά

από τα συναισθήματα που έχω

βλέποντας αυτές τις φωτογρα-

φίες. 

Μπορεί να φαίνεται απίστευτο,

αλλά δυστυχώς συμβαίνει ακόμη

και σήμερα στην Δανία. 

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που

βλέπετε είναι από μια κτηνώδη

“παράδοση”, συνήθεια που έχουν

στις Νήσους Φαρόε (Δανία) όπου

οι νέοι άντρες στην είσοδο της

ενηλικίωσής τους επιδίδονται σε

κατακρεουργήσεις δελφινιών

ώστε να αποδείξουν τον “ανδρι-

σμό” (;) τους.

Η βάρβαρη μαζική σφαγή αυτών

των υπέροχων και έξυπνων ζώων,

των δελφινιών Calderon, δεν έχει

ευαισθητοποιήσει κανέναν οργα-

νισμό, καμία χώρα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωση να επέμβει; Πώς μπο-

ρούμε να μιλάμε για προστασία

του περιβάλλοντος και να πέρ-

νουμε δήθεν μέτρα, εάν δεν σε-

βόμαστε τη ζωική αλυσί-

δα στην οποία στηρίζε-

ται όλο το οικο-σύστημα;

Πληροφοριακά το

Calderon είναι ένα ευ-

φυές δελφίνι που είναι

ήρεμο και πλησιάζει

τους ανθρώπους από φι-

λική διάθεση. 

Που να ‘ξερε...

Ανεπίτρεπτες “παραδόσεις” του Ευρωπαϊκού “πολιτισμού”

Στα πλαίσια του 10ου International Venture Capital Forum,

ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής προτάσεων στο νέο

σχήμα αρχικής χρηματοδότησης και υποστήριξης καινο-

τομικών επιχειρήσεων Openfund.

Το σχήμα απευθύνεται σε ομάδες 2 έως 4 ατόμων, οι οποί-

ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά περιεκτική περι-

γραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η τελευταία οφεί-

λει να συσχετίζεται με νέες τεχνολογίες, συγκεκριμένα

με λογισμικό ή και το διαδίκτυο, καθώς επίσης να φέρει

διεθνή καινοτομία. Μετά την αξιολόγιση των στοιχείων θα

προκύψουν ως 5 επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες και θα

λάβουν τα προνόμια συμμετοχής τους στο Openfund. Η

έναρξη υποβολής προτάσεων μέσω της ηλεκτρονικής

ιστοσελίδας του Openfund ανακοινώθηκε χθες, ενώ η

προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία και

ανακοίνωση των επιλεχθεισών προτάσεων θα ολοκληρω-

θεί περί τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ την 1η Δεκεμβρίου ξεκι-

νά η περίοδος ‘εκκόλαψης’, παράλληλα με την έναρξη του

επόμενου γύρου υποβολής προτάσεων.

Το Openfund ξεκινά τη λειτουργία του με βασικό υποστη-

ρικτή και σημαντικό επενδυτή την Τράπεζα Πειραιώς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκτενής συμβουλευτική

και υποστήριξη σε οτιδήποτε απαιτεί η δημιουργία μίας

start-up επιχείρησης, μαζί με έκθεση και προβολή σε ευρύ

οικοσύστημα επαφών, τέλος χρηματοδότηση αρχικού στα-

δίου. Τα προνόμια αυτά κρίνονται ικανά, μαζί με την πλή-

ρη απασχόληση των επιχειρηματιών, για την μετατροπή

της ιδέας σε λειτουργικό προϊόν εντός διαστήματος 4 μη-

νών, γεγονός που αποτελεί και το στόχο λειτουργίας του

Openfund. 

Υποστήριξη καινοτομικών

επιχειρήσεων
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Η παραλία της Λουμπάρδας στην

Αγία Μαρίνα βρέθηκε ξανά στα

έδρανα του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Κρωπίας.

Η παράταξη της μειοψηφίας με

επικεφαλής το Δ. Κιούση είχε ζη-

τήσει τη σύγκληση του Δημοτικού

Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις

κατασκευές στη Λουμπάρδα από

τον μισθωτή που έχει αναλάβει το

χώρο.

Σημειώνουν χαρακτηριστικά: Θε-

ωρώντας ότι το θέμα είναι ιδιαίτε-

ρα σοβαρό καθώς προκύπτουν

πολιτικές αλλά και πιθανές ποινι-

κές ευθύνες, κρίνουμε ότι πρέπει

να συζητηθεί η όλη υπόθεση στο

Δ.Σ.

Το κείμενο συνοδεύεται από τα

επτά ονόματα της μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος Αντώνης Ντούνης

ξεκινώντας τη συνεδρίαση ανα-

φέρθηκε στην επιστολή αυτή, αλ-

λά τη χαρακτήρισε μη σύννομη

γιατί δεν είχε υπογραφές(!)

Χαμός από τα έδρανα της μειο-

ψηφίας. Ο πρόεδρος ζητάει να

τον αφήσουν να ολοκληρώσει.

«Η αίτηση θεωρείται μη νομότυπη

και δεν μπορούν να εφαρμοστούν

οι διατάξεις του ’95. Ωστόσο το

προεδρείο προτείνει να συζητη-

θεί εκτός ημερήσιας διάταξης σή-

μερα.. Αλλως να επανέλθει η αί-

τηση υπογεγραμμένη και να γίνει

ειδική συνεδρίαση», είπε ολοκλη-

ρώνοντας.

Ο Δ. Κιούσης ζήτησε να «μη στα-
θούμε στους τύπους» (γιατί δεν

είχε υπογραφές) Εσείς οφείλατε

να καθορίσετε το χρόνο εντός 6

ημερών.

Ο Αν. Χρήστου (πρώην πρόεδρος

Δ.Σ.) τόνισε ότι επειδή και στο

παρελθόν και κατά καιρούς έχω

αισθανθεί πάρα πολλές φορές το

γράμμα του νόμου, δεν υπάρχει

αντίρρηση να συζητηθεί οτιδήπο-

τε. Όλα τα άλλα είναι εκ του πο-

νηρού.

“Εφόσον δεν υπάρχει επί της ου-
σίας αντίρρηση να συζητηθεί οτι-
δήποτε, και επειδή κατά καιρούς
έχουμε σταθεί σε ζητήματα νομι-
μότητα σε σχέση με τον Κώδικα,
παρακαλώ να μπει σε ψηφοφορία
και να αποφασίσει το σώμα”.

Το σώμα τέλος αποφάσισε να συ-

ζητηθεί αμέσως μετά το πρώτο

θέμα, που αφορούσε ενστάσεις

για την ένταξη σχεδίου στην Αγία

Μαρίνα, όπως και έγινε.

Ο Γ. Σπέλλας έκανε την εισήγηση

θα έλεγα, επισημαίνοντας μάλι-

στα ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή

έδωσε άδειες μουσικών οργάνων,

την περασμένα εβδομάδα, ενώ

εκκρεμούν πολεοδομικές παρα-

βάσεις.

Επικαλέστηκε μάλιστα τη φράση

του Δημάρχου και του Αντιδημάρ-

χου Σ. Κόλλια σε προηγούμενο

συμβούλιο που είχαν απαντήσει:

«Είναι δυνατόν να δώσουμε

άδεια σε κάτι παράνομο;».

Τη «σκυτάλη» πήρε ο Σωτήρης

Λάμπρου κρούοντας τον κίνδυνο

«να μην πάθουμε αυτά που έπαθε
η Βούλα που έχει κλείσει η παρα-
λία της με νυχτερινά κέντρα» και

ζήτησε απαντήσεις σε όποιες αμ-

φιβολίες έχουν δημιουργηθεί.

Ο Μ. Γρινιεζάκης μίλησε για αλ-

λοίωση του περιβάλλοντος χώ-

ρου, γέμισε μπεκ και έγινε πάρκι-

γκ. Ασφαλτοστρώθηκε η 2η κα-

τεύθυνση του δρόμου για να εξυ-

πηρετήσει άλλους σκοπούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε

και ο Αντ. Κορωνιάς: «Φτιάχνει κι-
γκλιδώματα, βάζει μπεκ, φτιάχνει

φράχτες. Αποστραγγίζει το ρέμα
για να το κάνει δρόμο. Από πού
παίρνει αυτό το δικαίωμα».

Ο Δ. Κιούσης έκανε μία αναδρο-

μή στο ιστορικό (μίσθωση, καταγ-

γελία της μίσθωσης, μη χρήση

ιδιόχρησης από το Δήμο, καταγ-

γελία του μισθωτή κατά του Δή-

μου, νίκη του μισθωτή και επάνο-

δό του με βαρύτατες οικονομικές

απαιτήσεις. Δεν τα αναπαράγω

γιατί έχουμε ασχοληθεί εκτενέ-

στατα με το ιστορικό, που έχει

βάλει το Δήμο σε μία ομηρία.

Βέβαια ο Δ. Κιούσης ισχυρίζεται

ότι είχαν μισθώσει γκαρσονιέρα

και ο Δήμος έδωσε στη νέα μι-

σθώτρια εταιρία μία πολυκατοικία

και γι’ αυτό έπεσε η απόφαση

στην Περιφέρεια και επαναδια-

παγματευθήκατε. (Εδώ πρέπει να

σημειώσουμε ότι δεν έγινε νέα

μίσθωση με το νέο μισθωτή, αλλά

κινήθηκαν πάντα με τους όρους

της παλιάς μίσθωσης. Ο νέος μι-

σθωτής παρέλαβε τη σύμβαση

του παλιού μισθωτή και τη συνε-

χίζει, με απλά λόγια).

Ο Δ. Κιούσης μίλησε για πολεο-

δομικές και υγειονομικές παραβά-

σεις και ζήτησε διευκρινίσεις.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος

ανέτρεξε στη σύμβαση του 1985

και 1986 όπου γράφει ότι τον πε-

ριβάλλοντα χώρο θα διαχειρίζε-

ται η Δημοτική Επιχείρηση. 

«Βρέθηκε μελέτη του 1986 για

διαμόρφωση στο κομμάτι του

δρόμου και την επικαιροποιήσαμε

αλλά για να μπει φανάρι χρειάζο-

νται 8 μήνες. 

Όλα αυτά που γίνονται σήμερα

είναι δεσμεύσεις των τότε συμβά-

σεων». Ο,τι βλέπετε στη σύμβαση

είναι επανάληψη της σύμβασης

του 1996, εξήγησε.

Τα μπεκ μπήκαν για να καταβρέ-

χουν το χώμα στο χώρο στάθμευ-

σης γιατί δεν του επιτρέψαμε να

το ασφαλτοστρώσει.

Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να

χρησιμοποιηθεί το ρέμα ως είσο-

δος στο ρεύμα που έρχεται από

Σαρωνίδα.

Ο μισθωτής θέλει ένα αξιοπρε-

πές μαγαζί και εμείς θέλουμε

έναν διαμορφωμένο αξιοπρεπή

χώρο.

Δεν μπορεί να πηγαίνουν με τα

αυτοκίνητά τους μέχρι το …νερό,

τόνισε.

Οσο για την άδεια μουσικών ορ-

γάνων ο μισθωτής  κινηθήκαμε

όπως ορίζει ο Νόμος. Δεν υπήρχε

τροποποίηση της άδειας με τα

χαρτιά που μας προσκόμισε ο μι-

σθωτής ήμασταν υποχρεωμένοι

να δώσουμε.

Για τις παρανομίες του μισθωτή

έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες υπη-

ρεσίες.

Οσον αφορά τους βόθρους, υπάρ-

χουν δύο βόθροι στεγανοί από

παλιά, αλλά αύριο το πρωί θα

ελεγχθούν, τόνισε.

Ο Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας έκρι-

νε ότι δεν είναι το μείζον θέμα,

ενώ τρέχουν οι ΖΟΕ και το Ρυθμι-

στικό Σχέδιο που θα αλλάξουν τη

ζωή μας.

Μήπως νομίζετε ότι εμείς δεν

αγαπάμε τον τόπο. Εδώ γεννηθή-

καμε. Με μια εβδομάδα λειτουρ-

γίας βγάλατε συμπεράσματα!

Το σχέδιο της παλιάς σύμβασης

μιλάει για 12,5 στρέμματα. Αυτά

είναι. 

Οσο για τη διάβαση, η οποία είναι

δυσανάλογα μεγαλύτερη από τις

άλλες αν κρίνει το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

δρόμος γιατί όχι. Θα λύσει προ-

βλήματα και θα περνάει με ασφά-

λεια ο κόσμος. Υπάρχει έγκριση

του ΔΜΕΟ από το 1986 και δεν το

ξέραμε. Κάθε χρόνο ζητάγαμε

φανάρι στο σημείο αυτό και κάθε

χρόνο μας λέγανε ότι δεν γίνεται. 

Οσο για την διαμόρφωση του αι-

γιαλού έχουμε έγκριση από το Λι-

μεναρχείο.

Βγάλαμε 250 αυτοκίνητα μπάζα

από το χώρο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγ.

Μαρίνας Θ. Αγγούρης, παίρνο-

ντας το λόγο επεσήμανε τη φρά-

ση που είχε κάνει ο σύλλογος

σύνθημα: Η Λουμπάρδα μας προ-

σβάλει. «Τώρα κάτι άλλαξε και
πρέπει να προστατευθεί όσο γίνε-
ται περισσότερο. Αν κάνει παρα-
βάσεις το μαγαζί να τον μαζεύε-
τε. Αλλά ο χώρος πρέπει να μεί-
νει καθαρός. Είναι άδικο να μείνει
έτσι, ανεξάρτητα από πολιτικές
διαφωνίες», τόνισε.

Η προϊσταμένη των Τεχνικών

Υπηρεσιών κ. Βήχου ενημέρωσε

ότι ετοιμάζεται ένα master plan το

οποίο δεν έχει ακόμα δοθεί για

μελέτη. 

«Εμάς μας κοινοποιήθηκε έκθεση
αυτοψίας της Πολεοδομίας και
ενημερώσαμε το Δήμαρχο στις
9/6 για το θέμα. Την ίδια ημέρα ο
Δήμαρχος έστειλε έγγραφο στον
ιδιώτη, που του ζητούσε να απο-
σύρει τις παραβάσεις.
Σήμερα μας ήρθε υπόμνημα από
τον ιδιώτη που λέει ότι έχει κάνει
ένσταση κατά της αυτοψίας και
ζητάει από το Δήμο να περιμένει
την απάντησή της  και να μην
προχωρήσει να ξηλώματα».
Ο Πρόεδρος Αντ. Ντούνης ενημέ-

ρωσε για τους βόθρους ότι μίλη-

σε με τον μελετητή κ. Καρανίκα,

που τους είχε σχεδιάσει το 1996,

ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι εί-

ναι στεγανοί. 

Για την αμφίδρομη κατεύθυνση

του δρόμου, ανέλαβε την ευθύνη

ο Δήμαρχος, γιατί κινδύνευε ο

κόσμος να σκοτωθεί, όταν δια-

σταυρώνονται το Σάββατο 5000

αυτοκίνητα!

Μετά τις εξηγήσεις το θέμα

έκλεισε, χωρίς να κλείσει.

Ο Δ. Κιούσης κατέθεσε ότι «η
πλειοψηφία προσπάθησε να υπο-
βαθμίσει το θέμα προφασιζόμενη
ότι υπάρχουν άλλα μείζονος ση-
μασίας θέματα και θεωρούμε ότι
έχει απόλυτα όλη την ευθύνη
προς κάθε κατεύθυνση. Η Τεχνική
Υπηρεσία ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος
δεν έχει μελέτες, ούτε εκτελεί
δημοτικό έργο και όλα τα έργα γί-
νονται με πρωτοβουλία του ιδιώ-
τη και εντολή της Διοίκησης».

Αννα Μπουζιάνη

Η Λουμπάρδα στο “σκαμνί”
– Όλα αυτά που γίνονται σήμερα είναι δεσμεύσεις των τότε συμβάσεων. Ο,τι βλέπετε

στη σύμβαση είναι επανάληψη της σύμβασης του 1996.

– Τα μπεκ μπήκαν για να καταβρέχουν το χώμα στο χώρο στάθμευσης γιατί δεν του

επιτρέψαμε να το ασφαλτοστρώσει.

– Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το ρέμα ως είσοδος στο ρεύμα που

έρχεται από Σαρωνίδα.

– Ο μισθωτής θέλει ένα αξιοπρεπές μαγαζί και εμείς θέλουμε έναν διαμορφωμένο

αξιοπρεπή χώρο.

– Δεν μπορεί να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους μέχρι το …νερό. Ηταν μερικές από

τις εξηγήσεις που έδωσε ο Δήμαρχος για τις εργασίες που γίνονται στη Λουμπάρ-

δα.
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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 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ, AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY

τ. ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΑ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30 - 12.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 17.30 - 20.00

Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 108 β’, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΤΗΛ. 22990 67762, 6944 671643

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

(TILT - TABLE TEST)

Γ. ΠΙΝΗ 42 (1ος όροφος) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ: 22990 24678 κινητό: 693

6636865

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΣΤΟΜΟΥ 7-7)

ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 - ΤΗΛ.: 210 6198115

ΟΙΚΙΑ: 22990 23586

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα και η Παιδική Χορωδία του

Δήμου Γέρακα, θέλοντας να δώσουν ένα μήνυμα χα-

ράς και ελπίδας, διοργάνωσαν συναυλία για τα παιδιά

με καρκίνο του Συλλόγου «Ελπίδα», στον ξενώνα όπου

φιλοξενούνται με τις οικογένειές τους. 

Με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς, παιδιά, γο-

νείς και προσωπικό του Συλλόγου, παρακολούθησαν

τη συναυλία. Μια  συγκινητική εμπειρία όπου όλοι συμ-

μετείχαν ενεργά και τραγούδησαν γνωστές μελωδίες

μαζί με τα παιδιά της Χορωδίας του Δήμου, ενώ πα-

ράλληλα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να επε-

ξεργαστούν από κοντά  τα μουσικά όργανα της Φιλαρ-

μονικής. 

Συναυλία με τη φιλαρμονική Γέρακα 

Την Κυριακή 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 7ο Μεσογείτι-

κο Φεστιβάλ Χορωδιών Κ.Α.Π.Η. στο Κορωπί, όπου συμμε-

τείχε και η χορωδία του 1ου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σπάτων.  

Το 1ο Μεσογείτικο Φεστιβάλ Χορωδιών Κ.Α.Π.Η., ξεκίνησε με

πρωτοβουλία της χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. Μαρκοπούλου, τον

Οκτώβριο του 2003 προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας της

Τρίτης Ηλικίας.

Η τριανταμελή χορωδία του 1ου Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σπάτων

άξια απέσπασε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων γιατί

ερμήνευσε με εξαίσιο τρόπο αλησμόνητα αγαπημένα τρα-

γούδια. Την χορωδία συνόδευσε ο Δήμαρχος Σπάτων Αθα-

νάσιος Τούντας.

7ο Φεστιβαλ χορωδιών

Κ.Α.Π.Η. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η

15η  κατά σειρά κορυφαία κα-

λοκαιρινή παράσταση του

Τμήματος Ελληνικών Χορών,

στον χώρο του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Καλυβίων την

Κυριακή 21 Ιουνίου.

«Χορών Σκιρτήματα είναι το
γινόμενο του χρόνου επί την
ευχάριστη ένταση που κάθε
στιγμή ζούμε… Πολλά τα συ-
ναισθήματα που εκφράστη-
καν και εκφράζονται, πολλές
ζωές που συνταξιδεύουν με
το χορό, το τραγούδι, τη μου-
σική, την παράδοση του τό-
που μας…», γράφει το πρόγραμμα

της παράστασης, που υπογράφει ο

υπεύθυνος Δάσκαλος Χορού και ορ-

γανωτής της, Γιάννης Κοντογιάννης

που επί δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια

προσφέρει τις υπηρεσίες του ακούρα-

στα και με πάθος στα χορευτικά τμή-

ματα των Καλυβίων.

Χορευτές από όλες τις ηλικίες και

τραγουδιστάδες ταξίδεψαν το κοινό

στους δρόμους της ελληνικής παρά-

δοσης, ξυπνώντας τρανές θύμησες.

150 Χορευτές του Τμήματος Ελληνι-

κών Χορών, η Ομάδα Παραδοσιακού

Τραγουδιού και η Ομάδα Κρουστών

Καλυβίων, όλοι επί σκηνής!

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου συνε-

χάρη όλους τους συντελεστές της

παράστασης, τους Αντιδημάρχους και

το προσωπικό του Δήμου, για την πο-

λύτιμη βοήθειά τους και τόνισε πόσο

σπουδαία, σημαντική και αναγκαία ιδι-

αίτερα σήμερα, είναι η προσήλωση

στις παραδόσεις μας και η διατήρησή

τους στην ζωή μας.

“Χορών σκιρτήματα” στα Καλύβια

Εγκαινιάστηκε ο   ανανεωμένος Δημοτικός Θερινός Κινηματο-

γράφος Cine Γέρακας, με την προβολή της ταινίας “Illuminati”.

Έπειτα από ένα χρόνο διακοπής της λειτουργίας του, άνοιξε

πάλι τις πόρτες, για να υποδεχτεί τους φίλους της Έβδομης

Τέχνης.  Ο Δήμαρχος Γέρακα  Αθανάσιος Ζούτσος, υποδέ-

χτηκε και καλωσόρισε τους καλεσμένους του, εκφράζοντας

την βαθιά του συγκίνηση για την αλλαγή που μέσα σε διά-

στημα ενός μήνα επήλθε στο χώρο του Κινηματογράφου.Για

την φετινή θερινή σεζόν, ο Δημοτικός Κινηματογράφος “Cine

Γέρακας” αναμένεται  να γίνει για τους  Γερακιώτες και όχι

μόνο, το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι για στιγμές χαλάρω-

σης και αναψυχής.
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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)!!!

Η Μάχη της Κρήτης από την

Ενωση Κρητών 

Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

Ο Σύλλογος Κρητών Βούλας Βάρης - Βουλιαγμένης πραγματοποίησε εκδήλωση

για την 68η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο υπαίθριο θέατρο “Σοφία Βέμπο”

στη Βούλα.

“Η Μάχη κράτησε 10 ημέρες” ήταν ο τίτ-

λος της θεατρικής παράστασης που έκλε-

ψε τις εντυπώσεις και συγκίνησε ιδιαίτε-

ρα.

Κρήσσες και Κρήτες ήταν η χοροθεατρική

ομάδα και η μουσική επιμέλεια και τραγού-

δι του Νεκτάριου Χατζιδάκη, ενώ τα κεί-

μενα, η σκηνοθεσία της Ειρηάννας Κλει-

δή. Η  ενδυματολογική επιμέλεια της Λέ-

λας Κλειδή και βέβαια συμμετείχε στο ρι-

ζίτικο τραγούδι η ομάδα της Ενωσης.

Ομιλητής, ο Λεωνίδας Κατερίνης ανώτα-

τος αξιωματικός, οικονομολόγος - στατι-

στικολόγος και συγγραφέας.

Χορηγοί της εκδήλωσης η Νομαρχία και η

Πνευματική Εστία του Δήμου.

Αρχεται ''Η 68Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ της ΜΑΧΗΣ

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ'' και πως μπορει να ανατρε-

ψει το σημερινο πολιτικο και κοινωνικο

σκηνικο.

Στις 13 Ιουνιου γιναμε μαρτυρες μια συ-

νηθους εκδηλωσης που δεν προδιεθετε

οτι τα συναισθηματα που θα δημιουργου-

σε, μπορουν να χαρακτηρισθουν Οαση,

μεσα στη σημερινη πολιτικη, οικονομικη

και κοινωνικη πραγματικοτητα.  

Στο καταμεστο ανοικτο Θεατρο Σ.Βεμπο,

η Ενωση Κρητων Βουλας - Βαρης - Βου-

λιαγμενης διοργανωσε μια τελετη -διοτι

επροκειτο περι Τελετης, με ολη τη σημα-

σια της λεξεως- που δεν ειχε τιποτε να

ζηλεψει απο Αρχαια Τραγωδια.

Με πενιχρα μεσα καταφεραν να μεταφε-

ρουν το πνευμα και την ατμοσφαιρα της

μεγαλειωδους ''Μαχης της Κρητης'' που

εχει γραφτει στην Παγκοσμια Ιστορια,

στις καρδιες των Ελληνων, και οχι μονο.

Ελαβαν μερος ερασιτεχνες,παιδια και λι-

γοι προσφερθεντες καλλιτεχνες, το συ-

νολο των οποιων ενεπνευσε, στο κοινο

που παρακολουθουσε, σοβαροτητα, συ-

γκινηση αλλα και κατανυξη αναλογη με

αυτη που διεκρινε κανεις στα ματια των

δημιουργων, αυτης της εξαιρετικης βρα-

διας.

Ομως ολα αυτα θαμπωνουν, μπροστα

στην μεγαλειωδη προσπαθεια των δημι-

ουργων αυτης της Τελετης.

Με προεξαρχοντα τον Προεδρο της Ενω-

σης των Κρητων της περιοχης μας, το

Γιωργο Λεμονακη,που θυμιζε Κρητικο που

υπερασπιζοταν το Μαλεμε το 1941,

παρ'οτι ειναι γνωστος για τους χαμηλους

τονους και τη σεμνοτητα του, κατεπληξε

το κοινο, με τη δημιουργικοτητα του, την

σχεδον επαγγελματικη προετοιμασια, και

την αεικινητη παρουσια του καθ'ολη τη

διαρκεια της εκδηλωσης.Αλλα και αυτο

παλι δεν φτανει τη πραγματικη προσφορα

της ξεχωριστης Βραδιας.

Διοτι γι' αυτο του αξιζουν ειλικρινη συγ-

χαρητηρια ειναι για κατι που εχει χαθει

απο τη σημερινη κοινωνια, ελπιζουμε οχι

ανεπιστρεπτι, και ειναι το γεγονος οτι

ολα αυτα προσεφερθησαν χωρις ''ανταπο-

δωτικα ωφελη'', δηλαδη πολιτικες επιδιω-

ξεις επι το Ελληνικοτερον.

Γιωργο Λεμονακη, συγχαρητηρια και να ει-

σαι καλα να μας προσφερεις παντα τετοια. 

Δημητριος Π.Ηλιου

Ο Λεωνίδας Κατερίνης μιλάει στην εκδήλωση

Την εκδήλωση περιγράφει με το δικό του γλαφυρό τρόπο, ο
αναγνώστης Δημήτριος Ηλιού και τη δημοσιεύουμε αυτούσια.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γλυκά Νερά  25.06.2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4882

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη Γλυκά Νερά                                 

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016000, 213 2016025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών  προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κρι-

τήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογιζόμε-

νης δαπάνης 44.982,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25

& Ελύτη, στις 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξη πα-

ραλαβής προσφορών 12.00 π.μ.  και λήξη 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κα-

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.890,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016000, 213 2016025 αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΙΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυκά Νερά  25.06.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4881

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη Γλυκά Νερά - Ταχ. Κωδ.:  153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016000, 213 2016025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών  προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κρι-

τήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» προϋπολογιζόμενης

δαπάνης 44.982,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25

& Ελύτη, στις 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξη πα-

ραλαβής προσφορών 11.00 π.μ.  και λήξη 12.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κα-

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.890,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016000, 213 2016025 αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυκά Νερά  25.6.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4880

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη Γλυκά Νερά, 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016000, 213 2016025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών  προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κρι-

τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑ-

ΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.476,25

ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25

& Ελύτη, στις 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξη πα-

ραλαβής προσφορών 10.00 π.μ.  και λήξη 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κα-

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.868,75 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016000, 213 2016025 αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΙΩΚΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«Νέος Ανάφλυστος» Ανάβυσσος 

Το Σάββατο 16 Μαΐου  διεξήχθησαν Αρχαιρεσίες για την

εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και στην συνέχεια

διεξήχθη συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών για την συ-

γκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση των οργάνων του Συλλόγου είναι η εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :                    Μοροζίνης Παναγιώτης 

Αντιπρόεδρος :              Ρέγκλης Σπύρος 

Γενικός Γραμματέας:   Αποστολακόπουλος Τάσος 

Ταμίας :                         Χάλαρη Μαρία 

Τακτικά μέλη:   Κολαξής Γιάννης 

Κουγιεντάκης Δημήτρης, Τζωρτζάκης Κωνσταντίνος 

Αναπληρωματικά μέλη: Φραδέλλου Παρασκευή 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρσενίου Δημήτρης, Κλώκα Χρυσούλα, Πάγγειος Σπύρος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Τακτικά μέλη: Κουγιεντάκης Δημήτρης, Μοροζίνης Πανα-

γιώτης, Τζωρτζάκης Κώστας

Επικοινωνία:  Ταχ. Θυρίδα 59,  Ανάβυσσος ΤΚ 19013
Παναγ. Μοροζίνης

Τηλ/να: 210 4813202,   22910 41717,  6973 858619                        

e-mail:  panmornf@yahoo.gr 

Τάσος Αποστολακόπουλος: 210 6899808,    2291037814,  6944-882936

ΦΑΞ: 210 6899808,  e-mail:  ergotax@hotmail.com 

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση των απεργών έξω

από τα γραφείο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, (υπόθεση

Θ. Τενέζου), όπου γίνεται προσωπική επίθεση στον Πρόε-

δρο της Ανεξάρτητης Αρχής, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος σημείωσε τα εξής:

«Επιθυμώ να δηλώσω, εκ μέρους
της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΑΝ.,
την πλήρη στήριξη στο έργο της
Ανεξάρτητης Αρχής,  του Προέδρου
κ. Σπ. Ζησιμόπουλου και των μελών
της.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν παρεμβαίνει στο έργο της
Αρχής και σέβεται απόλυτα τον ανεξαρτησία του θεσμού.
Το μόνο, που κάνει είναι να μεταφέρει απόψεις και προ-
βλήματα της κοινωνίας και των συμπολιτών μας με σεβα-
σμό στη νομιμότητα».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν 

παρεμβαίνει στην Ανεξάρτητη Αρχή

Ο Αναπτυξιακός και Επιστημο-

νικός Σύνδεσμος Παλλήνης, με-

τά τις δύο αποτυχημένες συνε-

δριάσεις του Δημοτικού Συμβου-

λίου με θέμα την «Οριοθέτηση
Π.Ο.Α.Π.Δ. Τριτογενούς Τομέα
στο Κτήμα Καμπά» ζητάει από

το Δημοτικό Συμβούλιο, με επι-

στολή του, να απαντήσει:  

– Ποιες είναι οι θέσεις της Δημο-

τικής Αρχής και όλων των Δημο-

τικών Συμβούλων για το  «ΡΥΘ-

ΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»;  

– Γιατί η Δημοτική Αρχή βιάζεται

να κλείσει το θέμα «Οριοθέτηση

Π.Ο.Α.Π.Δ. Τριτογενούς Τομέα

στο Κτήμα Καμπά»  όταν υπάρ-

χουν τόσες σοβαρές εκκρεμότη-

τες στην περιοχή;

– Γιατί δεν έχει αναζητήσει επί-

λυση προβλημάτων υποδομών

της πόλης;

– Γιατί δεν προέχει η επίλυση του

προβλήματος της Αποχέτευσης;

– Γιατί δεν έχει εξασφαλίσει δε-

σμεύσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ για

επιτάχυνση ολοκλήρωσης των

εντάξεων περιοχών στο Σχέδιο

Πόλης;

– Γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρξε

κανένα θετικό αποτέλσμα για

την παραχώρηση του  Στρατοπέ-

δου Λάμπρου;

– Γιατί η Δημοτική Αρχή βάζει

στο συρτάρι  την απόφαση

279/11/2007 του    Νομαρχιακού

Συμβουλίου (Ν.Σ.)  της Ν.Α.Α.Α.

σύμφωνα με την οποία:

• Δεν έχει συνταχθεί και εγκρι-

θεί το περιφερειακό πλαίσιο χω-

ροταξικού σχεδιασμού και αει-

φόρου ανάπτυξης σύμφωνα με

το άρθρο 10 παρ. 3 του Νόμου

2742/99 ώστε να έχουμε μια συ-

νολική άποψη για τη φέρουσα

ικανότητα της ευρύτερης περιο-

χής της Αν. Αττικής σε τέτοιου

είδους δραστηριότητα.

• Με την πρόσθεση εμπορικών

δραστηριοτήτων δεν επιτυγχά-

νονται οι κατευθύνσεις του ΡΣΑ

και ειδικότερα ως προς το στόχο

για την ανάσχεση της εξάπλω-

σης των πόλεων. Σημειώνεται δε

ότι σύμφωνα με το παραπάνω

σκεπτικό ακυρώθηκε και η τρο-

ποποίηση του ΓΠΣ κατά το μέ-

ρος που αφορούσε το κτήμα Κα-

μπά με την υπ' αριθμ. 2675/01

Απόφαση του ΣτΕ.

Καταλήγουν ότι επιβάλλεται να

μελετήσουν καλά οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι και τα νέα στοιχεία

που προέκυψαν από τη γνωμο-

δοτική μελέτη του Επιμελητηρί-

ου Περιβάλλοντος.

Τέλος επισημαίνουν ότι το Δ.Σ.

έχει υποχρέωση με τις αποφά-

σεις του  να εξασφαλίσει  τις αρ-

χές της βιώσιμης ανάπτυξης  και

της ποιότητας της ζωής των Πο-

λιτών  για  την περιοχή μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττικής για τη προστασία

των καταναλωτών, αποφασίστηκε η επιβολή κυ-

ρώσεων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

EΥΑΓ. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρατήριο υγρών

καυσίμων), Χελμού 6, Αγ. Στέφανος Αττικής. Μη

ύπαρξη πινακίδας παροχής υπηρεσιών.

Θ. ΣΤΙΚΑΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), Λ.

Κρυονερίου 15, Αγ. Στέφανος Αττικής. Μη τή-

ρηση βιβλίου διακίνησης υγρών καυσίμων.

Δ. ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων),

Λ. Χαλκουτσίου, Χαλκούτσι Αττικής. Μη ύπαρξη

πινακίδας παροχής υπηρεσιών.

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΣΠ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΟΕ (Πρα-

τήριο υγρών καυσίμων), Λ. Χαλκουτσίου, Ωρω-

πός Αττικής. Μη τήρηση βιβλίου διακίνησης

υγρών καυσίμων.

Ν. ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων),

Λ. Αγ. Νικολάου 1, Παρ. Μαρκοπούλου Ωρω-

πού. Μη ύπαρξη πινακίδας παροχής υπηρεσιών.

Κ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Πρατήριο υγρών

καυσίμων), Μαρμαρά, Ν. Παλάτια Αττικής. Μη

τήρηση βιβλίου διακίνησης υγρών καυσίμων.

Σε 3 πωλητές της λαϊκής αγοράς Ραφήνας.

Για αναγραφή αναληθούς προέλευσης προϊό-

ντων και αυθαίρετη κατάληψη θέσης

Επιπλέον, με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνια-

τρικής της Νομαρχίας Αν. Αττικής, αφαιρέθηκε

η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ΣΠ. ΑΡ-

ΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. (Εταιρία επεξεργασίας & εμπο-

ρίας κρέατος), 34ο ΧΛΜ. Λ. Μαρκοπούλου, Κα-

λύβια. Στην επιχείρηση εντοπίστηκαν σοβαρές

ελλείψεις και διαπιστώθηκε από τους επιθεωρη-

τές ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφά-

λεια των παραγομένων προϊόντων. Επισημαίνε-

ται ότι κατά το παρελθον είχε επίσης επιβληθεί

πρόστιμο στη συγκεκριμένη επιχείρηση για πα-

ραβάσεις σχετικές με την υγιεινή και ασφάλεια

τροφίμων.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεστίαση διοργάνωσε το Διοικητικό

Συμβούλιο του Σωματείου Δημοτικών

Υπαλλήλων Αρτέμιδος  στο κέντρο

ALBATROSS.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω

από διακόσια άτομα σε ένα όμορφο

χώρο με πλούσιο φαγητό, άφθονο πο-

τό και ζωντανή μουσική από τον Γιώρ-

γο Τσαρνά, Καλαμπόκη Παναγιώτη και

την παρέα τους. Το γλέντι και ο χορός

κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές

ώρες.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Νίκος

Κρέτσης, στον χαιρετισμό που απηύθυ-

νε στους παρευρισκόμενους,  ανέφερε

μεταξύ άλλων:

«Θέλω να πω και δυο λόγια στους Δη-

μοτικούς παράγοντες της Πόλης μας…

και απευθύνομαι σε όλους ανεξαιρέ-

τως, στους πρώην, στους νυν αλλά και

στους επόμενους… βάλτε επιτέλους

τις «βάσεις», χτίστε γερά «θεμέλια»,

για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και

ουσιαστική στήριξη των Υπηρεσιών του

Δήμου μας… και να είστε σίγουροι πως

οι εργαζόμενοι θα είναι στο πλευρό

σας.

Το φωνάζαμε, το φωνάζουμε και θα το

φωνάζουμε… είναι πια επιτακτική ανά-

γκη να αποκτήσουμε τα δικά μας, σύγ-

χρονα, ασφαλή, για εμάς και τους Δη-

μότες μας, όμορφα Δημοτικά κτίρια…

όπως ακριβώς θέλουμε να είναι και η

Πόλη μας».

Παραβρέθηκε το μεγάλο μέρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου και άλλοι θεσμικοί

παράγοντες, αλλά δεν δόθηκε το βήμα

σε κανέναν γιατί η βραδιά ήταν διασκέ-

δασης.

Συνεστίαση με το Σύλλογο 

Εργαζομένων του Δήμου Αρτέμιδας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ερωτηματικά που ζητούν απαντήσεις από το Δ. Σ. Παλλήνης 
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Με δελτίο Τύπου που μας απέστειλε ο Αντιδήμαρχος και

υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

μας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 18

Ιουνίου, η πρώτη συνάντησή του με τους υποψηφίους δη-

μοτικούς συμβούλους και τα στελέχη της κίνησης, παρά-

ταξής του.

Στόχος της συνάντησης ήταν, εκτός από τη γνωριμία των

στελεχών μεταξύ τους, η παρουσίαση των αποτελεσμά-

των δημοσκόπησης που διεξήχθη τον Μάιο στη Βούλα, κα-

θώς και ο συντονισμός των ενεργειών της κίνησης/παρά-

ταξης για τους αμέσως επόμενους μήνες.

Σ.Σ. Δεν μας δίνει περισσότερα στοιχεία για τη δημοσκό-
πηση που αναφέρεται, (ποιός την έκανε, πότε κλπ.), ενώ

σημειώνει ότι είχε θετικά αποτελέσματα στις μετρήσεις η
παράταξή του.
Οι παρευρισκόμενοι στην συνάντηση, όπως μας πληροφο-

ρεί, ήταν άνθρωποι από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και

καλλιτεχνικό χώρο της Βούλας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Γρ. Κωνσταντέλλος ζή-

τησε απ’ όλους εγρήγορση και σκληρή δουλειά και παράλ-

ληλα τόνισε ότι παρά τις θετικές προοπτικές της δημο-

σκόπησης για την παράταξη, δεν πρέπει να αναπαυτεί κα-

νένας μέχρι την ημέρα των δημοτικών εκλογών. Το πρώτο

ζητούμενο, όπως είπε, είναι να γνωριστεί ο ίδιος αλλά και

οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με το σύνολο των δη-

μοτών της Βούλας προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία

να ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν όλοι μαζί

το πρόγραμμα της παράταξης. Τέλος δεσμεύτηκε κατηγο-

ρηματικά ενώπιον όλων ότι θα «φτάσει μέχρι το νήμα»
στην κούρσα των δημοτικών εκλογών, παρά το γεγονός

ότι έχει διασπαρθεί κακοπροαίρετη  φημολογία περί του

αντιθέτου.

Μετά την ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου ακολούθησε

συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν την πόλη, και οι

παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις καταθέτοντας στο

ακροατήριο πολλές νέες ιδέες για την επίλυσή τους. 

Σ.Σ. Ολα καλά, αλλά για να ήταν ακόμα καλύτερα, θα
έπρεπε να έχουμε προσωπική άποψη για τη συγκεκριμένη
εκδήλωση. Παρ’ όλα αυτά ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Κάθε εφικτή και βιώσιμη λύση είναι λογικό να εκ-

πληρώνει τουλάχιστον τις ακόλουθες γενικά παρα-

δεκτές αρχές:

– Ο ελληνικός Νόμος να γίνεται σεβαστός από

όλους.

– Να διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των

Ελλήνων πολιτών και των μεταναστών.

– Όποιος ωφελείται να πληρώνει: Η Ευρωπαϊκή

Ένωση ωφελείται από τις ελληνικές ενέργειες

ελέγχου του παράνομου μεταναστευτικού ρεύμα-

τος από την Ανατολή, επομένως πρέπει να συμμε-

τέχει στις δαπάνες. 

– Το ελληνικό κράτος οφείλει να εξασφαλίζει την

επιβίωση του Ελληνισμού και να μεριμνά για τη διά-

δοση του ελληνικού πολιτισμού.

Η σημερινή κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με τις

παραπάνω αρχές στα εξής σημεία:

– Οι λαθρομετανάστες παραβιάζουν τον ελληνικό

Νόμο, ωστόσο εμφανίζονται χωρίς συνέπειες σε

δημόσιες υπηρεσίες, ενώ γίνεται ανεκτή και η πα-

ράνομη απασχόλησή τους.

– Οργανωμένα κυκλώματα δουλεμπορίας παραβιά-

ζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, ενώ

και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών

για απόλαυση περιουσιακών στοιχείων ,και διαβίωση

σε ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον παραβιάζονται

από πλήθη εξαθλιωμένων λαθρομεταναστών. 

– Παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά σημα-

ντικά κονδύλια για περιορισμό του παράνομου με-

ταναστευτικού ρεύματος, κανένα από τα κονδύλια

αυτά δεν συνεισφέρει στις ελληνικές προσπάθειες

περιορισμού της λαθρομετανάστευσης από την

Ανατολή.

– Η σημερινή κατάσταση ευνοεί την παραμονή και

διαβίωση λαθρομεταναστών, αντί να επικεντρώνε-

ται στην ενίσχυση αποκλειστικά των νομίμων μετα-

ναστών, χορηγώντας τους όμως ελληνοποιήσεις

μόνον όταν αποδεδειγμένα γνωρίζουν τις ελληνι-

κές και πολιτιστικές αξίες και μετέχουν του ελληνι-

κού πολιτισμού.

Συνεπώς, ουσιαστική αντιμετώπιση της λαθρομετα-

νάστευσης απαιτεί λήψη των παρακάτω μέτρων:

– Να ελέγχονται οι δημόσιοι λειτουργοί, που συ-

ναλλάσσονται με λαθρομετανάστες και οι ιδιώτες

εργοδότες.

– Να χαρακτηρισθεί ως κακούργημα η προώθηση

λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και ως συνέργεια

σε κακούργημα η προσφορά εργασίας σε λαθρομε-

τανάστες.

– Να διατυπώνονται με κάθε ευκαιρία επίσημα και

επίμονα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για

συμμετοχή της στις δαπάνες φύλαξης των συνόρων

χωρών-εισόδων μεταναστευτικού ρεύματος, όπως

είναι η Ελλάδα.

– Να αναγνωρίζονται εργασιακά και κοινωνικά δι-

καιώματα αποκλειστικά στους νόμιμους μετανά-

στες, ενώ ελληνοποιήσεις να γίνονται μόνον ύστε-

ρα από γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα,

σύνταγμα, ιστορία και πολιτισμό.                                      

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Παράνομη μετανάστευση: 

Η κοινή λογική υπαγορεύει τη δίκαιη λύση

Σε διακριτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε  Τρίτη 16 Ιου-

νίου στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής απονε-

μήθηκαν τα βραβεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ

2009.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και η Κοινότητα Παλαιάς

Φώκαιας, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο για τη βελτίωση

ποιότητας ζωής στην κατηγορία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης. 

Το έργο με το οποίο συμμετείχε στο θεσμό η Κοινότητα Πα-

λαιάς Φώκαιας είχε τίτλο: «Οριστική παύση λειτουργίας Χώ-
ρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), δρομο-
λόγηση περιβαλλοντικής αποκατάστασης και έναρξη προ-
γράμματος ανακύκλωσης». 
Το βραβείο παρέδωσε στο Πρόεδρον της Κοινότητας Παλαιάς

Φώκαιας  Μανώλη Τσαλικίδη ο συγκοινωνιολόγος και μέλος

του ΔΣ της Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) Πάνος

Παπαδάκος.

Στο φάκελο συμμετοχής η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας συμπε-

ριέλαβε όλες τις ενέργειες που έγιναν, προκειμένου να κλείσει

οριστικά η χωματερή που για 32 χρόνια αποτελούσε εστία ρύ-

πανσης για την περιοχή.  Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο μετά την

υποβολή του φακέλου συμμετοχής της Κοινότητας Παλαιάς

Φώκαιας στα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ εγκρίθηκε και η χρηματοδό-

τηση του έργου της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ΧΑ-

ΔΑ με περίπου 500.000 ευρώ από το χρηματοδοτικό μηχανισμό

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

Ο πρόεδρος Μ. Τσαλικίδης δήλωσε: «Θέλω να αφιερώσω το
βραβείο σε όλους τους συμπολίτες μου και να μοιραστώ τη χα-
ρά μαζί τους γιατί είναι αποτέλεσμα της κοινής μας προσπά-
θειας για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού μας πε-
ριβάλλοντος. 
Σε λίγους μήνες ο χώρος της πρώην χωματερής δε θα θυμίζει
σε τίποτα την εικόνα που για τόσα χρόνια υποβάθμιζε την πό-
λη μας».  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

«θα φτάσω μέχρι το νήμα»

Βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας
«ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009

Στην  Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας



16 ΣΕΛΙΔΑ - 27  ΙΟΥΝΙΟΥ 200 ΕΒΔΟΜΗ

Ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού θα

λειτουργήσουν ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά

και ενήλικες στις κατασκηνώσεις Δ’ Αγίου Ανδρέα, Ε’ Αγίου Αν-

δρέα και Ζ’ Κερατέας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολι-

κής Αττικής ως εξής:

Για παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας 6 έως 12 ετών 

• 11/7/2009 έως 27/7/2009: 300 παιδιά (Δ΄ Αγίου Ανδρέα)

• 25/7/2009 έως 7/8/2008: 300 παιδιά (Δ΄ Αγίου Ανδρέα)

• 10/8/2009 έως 23/8/2008: 300 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας)

Για παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών

• 8/8/2009-21/8/2009: 240 παιδιά (Δ΄ Αγίου Ανδρέα) (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

• 24/8/2009 έως 6/9/2009: 300 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας) (ΑΓΟΡΙΑ)

Για παιδιά ΑμΕΑ

• 11/7/2009 έως 24/7/2009: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)

• 26/7/2009 έως 8/8/2009: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)

• 11/7/2009 έως 24/7/2009: 200 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας)

• 26/7/2009 έως 8/8/2009: 200 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας)            

Για ηλικιωμένα άτομα από ΚΑΠΗ διαφόρων περιοχών

• 10/8/09   έως  19/8/09 : 385 άτομα ( Ε΄Αγίου Ανδρέα )

• 21/8/09  έως 30/8/09:   380 άτομα ( Ε΄Αγίου Ανδρέα)

Σύμφωνα με την απόφαση Π1γ/οικ. 72858/09 του Υπουργείου

Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, το ποσό συμμετοχής  κα-

θορίζεται: 

– για τους κατασκηνωτές (παιδιά) σε «30,00» ευρώ, όταν το οι-

κογενειακό εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των «7.337,00»

ευρώ

– για κάθε ηλικιωμένο κατασκηνωτή σε «30,00» ευρώ, όταν το

ετήσιο εισόδημά του, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο άτομο,

υπερβαίνει το ποσό των «7.337,00» ευρώ και όταν πρόκειται για

ζευγάρι και το ετήσιο εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των

«8.805,00»

– για τους ενήλικες κατασκηνωτές καθώς και τα παιδιά τους άνω

των 18 ετών σε «7,50» ευρώ ημερησίως, ανεξάρτητα από το οι-

κογενειακό τους εισόδημα, ενώ για τα παιδιά τους κάτω των 18

ετών θα καταβάλλουν το ποσό των «20,00»ευρώ για όλη την κα-

τασκηνωτική περίοδο.

– Τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών και τα άτομα με ανα-

πηρίες δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

– Τα παιδιά από το εξωτερικό με τους συνοδούς τους δεν θα κα-

ταβάλουν συμμετοχή.

Ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της

συμμετοχής, τηρείται στην Εθνική Τράπεζα και είναι -

075/545016-06- και το διπλότυπο απόδειξης κατάθεσης θα δίδε-

ται στον διαχειριστή της κατασκήνωσης.

Aπαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις

των ενδιαφερομένων είναι:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Πιστοποιητικό Υγείας

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας για το έτος 2008 ή Υπεύθυνη Δήλωση

περί μη υποχρεώσεως υποβολής φορολογικής δηλώσεως, θεω-

ρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα αναφέρεται το ύψος του

ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος

4. Καρτέλα κατασκηνωτή με σφραγίδα της αρμόδιας υγειονομι-

κής υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος ιατρού και φω-

τογραφία του κατασκηνωτή. Καρτέλες που δεν θα συνοδεύονται

από τα ανωτέρω δεν θα προωθούνται προς επιλογή.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παιδιών ΑμΕΑ, διευκρινίζε-

ται ότι οι καταστάσεις με τα ονόματα των παιδιών που θα γίνουν

δεκτά στις Εξοχές θα αποσταλούν από την Πανελλήνια Ομο-

σπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

(ΠΟΣΓΚΑμΕΑ), με την οποία η Νομαρχία Ανατ. Αττικής συνεργά-

ζεται στενά, ώστε οι χώροι των κατασκηνώσεων να γίνουν φιλι-

κοί και ευχάριστοι στους φιλοξενούμενους.

Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν σε συνεργασία με το

Υπουργείο Εξωτερικών και την Μητρόπολη Γαλλίας 60 παιδιά

από την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνι-

κής Πρόνοιας της Νομαρχίας, Γραφείο κατασκηνώσεων (κ. Ζή-

σης,  κ. Βλαχοσωτήρος   τηλ 213-2005379,2005270). 
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Κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά

και ενήλικες από τη Νομαρχία

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Για την καθαριότητα 

των Δημόσιων Σχολείων»

Χρόνια τώρα, το πρόβλημα της ουσιαστικής καθαριότητας  στα δη-

μόσια σχολεία, παραμένει άλυτο. Μέχρι σήμερα η καθαριότητα

των σχολείων ανατίθετο με σύμβαση μίσθωσης έργου σε καθαρι-

στές, που αμείβονται ισχνά και καθαρίζουν μετά τη λήξη των μα-

θημάτων. Αποτέλεσμα ήταν  τα σχολεία να μην καθαρίζονται ου-

σιαστικά, οι τουαλέτες μετά το πρώτο διάλειμμα να μην  πλησιά-

ζονται και όλη αυτή η κατάσταση να έχει σοβαρές  συνέπειες για

την υγεία των μαθητών. 

Το χρόνια αίτημα των γονιών για ουσιαστική καθαριότητα των

σχολείων με δύο βάρδιες (κατά την διάρκεια και μετά την λήξη

των μαθημάτων)  δεν βρήκε καμία ανταπόκριση.

Τα προηγούμενα χρόνια μια ομάδα καθαριστριών που είχε συ-

μπληρώσει 30 μήνες δουλειάς με συμβάσεις κατάφερε μετά από

δικαστικούς αγώνες να μονιμοποιηθεί. Συνέπεια αυτού ήταν  τα

σχολεία να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αυτά με την παρουσία

προσωπικού καθαριότητας σε 8ωρη βάση και τα άλλα που καθαρί-

ζονταν μετά το τέλος των μαθημάτων. 

Θα περίμενε λογικά κάποιος το ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει στη συνο-

λική λύση του προβλήματος, προσλαμβάνοντας με τον ίδιο τρόπο

το προσωπικό καθαριότητας όλων των σχολείων. Αντί για αυτό το

ΥΠΕΠΘ φρόντισε να περάσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης του

νομοσχεδίου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση διάταξη που

αφορά στην πρόσληψη ιδιωτικών συνεργείων – εταιρειών καθα-

ρισμού για τον καθαρισμό των σχολείων. 

Στα σχολεία έχει ήδη φτάσει η απαράδεκτη σύμβαση που καλεί τις

σχολικές επιτροπές να υπογράψουν «Σύμβαση Παροχής Υπηρε-

σιών Καθαριότητας Σχολείων» με την  οποία ορίζει εργοδότη τον

ΟΣΚ, ανάδοχο εργολάβο τις Σχολικές Επιτροπές(!!!) και δυνητι-

κούς υπεργολάβους του εργολάβου  νομικά! ή φυσικά πρόσωπα!!

Από την ισχύουσα νομοθεσία, πουθενά δεν προβλέπεται υποχρέ-

ωση της Σχολικής Επιτροπής να υπογράφει τέτοιου είδους συμ-

βάσεις!

... Καλούμε όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των γονιών

στις σχολικές επιτροπές, Τους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους αντιπροσώ-

πους τους στις σχολικές επιτροπές καθώς και τους εκπροσώπους

της τοπικής αυτοδιοίκησης να μην υπογράψουν την απαράδεκτη

σύμβαση και, σε καμία περίπτωση, να μην προσλάβουν προσωπι-

κό καθαριότητας με δική τους ευθύνη και δαπάνη.

Τα δημόσια σχολεία έχουν άμεση ανάγκη από  καθαριότητα σε

όλη την διάρκεια λειτουργίας τους  και μετά το τέλος των μαθη-

μάτων από μόνιμο προσωπικό.

To Δ.Σ της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Αττικής

omosp_anattikis@goneis.org

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαρωνίδα 25/6/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2572

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Λ. Σαρωνίδος 55, 19013, Τηλ. 22910 54.444, Fax 22910 53.784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαρωνίδας

Διακηρύττει ότι:

Προκειμένου η Κοινότητα να προβεί σε φανερή προφορική μειοδοτική

δημοπρασία μίσθωσης υπαίθριου χώρου για αθλοπαιδιές 

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες υπαίθριων χώρων που επιθυμούν να

συμμετάσχουν στη Δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης, έως 17-07-09, να υποβάλ-

λουν στην Κοινότητα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης των

υπαίθριων χώρων τους με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ο υπαίθριος χώρος να βρίσκεται μέσα στον Α’ τομέα Σαρωνίδας και να

είναι εκτάσεως εμβαδού 300τ.μ. περίπου, παρακείμενος (γειτνιάζων) του

υπό μίσθωση από τη Ν.Α.Α.Α. κτιρίου για τη στέγαση του Γυμνασίου Σα-

ρωνίδας, προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα για αθλοπαιδιές.

2. Ο προσφερόμενος υπαίθριος χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος

κατάλληλα για τη χρήση για την οποία εκμισθώνεται, οι δε απαραίτητες

συμπληρώσεις που ίσως χρειαστεί να γίνουν θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη

και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κοινότητας και θα

έχουν τελειώσει μέχρι 10.9.09.

3. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και θα αρχίζει από την

ημέρα παραδόσεως του υπαίθριου χώρου, που θα βεβαιωθεί με πρωτό-

κολλο παραδόσεως και παραλαβής.

4. Για την τυχόν βραδεία παράδοση του υπαίθριου χώρου που θα μισθω-

θεί, θα συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμφωνητικό και θα καταρτισθεί ποι-

νική ρήτρα 100 ευρώ για κάθε ημέρα.

5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, του οποίου ο υπαίθριος

χώρος κρίθηκε κατάλληλος από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να κατα-

θέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, σαν εγγύηση, γραμ-

μάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-

ων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ευρώ 10%

επί τη ετήσιου μισθώματος της προσφοράς του, η οποία έχει γραφτεί

στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός του.

Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετο-

χή τους στη δημοπρασία θα επιστραφούν μετά το τέλος της Δημοπρα-

σίας στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, εκτός από τον τελευταίο μειο-

δότη, που θα παραμείνει σαν εγγύηση για την εκπλήρωση με ακρίβεια

τον όρων της παρούσης και του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση

υπαναχωρήσεως του τελευταίου μειοδότη,  η εγγύησή του θα παραμεί-

νει για ωφέλεια της Κοινότητας και θα μπει στο Ταμείο σαν έσοδο.

Αντίγραφα της Διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία

της Κοινότητας Σαρωνίδας (τηλ. 22910 54444, αρμόδιος υπάλληλος κ.

Ευάγγελος Βιτώρος).

O πρόεδρος της Κοινότητας

Ανδρέας Πέγκας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά

ενημερωτικών ημερίδων, που ορ-

γάνωσε η Νομαρχία  σε συνεργα-

σία με τους Δήμους και τις Κοινό-

τητες της περιοχής, για τις 3 χω-

ρικές ενότητες στην Ανατολική

Αττική που προβλέπει το νομο-

σχέδιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου

Αττικής (ΡΣΑ).

Οι τρεις ημερίδες οργανώθηκαν: 

• στις 19 Ιουνίου στην Κερατέα

για την ενότητα Λαυρεωτικής-Σα-

ρωνικού

• στις 22 Ιουνίου στα Σπάτα για

την ενότητα των Μεσογείων

• στις 24 Ιουνίου στις Αχαρνές για

την ενότητα Αχαρνές-Βόρεια Ατ-

τική.

Στις διημερίδες έλαβαν μέρος οι

βουλευτές της περιοχής, δήμαρ-

χοι από όλη την Ανατ. Αττική, δη-

μοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι

καθώς και εκπρόσωποι συλλογι-

κών φορέων.

Μετά  την ολοκλήρωση της πρώ-

της ενημερωτικής προσέγγισης,

μέσω των ημερίδων που οργάνω-

σε η Νομαρχία  σε συνεργασία με

την τοπική αυτοδιοίκηση, τα αιρε-

τά όργανα της αυτοδιοίκησης θα

επεξεργαστούν τις επιμέρους

απόψεις προκειμένου να καταθέ-

σουν τις προτάσεις  τους για το

νέο ΡΣΑ στη δημόσια διαβούλευ-

ση που έχει οργανώσει το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ.

Σημειώνεται ότι μετά από πρότα-

ση του Νομάρχη Λ. Κουρή για την

καλύτερη επεξεργασία και ομαδο-

ποίηση των προτάσεων των Δή-

μων θα υπάρξει η δυνατότητα ορ-

γάνωσης από τον ΟΡΣΑ στρογγυ-

λών τραπεζιών για την συζήτηση

και επεξεργασία κοινών προτάσε-

ων από όμορους Δήμους και Κοι-

νότητες κάθε περιοχής.

Εντός του Ιουλίου θα κυκλοφορή-

σουν τα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά των 4 ενημερωτικών εκ-

δηλώσεων που οργάνωσε η Νο-

μαρχία  προκειμένου να διευκο-

λυνθούν οι φορείς και οι πολίτες

της Ανατολικής Αττικής στην επε-

ξεργασία των θέσεών τους.

Ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες για το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο από τη Νομαρχία
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Ειμαι κατοχος ενός  αγροτεμαχιου που

βρισκεται  στην  περιοχη  Αρτεμιδας Ατ-

τικης. Περιηλθε   στην κυριοτητα  μου με-

τα  από  αγορα (συμβ.  22757 / 30-06-

1982).

Σε μια διαδικασια αξιοποιησης   του  πα-

ραπανω  ακινητου που ξεκινησα τον

Οκτωβρη του  2008 προεκυψε κατά  τον

ελεγχο των  τιτλων το  εξης προβλημα:

το συγκεκριμενο αγροτεμαχιο αποτε-

λουσε μερος μιας ευρυτερης  εκτασης

που  ανηκε  αρχικα στη Μονη  Πεντελης

και ειχε παραχωρηθει  στους αγροτες

που  καλλιεργουσαν  αυτές  τις   εκτα-

σεις  με  παραχωρητηρια συμβολαια  από

τη Μονη το  1923. Για το δικο μου αγρο-

τεμαχιο όμως  παραχωρητηριο δεν  ήταν

καταχωρημενο στο  αρμοδιο υποθηκοφυ-

λακειο (Κορωπιου).

Απευθυνθηκα  τοτε  στην  Διευθυνση  Γε-

ωργιας  της  Νομαρχιακης αυτοδιοικησης

Ανατολικης Αττικης  όπως   επρεπε. Εκει

αρχιζει το θεατρο του  παραλογου: 

Ζητω  να  αποφανθουν  εάν  υφισταται

θεμα  κυριοτητας,  αν   υπηρχε  διεκδικι-

ση  εκ  μερους του Ελληνικου Δημοσιου.

Μου απαντουν ότι  δεν μπορουν  να

στοιχειοθετησουν τετοια τοποθετηση

και  απλά πιστοποιουν την  ηδη  γνωστη

απουσια παραχωρητηριου!! (αρ. πρωτ.

10487/ 08-12-2008).  Σε  νεα  μου   αιτηση

(αρ.  πρωτ. 12931/18-12-2008) η   απαντηση

είναι «δεν υπαρχει παραχωρητηριο,

απαιτειται περαιτερω  ερευνα» (αρ.  πρωτ.

129 / 12-01-2009!!!  24  ημερες  μετα).

Προσπαθω τότε να  λυσω  το  προβλημα

μου  από  άλλη  οδο. Ανακαλυπτω  ότι  το

1999  μια  νεα   διανομη  αποδιδει στους

αγροτες - καλλιεργητες   οσα   αγροτε-

μαχια   δεν  αποδοθηκαν  κατά  την πρω-

τη  διανομη του 1923. Επανερχομαι  το-

τε   στην ανωτερω   διευθυνση  και  ζητω

κατι   απλο   και   αυτονοητο:  να  μου  βε-

βαιωσουν ότι  το  κτημα  μου   δεν  περι-

λαμβανοταν στην Β’ διανομη    αρα   ειχε

δοθει   κατά την  πρωτη  του  1923.

Ετσι  ώστε   δια  της   “εις   ατοπον“  να

φθασω  σε   καποιο  νομικο  συμπερασμα.

Η  απαντηση   παλι  είναι    ότι  «αδυνα-

τουμε   να   βεβαιωσουμε  κατι  τετοιο».

Αποφασιζω να απευθυνθω στο  Υπουρ-

γειο  Γεωργιας,  με  την  λογικη ότι  εκει

υπαγονταν   οι  αρμοδιοτητες  αυτές

πριν  δοθουν  στις  νομαρχιες  και πιθα-

νως καπως  να  βοηθηθω. Εκει μια εξαι-

ρετη  διευθυντρια   και   αριστη  γνωστρια

(κ.  ΜΑΝΤΕΛΗ)  μου  εξηγει  ότι  η περι-

πτωση   είναι  απλουστατη,  εχει  αντιμε-

τωπισθει επανειλλημενα. Καποιοι γεωρ-

γοι δεν ολοκληρωσαν την παραλαβη

των παραχωρητηριων ειτε γιατι  δεν  διε-

θεταν ένα  συμβολικο  αντιτιμο που προ-

βλεποταν  ειτε  γιατι  εν  τω  μεταξυ  απε-

θνησκαν. Και   διορθωνεται   αυτή   η  πα-

ραλειψη   με  την  εκδοση παραχωρητη-

ριου  από  την αρμοδια   Νομαρχια,

οπου  πλεον   εχουν  υπαχθει   αυτές   οι

αρμοδιοτητες.  Με  πληροφορει   επιπλε-

ον   ότι  υπαρχει  και  σχετικο ερωτημα

που εχει  αποσταλει   η  Νομαρχια  Ανατ.

Αττικης   για  το  θεμα  μου,  στο  οποιο

εχει   απαντησει   ηδη.   (αρ.  πρωτ.  238

/ 03-02-2009).  

Η  Διευθυνση   Γεωργιας    που  επανηλ-

θα μου  ζητα   να  προσκομισω   καποια

διακαιολογητικα προκειμενου  να  εκδο-

θει  το  παραχωρητηριο (αρ.  πρωτ. 1252/

10-02-2009). Παραδιδω  τα  πιστοποιητι-

κα   (αρ.  πρωτ.  1634 / 20-02-2009 )  και

η   διευθυντρια  κ.  ΤΖΩΡΤΖΗ με  πληρο-

φορει ότι  θα χρειασθει  αρκετο διαστη-

μα  να  ολοκληρωσει  την  εκδοση   γιατι

«απαιτουνται   επτα   (7)  υπογραφες».

Στις   συνεχεις  και  αναριθμητες   πα-

ρουσιες   μου  στο   γραφειο  της,  η  εν

λογω  κυρια   επικαλείτο   τις   συνηθεις

δικαιολογιες   αυτων  των   περιπτωσεων

(περι   αργιων,  φορτου  εργασιας,  αδει-

ων  και κυριως   απουσιας   των προϊστα-

μενων,  οι οποιοι  επρεπε  να  υπογρα-

ψουν  το  παραχωρητηριο).

Τελικα μετα από εμπαιγμους  επι  εμπαιγ-

μων, αδιακοπες,πρωτοφανεις   και  απρο-

καλυπτες κωλυσιεργιες   και   επειδη   και

ο  εμπαιγμος   εχει  ορια,   η  κ.   ΤΖΩΡ-

ΤΖΗ   κατεληξε   στις   24 – 04 – 2009,

(δηλ.   εξι  μηνες   μετα   την  αρχικη  μου

ερωτηση   και  δυομιση   μηνες  μετα   την

απαντηση   του  Υπουργειου  να μου  δη-

λωσει  ότι: «το  μονο  που  μπορω  να

σας    δωσω   είναι  μια  βεβαιωση  ότι

δεν  περιλαμβανεσθε   στην  β’   διανο-

μη»  (ναι!!  αυτό   που  ζητουσα   στις   12

– 01 -2009  και  αρνιοταν   πεισματικα)!

και   αν  θελει  το  Υπουργειο,   να  εκ-

δοσει αυτό  παραχωρητηριο  και  όχι  να

πεταει  το  μπαλακι   σε   μενα».

Επειδη   πιστευω   ότι  εμπαίζομαι    ειτε

γιατι κάποιοι υπάλληλοι (που τους κατο-

νομάζει) είναι ευθυνοφοβοι (το  πιο  πι-

θανο)  ειτε  γιατι  ετσι αντιλαμβανονται

την εργασια  που  τους   εχει  ανατεθει

και  για  την οποια  τους  αμοιβουμε ολοι

οι Ελληνες πολιτες,  καταγγελω την  συ-

μπεριφορα  τους και τους παραδιδω

στην  κριση  των προϊσταμενων  τους και

των  πολιτων  της   Ανατολικης Αττικης.

Με   ιδιαιτερη  τιμη   και  θερμες 

ευχαριστιες  για  την  φιλοξενια

ΝΙΚΟΣ   ΜΠΕΛΜΠΑΣ  

Λ.Λαυριου – Παιανια                             

ο ι  α ναγνώστες  γράφουν
Η εκμετάλλευση της Α’ πλαζ  

Αγαπητή Εβδόμη,

δεν ξέρω αν έχει έρθει σε γνώση σου ότι οι εκμε-

ταλευτές της Α’ πλαζ Βούλας, εφέτος εισπράττουν

διπλό χαράτσι, τόσο στην είσοδο όσο και στους

λούμενους που χρησιμοποιούν ομπρέλα και πολυ-

θρόνα. Μαθαίνουμε ότι ο Δήμαρχος ήδη τους απέ-

στειλε δύο εξώδικα τα οποία τα έγραψαν καταλλή-

λως. Και απορώ, είναι τόσο δύσκολο αντί για άχρη-

στα εξώδικα να τους στείλει κανονικές μηνύσεις;

Και εάν εκείνος για κάποιο λόγο κρύβεται, γιατί δεν

δίνει τη σύμβαση σε σένα για δημοσίευση, ώστε

άνετα εμείς οι πολίτες να τους στολίζουμε καθημε-

ρινά με εκατοντάδες μηνύσεις;; Την ίδια ώρα σήμε-

ρα η Ακτή Βουλιαγμένης, μια από τις ωραιότερες

πλαζ της Αττικής, είναι ελεύθερη, χωρίς είσοδο ή

άλλου είδους χαράτσι, για όλους τους πολίτες.

Υ.Γ. Τώρα που σου γράφω το σπίτι μου έχει γεμίσει

καπνούς από τη φωτιά που καίει ό,τι φυτέψαμε φέ-

τος στην Ανω Γλυφάδα. Ελεος!!

Γ. Γερίμογλου

Η γραφειοκρατία “τρώει” το αγροτεμάχιο και ταλαιπωρεί τους πολίτες

Καταγγελία αναγνώστη

Λάβαμε και δημοσιεύουμε με μικρές διορθώσεις διαμαρτυρία πολίτη, με κάθε επιφύλαξη, επειδή δεν εί-
ναι δυνατόν να γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά και το πολύπλοκο σχετικό νομικό πλέγμα. 
Ενα είναι το βέβαιο εξαγόμενο: Η γραφειοκρατία ταλαιπωρεί σαδιστικά τους πολίτες και αποτελεί τρο-
χοπέδη στην οποιαδήποτε δημιουργική διάθεση. Το πλέγμα των νομικών, αντιφατικών ενίοτε, διατάξεων
και οι αλλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες καταδυναστεύουν αντί να υπηρετούν αυτούς για τους οποίους
και από τους οποίους υφίστανται.
Και βέβαια ο ευκολότερος τρόπος είναι η άρνηση, η αναβολή, η μεταβίβαση. Τι θα πεί επτά υπογραφές;
Για τρεις δεν είχαν μιλήσει;

Πού είναι πάλι το νερό στην Αρτέμιδα;;;

Δεν ξέρω τι να πω… Ειλικρινά έχω απηυδήσει πια με το

θέμα αυτό… Τα ίδια πέρυσι… τα ίδια και φέτος…

Για άλλη μία φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται… Στην

δεξιά μεριά της Αρτέμιδας… από χθες ΔΕΝ έχουμε νε-

ρό!!!

Οι υπάλληλοι στο γραφείο ύδρευσης του Δήμου πιάσα-

νε πάλι την ίδια καραμέλα… «Γίνονται έργα και φταίει ο
εργολάβος», λένε στο τηλέφωνο… «Αδιαφορώ» τους

απαντώ εγώ «Ο εργολάβος είναι επιλογή του Δήμου κι

εγώ ΠΛΗΡΩΝΩ το νερό στον Δήμο… Τον Δήμαρχο ψη-

φίζουμε, όχι τον εργολάβο»!!!

Και για να πω και του στραβού το δίκιο… έστω να πω ότι

έκανε και κάποιο σοβαρό έργο, να πω ότι το σέβομαι…

και κάνω υπομονή… και δείχνω κατανόηση… αλλά ακό-

μα και τα υποτιθέμενα έργα… στάχτη στα μάτια μας εί-

ναι… ξηλώνουν τους δρόμους και αφήνουν μετά το μπά-

χαλο!!!

Και θα πω και πάλι το ίδιο… Πρέπει να γίνουν έργα… το

σέβομαι… ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΟΜΩΣ!!! 

Παίδες… έρχονται εκλογές… ενημερωτικά το λέω!!!

Μαριλένα Κωττάκη

Δημιουργός του www.familyclub.gr 

Αξιότιμη Κα Βενετσάνου, Αξιότιμε Κε Βενετσάνο:

Ονομάζομαι Δημήτρης Σπυρόπουλος και κατοικώ

στην Κηφισιά.

Μεταβαίνω όμως τακτικά για τις φιλικές μου επα-

φές στη Σαρωνίδα Αττικής.

Κατά τη διαδρομή Κηφισιά - Σαρωνίδα προμηθεύο-

μαι συχνά-πυκνά την εφημερίδα σας, την «Εβδό-

μη».

Στο τελευταίο της φύλλο (Σάββατο 20 Ιουνίου

2009) με εξέπληξε πολύ ευχάριστα το άρθρο του

Κου Γρηγόρη Δ. Ρώντα, με τίτλο «Έργο Ξένων Μυ-

στικών Υπηρεσιών».

Διαβιβάστε του, σας παρακαλώ, τα ειλικρινή μου

συγχαρητήρια και επιτρέψτε μου να σας προτείνω

να φιλοξενείτε πάντοτε παρόμοιας ευθύτητας και

ακριβούς ανάλυσης κείμενα.

Με Τιμή,

Δημήτρης Σπυρόπουλος
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Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυμβητικής Δεξα-

μενής», με προϋπολογισμό 140.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπο-

λογισμό 92.569,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)

κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 24.066,95€,

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 5/5/09. Η διακή-

ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας 210-

6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/7/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό

Έκπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, στην κατηγορία ΟΙΚΟ-

ΔΟΜΙΚΑ, τάξεις Α1, στην κατηγορία Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι

που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει

έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 2.335,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε

θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας Θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ  Α.Μ.:  32(Λ-23)09

Δ/νση Περιβάλλοντος

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

Πληρ.:Κούσιας Α. Τηλ.: 213 2020000

Fax : 213 2020049

E-mail : akousias@voula.gov.gr

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ΕλαστικώνΟ-

χημάτων του Δήμου Βούλας 2009

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)

3. Την υπ΄αριθμ. 20/04-03-09 και

108/24-06-2009 αποφάσεις της

Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:

12739/24-06-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνι-

σμού με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την προμή-

θεια ελαστικών για τα οχήματα

του Δήμου Βούλας 2009-2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώ-

πιον αρμόδιας Επιτροπής στις 02

Ιουλίου του 2009 ημέρα Πέμπτη

και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία

λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η δια-

δικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία μπορούν να στα-

λούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο

Βούλας μέχρι την προηγουμένη

εργάσιμη ημέρα και έως της 14:00

μ.μ της αποσφράγισης των προ-

σφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ.

Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος

Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον

της αρμόδιας Επιτροπής, αυτο-

προσώπως ή μέσω νομίμως εξου-

σιοδοτημένου εκπροσώπου την

ημέρα και έως την ώρα αποσφρά-

γισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθει-

ας ανέρχεται στο ποσό των

41.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους προμηθευτές για

τρείς (3) μήνες από την επομένη

της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τη-

λέφωνο 213 20 20000 Υπεύθυνος

κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν τα σχετικά έγγρα-

φα από τα γραφεία του Δήμου

Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18

– Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου

http://www.voula.gov.gr.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ) έφερε στο προ-

σκήνιο κρίσιμα προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης της Αττι-

κής, μεταξύ αυτών το ζήτημα της διαχείρισης των ακτών και

της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε αυτές. Δυστυ-

χώς ένα φυσικό πλεονέκτημα αιώνων για τους κατοίκους

της Αττικής τείνει να γίνει μειονέκτημα εξ’ αιτίας της άναρ-

χης οικιστικής επέκτασης και της κερδοσκοπικής εκμετάλ-

λευσης των παραλιών από μεγάλα αλλά….και μικρά συμ-

φέροντα. 

Τι προβλέπει το νέο ΡΣΑ για τις ακτές

Παρ’ ότι το νέο ΡΣΑ περιέχει πολλές διακηρύξεις για «βιώ-

σιμη ανάπτυξη», «προστασία περιβάλλοντος» και «σχεδια-

σμένη διαχείριση» του παράκτιου χώρου, η όλη φιλοσοφία

του δεν αναιρεί τις βασικές αιτίες του «υδροκεφαλισμού»

στην Αττική (άναρχη επέκταση οικιστικού ιστού, συγκέ-

ντρωση 42% του πληθυσμού και τουλάχιστον 50% της οι-

κονομικής δραστηριότητας), με αποτέλεσμα να διατηρού-

νται οι ισχυρές πιέσεις στο παράκτιο μέτωπο, από οικιστι-

κές, τουριστικές, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες. Η

χωροταξική αρχή της «φέρουσας ικανότητας» έχει ήδη δια-

ταραχθεί προ πολλού και η όποια προσπάθεια βιώσιμης

ανάπτυξης πρέπει να οδηγεί σε ανάσχεση και όχι ενίσχυση

της συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην

Αττική.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι ακτές θεωρούνται δημόσιος

χώρος. Στο παρελθόν μικρό μέρος είχε κατ’ εξαίρεση παρα-

χωρηθεί στον ΕΟΤ για ήπιες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Από τα μέσα της δεκαετίας ’90, με την πολιτική ιδιωτικο-

ποίησης δημοσίων επιχειρήσεων και περιουσίας, ο ΕΟΤ πα-

ραχώρησε την περιουσία του για διαχείριση στην εταιρία

«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» (ΕΤΑ). Έτσι η κερδοσκοπική

εκμετάλλευση των ακτών από εξαίρεση άρχισε να γίνεται

κανόνας.! Η λογική αυτή δυστυχώς υιοθετήθηκε και από

ορισμένες δημοτικές αρχές στο όνομα της ανταποδοτικό-

τητας και αποκόμισης εσόδων.! 

Με το νέο ΡΣΑ η πιο πάνω λογική δεν ανατρέπεται αλλά

ενισχύεται. Η προβλεπόμενη εκπόνηση «Σχεδίου Ολοκλη-

ρωμένης Διαχείρισης των Ακτών Αττικής» (ΣΟΔΑΑ), στα

πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 περί «Σχεδίων Χωρι-

κής Ανάπτυξης Ενοτήτων» (ΣΧΑΕ) δίνει τη δυνατότητα

στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, να προβαίνει σε ειδικές ρυθμίσεις

για έργα και παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας!!. Η ίδια λογι-

κή επαναλαμβάνεται και στον τομέα του περιβάλλοντος,

(άρθρο 20) όπου ο υπουργός έχει τη δυνατότητα να προ-

βαίνει «κατά παρέκκλιση» σε ειδικές ρυθμίσεις υπέρ μεγά-

λων μονάδων.!!! 

Κατά συνέπεια με το νέο ΡΣΑ δεν ανακόπτονται οι πιέσεις

στο παραλιακό μέτωπο. Αντίθετα με τη συνέχιση της άναρ-

χης οικιστικής επέκτασης, την ενίσχυση της συγκέντρωσης

πληθυσμού και δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές,

τη δημιουργία νέων υπερτοπικών πόλων στην παραλιακή

ζώνη (πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού, αναψυχής

κλπ), την κατασκευή στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελ-

ληνικού μιας νέας πόλης 10.000 κατοίκων, τα σχέδια παρα-

χώρησης ελεύθερων χώρων (πρώην Αλυκές Αναβύσσου) σε

ιδιώτες, κ.α., θα ασκήσουν αρνητική επίδραση στο θαλάσ-

σιο μέτωπο. 

Ελεύθερες παραλίες σε όλους τους πολίτες

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι ακτές θα πα-

ραμείνουν δημόσιο αγαθό ή θα αποτελέσουν πεδίο κερδο-

σκοπικής εκμετάλλευσης. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τη

στρατηγική διαχείρισης τους. Κατά πόσο δηλαδή θα συμ-

βάλλει το ΡΣΑ στην ανάσχεση της παραπέρα συγκέντρω-

σης πληθυσμού και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την αρχή

της «φέρουσας ικανότητας», της ήπιας ανάπτυξης, κλπ, ή

θα οδηγούν σε ενίσχυση τους. 

Αν μιλάμε με όρους κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης, τό-

τε οι ακτές σε όλο το παραλιακό μέτωπο πρέπει να είναι

ανοικτές στο λαό. Η είσοδος στις πλαζ πρέπει να είναι

ελεύθερη σε όλους τους πολίτες. Οι οργανωμένες πλαζ να

λειτουργούν μόνο ως ακτές κολύμβησης και όχι σαν νυκτε-

ρινά κέντρα. Πρέπει να κλείσουν όλα τα αυθαίρετα κατα-

στήματα (ταβέρνες, καφετέρειες, κά), καθώς και τα παρά-

νομα νυκτερινά κέντρα. Να κατεδαφιστούν όλα τα αυθαίρε-

τα κτίσματα και ιδιαίτερα αυτά που έχουν κριθεί με τελεσί-

δικες αποφάσεις. Να επεκταθεί το αποχετευτικό δίκτυο σε

όλες τις παραλίες. Να ενισχυθεί το πράσινο και να μην πα-

ραχωρηθούν μεγάλοι ελεύθεροι χώροι σε κερδοσκοπικές

δραστηριότητες. Να μην κατασκευαστούν οι νέοι αυτοκινη-

τόδρομοι πέριξ του Υμηττού και η συγκοινωνία να γίνεται

κυρίως με μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς

(Μετρό, Προαστιακός, Τραμ). Να τηρηθεί η δέσμευση δημι-

ουργίας ποδηλατοδρόμου από το Φάληρο ως το Σούνιο, κά.

Αυτά είναι ορισμένα άμεσα μέτρα για βελτίωση της κατά-

στασης.

Δημοκρατική ή γραφειοκρατική διαβούλευση;

Στο νέο ΡΣΑ προβλέπονται διαδικασίες διαβούλευσης

πριν πάει για ψήφιση στη Βουλή. Ωστόσο η σύνθεση της

επιτροπής διαβούλευσης, η λειτουργία και η αξιοποίηση

των αποτελεσμάτων έχουν γραφειοκρατικό χαρακτήρα.

Τα τακτικά μέλη της επιτροπής είναι εκπρόσωποι υπουρ-

γείων και κρατικών φορέων, ενώ της Αυτοδιοίκησης, επαγ-

γελματικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, κοινωνικών ορ-

γανώσεων, κλπ είναι αναπληρωματικά. Γιαυτό οι Νομαρ-

χίες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και όλοι σχεδόν οι

δήμοι έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις. Κρίσιμο ρόλο

στην διαβούλευση θα παίξει η παρέμβαση των κοινωνικών

φορέων και ενεργών πολιτών (πχ. Δίκτυο Φορέων Σαρωνι-

κού), για αποτροπή αρνητι-

κών επιλογών και διεκδίκη-

ση λύσεων σε όφελος των

τοπικών κοινωνιών και συ-

νολικά της περιφέρειας Ατ-

τικής.

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και ελεύθερες παραλίες
γράφει ο Γιάννης Τόλιος

διδάκτωρ οικονομικών επιστημών
μέλος Ε.Γ. του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗ 22/6/2009

Αριθμ. Πρωτ.: 8601

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και συμπλήρωση τιμολογίου

για την «προμήθεια οργάνων

παιδικών χαρών» αξίας ευρώ

29.988,00€, συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την

παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυ-

μούν να καταθέσουν γραπτή

προσφορά μπορούν να την υπο-

βάλλουν στο αρμόδιο γραφείο

του δήμου μέχρι και την

2/7/2009 ημέρα Πέμπτη.

Αντίγραφα της διακήρυξης και

πληροφορίες για το διαγωνισμό

παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και μέρες από το γραφείο

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

(υπεύθυνος κ. Καλδής). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
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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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6 7.00μ.μ.

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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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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO
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Επιτυχημένη δυναμική στον τομέα της χειρουργικής

γυναικολογίας έχει κάνει  και στη χώρα μας η Ρομπο-

τική Χειρουργική.

Για τις πρώτες  επιτυχημένες γυναικολογικές χειρουρ-

γικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελ-

λάδα τα τελευταία χρόνια, μίλησε ο πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χει-

ρουργικής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, στο 3ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

Ο Δρ Κωνσταντινίδης τόνισε ότι «και στον τομέα αυ-

τό η Ρομποτική Χειρουργική έχει να δώσει πολλά και

με επιτυχία, καθώς στην πράξη το DaVinci αποτελεί

ανεκτίμητο συνεργάτη του  γυναικολόγου  χειρουρ-

γού, προσφέροντας του ταυτόχρονα απίστευτες δυνα-

τότητες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το σύνο-

λο των γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων με

ρομποτική τεχνολογία πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό

Αθηνών, υπό την επίβλεψη του  Δρ Κωνσταντινίδη,

ενώ συμμετείχαν ο Δρ. Σ. Καρπάθιος (χειρουργός γυ-

ναικολόγος) και ο Δρ. Β. Χατζηραφαήλ (χειρουργός

γυναικολόγος). 

Η πρώτη ρομποτική γυναικολογική επέμβαση πραγμα-

τοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2006  και έγινε για την

αφαίρεση κυστικού μορφώματος αριστερής  ωοθήκης. 

Μέχρι σήμερα συνολικά έχει πραγματοποιηθεί μία με-

γάλη σειρά γυναικολογικών επεμβάσεων με το ρομπο-

τικό σύστημα  Da Vinci για:

– Κύστεις ωοθηκών

– Αφαίρεση σαλπίγγων και ωοθηκών 

– Αφαίρεση ινομυωμάτων  μήτρας

– Ολικές και μερικές υστερεκτομές 

– Λύση συμφύσεων μεταξύ μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγ-

γων και εντέρου.

Από την επιτυχημένη πραγματοποίηση των  ρομποτι-

κών γυναικολογικών επεμβάσεων διαπιστώθηκαν πολ-

λά πλεονεκτήματα τόσο για τη γυναίκα ασθενή, όσο και

για το χειρουργό γυναικολόγο,  σε σχέση με τις λαπα-

ροσκοπικές, ή τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα η Ρομποτική Χειρουργική προσφέρει

για τη γυναίκα:

– Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς η επέμβαση

γίνεται μέσα από  τομές λίγων χιλιοστών, αντί για

τις μεγάλες  των ανοιχτών χειρουργείων.

– Μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης, επιπλοκών, και με-

τεγχειρητικής κήλης, καθώς και  μείωση απώλειας

αίματος στο χειρουργείο.

– Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.

– Σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας.(συνήθως

απαιτείται μίας μόνο μέρας νοσηλεία, ακόμα και

στην ολική αφαίρεση μήτρας)

– Γρήγορη ανάρρωση και άμεση επιστροφή στις κα-

θημερινές δραστηριότητές της.

Για τον γυναικολόγο χειρουργό:

Παρέχει τρισδιάστατη  εικόνα και όχι δύο διαστάσεων

που είχαμε έως σήμερα στις λαπαροσκοπήσεις. Αυτό,

δίνει την αίσθηση ότι τα μάτια και τα χέρια του χει-

ρουργού βρίσκονται μέσα στο σώμα Έτσι μπορεί ο χει-

ρουργός να βλέπει με απόλυτη ευκρίνεια σε κάθε ση-

μείο της κοιλιάς.

Δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό  να κινείται με

ακρίβεια  σε επίπεδο χιλιοστού και στα πλέον δυ-

σπρόσιτα σημεία της κοιλιακής χώρας.

Εξαλείφει τον φυσικό τρόμο των χεριών του χειρουρ-

γού μέσω  ηλεκτρονικού φίλτρου.

Η τοποθέτηση ενδοκοιλιακών ραμμάτων γίνεται με πο-

λύ μεγάλη ευκολία και απόλυτη ακρίβεια.

Ελαχιστοποιεί τη φυσική κόπωση του χειρουργού χά-

ρη στην εργονομική θέση που κάθεται στη ρομποτική

κονσόλα.

«Σύντομα, τόνισε, ο Κ. Κωνσταντινίδης, η ρομποτική

χειρουργική θα επεκταθεί σε κάθε γυναικολογικό χει-

ρουργείο, ακόμα και στο πιο δύσκολο αφού τα πλεο-

νεκτήματα είναι μοναδικά και αναμφισβήτητα» και κα-

τέληξε «η σύγχρονη αυτή τεχνολογία φαίνεται να

αποτελεί το μέλλον στο σύνολο των  χειρουργικών

επεμβάσεων και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες

εξελίξεις του 21ου αιώνα».

Να θυμίσουμε ότι η Ρομποτική Χειρουργική και το σύ-

στημα Da Vinci στη χώρα μας ξεκίνησε στις 26  Σε-

πτεμβρίου 2006 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον

Κωνσταντίνο  Κωνσταντινίδη και την ομάδα του.

COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρομποτική Χειρουργική στη γυναικολογίας

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕ-

ΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ, 79Μ2, ΣΕ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΚΑ-

ΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ή ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974 097290 

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Volvo  S70  μοντ.  ʼ00,  2000cc,  T-5,  225hp,  139.000km,

ηλ.  οροφή  -  καθίσματα  θερμαινόμενα  &  δερμάτινα,

cruise  control,  υπολογιστής  ταξιδίου,  ξύλινο  τιμόνι-

ταμπλό,  clima  2-ζωνών,  ηχοσύστημα  Volvo,  4

airbags,  σε  υπεράριστη  κατάσταση.

Τηλ:  6977-388610

Tο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων και o Πνευματι-

κός Όμιλος Γυναικών Λαγονησίου σε συνεργασία τον Ελ-

ληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση

διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την οστεο-

πόρωση, η οποία βρήκε ανταπόκριση στο κοινό, αφού πλή-

θος  κόσμου παραβρέθηκε να ενημερωθεί για να ακούσει

τα νεότερα δεδομένα γύρω από την οστεοπόρωση, την

πρόληψη, την διατροφή και την άσκηση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  10 Ιουνίου στο Αμφιθέα-

τρο του Δημαρχείου Θορικού περιλάμβανε ενημερωτικές

ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες αλλά και δωρε-

άν μετρήσεις οστικής πυκνότητας που έγινε το πρωί της

ίδιας ημέρας, με μεγάλη προσέλευση.

Μίλησαν για το θέμα η Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση, ο

Γεράσιμος Βανδώρος, Χειρουργός Ορθοπεδικός, η Έφη Γρη-

γορίου, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, η Στέλλα Αγγελή, Φυ-

σιοθεραπεύτρια και η Νίκη Μερκούρη, Σεφ.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Αγγελική Γρηγορί-

ου αναφέρθηκε στην σημασία της πρόληψης και της έγκαι-

ρης πρόληψης στην ζωή μας και τόνισε την σημασία των

ενημερωτικών αυτών δράσεων· υποσχέθηκε δε να επανα-

λάβουν αντίστοιχες δράσεις και στο μέλλον.

Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε διάλογος μεταξύ

των ομιλητών και των συμμετεχόντων.

Εκδήλωση για την οστεοπόρωση στα Καλύβια
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Η «Ολυμπιακή ημέρα» που θεσπίστηκε στις 23 Ιουνίου

1948 δίνει την δυνατότητα, περισσότερο από κάθε άλλη

μέρα του χρόνου, στην προώθηση των ολυμπιακών ιδεω-

δών και την ευκαιρία πρόσκλησης για μαζική συμμετοχή

σε αθλητικές δραστηριότητες.

«Η φετινή Ολυμπιακή ημέρα» ανέφερε στο μήνυμά του ο

Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος

Καπράλος, «αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς περι-
λαμβάνει δύο καινοτομίες. Κατ’ αρχήν το πρόγραμμα των
εορτασμών περιλαμβάνει πλήθος αθλητικών, πολιτιστι-
κών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που έχουν σαν στό-
χο να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να τους στρέ-
ψουν σε πιο φυσικό τρόπο ζωής. Η δεύτερη καινοτομία
έγκειται στο γεγονός, ότι για πρώτη φορά αναλαμβάνει
την διοργάνωση της Ολυμπιακής ημέρας, ο Δήμος του
Μαραθώνα, ένας Δήμος με ιδιαίτερη αθλητική ευαισθη-
σία και με μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση σημαντικών
εκδηλώσεων».

Η διοργάνωση περιελάμβανε αγώνα δρόμου 3χλμ. μέσα

στην πόλη του Μαραθώνα, στον οποίο πήραν μέρος άν-

δρες, γυναίκες και παιδιά από τους αθλητικούς συλλό-

γους ΣΕΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ, Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙ-

ΑΣ και μεμονωμένοι αθλητές. Οι δρομείς τερμάτισαν στο

μουσείο μαραθωνίου δρόμου.

Την πρώτη θέση κατέλαβε στους άνδρες ο Μάλλιαρης

Γιώργος, πρωταθλητής Ελλάδος και στις γυναίκες η Κι-

ουμουρτζή.

Όλοι οι συμμετέχοντες, πήραν αναμνηστικό δίπλωμα με

την υπογραφή του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής

Επιτροπής Jacques Rogge (Ζακ Ρογκ) και πλούσια δώρα.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζα-

γάρης ανέφερε: «Ο Ολυμπισμός είναι η μόνη ιδέα που
αμβλύνει τους ανταγωνισμούς των εθνών και κατευνάζει
τις αρχέγονες εχθρότητες. Γέννημα και αιώνια δόξα της
Ελληνικής γης. 

Η πρόταση της ΕΟΕ να γιορτασθεί η Ολυμπιακή ημέρα,
στον Δήμο μας είναι ιδιαίτερα τιμητική. Οι ιδιαίτεροι συμ-
βολισμοί στους οποίους η Ολυμπιακή ιδέα και το όνομα

του Μαραθώνα παραπέμπουν, σήμερα περισσότερο από
ποτέ, μπορούν να γίνουν φάρος προσανατολισμού και
νοηματοδότησης κάθε προσπάθειας και συλλογικής δρά-
σης».

O αθλητής στίβου του Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ στο Μαρα-

θώνα, ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ μετά τις επιτυ-

χίες του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των

Α.Μ.Ε.Α. κατακτώντας: 

➢ 2 χρυσά στα 400μ και 200μ. με ΝΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟ ΡΕΚΟΡ και στις δύο κατηγορίες, 

➢ Ασημένιο στα 100μ. με νέο Ατομικό Ρεκόρ πριν

ένα μήνα., ενώ συνέχισε τις επιτυχίες του στο 3ο

Διεθνές Μeeting που έγινε στην Τυνησία επιστρέ-

φοντας με:

➢ Aσημένιο μετάλλιο στα 200μ.,

➢ Χάλκινο στα 400μ. και 

➢ 5ος στα 100μ.

Τιμητικές διακρίσεις

στους αγώνες των

ΑΜΕΑ

Η Ολυμπιακή ημέρα γιορτάστηκε στο Μαραθώνα  

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

«όπεν» κατηγορίας γυναικών κα-

τέκτησε η ομάδα συγχρονισμένης

κολύμβησης του ΝΟΒ.

Η ομάδα με προπονήτρια την Νατα-

λία Μασιούκ και βοηθούς την Σύλ-

βια Σαβράμη και την Ελευθερία

Φτούλη, κατέλαβε την πρώτη θέση

της γενική βαθμολογίας φέρνο-

ντας το Κύπελλο στον όμιλο.

➢Στο τεχνικό σόλο η Εύη Μακρυ-

γιάννη πήρε τη δεύτερη θέση και η

Ευγενία Καφετζή την τέταρτη.

➢ Στο ελεύθερο σόλο η Εύη Μα-

κρυγιάννη κατέλαβε την τρίτη θέση

και η Ευγενία Καφετζή την τέταρτη.

➢ Στο τεχνικό ντουέτο οι Μακρυ-

γιάννη-Καφετζή πήραν τη δεύτερη

θέση και οι Κλεοπάτρα Βερώνη και

Ελένη Παπανδρέου την τέταρτη.

➢ Στο ελεύθερο ντουέτο οι Μα-

κρυγιάννη-Καφετζή πήραν τη 2η

θέση και οι Βερώνη- Παπανδρέου

την τέταρτη.

Πρωτιές!!

Σε όλα τα ομαδικά (τεχνικό, ελεύ-

θερο, κόμπο) ο ΝΟΒ πήρε την πρώ-

τη θέση με τις εξής αθλήτριες: Δέ-

σποινα Θεοδωρίδου, Εύη Μακρυ-

γιάννη, Ευγενία Καφετζή, Λίτσα

Σαβίδου, Νατάσα  Σιώζου, Πόπη

Τομαή, Γιούλη Βαρτάνοβα, Κλεο-

πάτρα Βερώνη, Ελένη Παπανδρέου

και Άννα Κόχλα.

Χρυσές οι γυναίκες του ΝΟΒ

στο πανελλήνιο πρωτάθλημα open

Ο αθλητής Λουκάς Πρωτονοτάριος της στιγμή της προσπάθειάς του.
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Πανελλήνιες διακρίσεις

στο τέννις η Βουλιαγμένη
Πρωτιές πήραν οι αθλητές του Ομίλου Αντισφαίρισης

Βουλιαγμένης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παιδιών μέ-

χρι 10 ετών που διεξήχθει στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις

του ΟΑΚΑ στις 12-14 Ιουνίου. 

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των αγοριών την πρώτη

θέση κατέλαβε ο Σταμάτης Καπίρης, ενώ δεύτερη ήρθε η

Ιωάννα Λαθούρη στην κατηγορία των κοριτσιών. Προπο-

νητές των παιδιών είναι η Όλγα Βασιλειάδου και ο Γιάν-

νης Καμπάκογλου.

Οι διακρίσεις ήρθαν μετά από σκληρή δουλειά που γίνεται

στον Όμιλο Αντισφαίρισης Βουλιαγμένης και πλέον ανα-

μένονται νέες στο επερχόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Τένις ( 26 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου).

Ολοκληρώθηκε και φέτος το «ΜΕΣΟΓΕΙΑ CAMP» που

διοργανώνει ο Δήμος Παιανίας σε συνεργασία με τη

Π.Α.Ε. ΚΟΣΜΟΣ και τον Α.Γ.Σ.  ΚΤΗΣΙΦΩΝ που για πρώτη

φορά πραγματοποιήθηκε στο Νέο Αθλητικό Κέντρο Στίβου

του Δήμου Παιανίας.

Το Camp λειτούργησε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως την

Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε δυο περιόδους των πέντε ημέ-

ρων. Τα αθλήματα που διδάχθηκαν είναι στο σύνολο τους

18, μεταξύ των οποίων μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, σκο-

ποβολή, τοξοβολία, πινγκ πονγκ, πολεμικές τέχνες,  αερό-

μπικ, σόφτ μπολ κ.ά. Οι προπονητές του Μεσόγεια Camp

είναι καθηγητές φυσικής αγωγής με εμπειρία, ενώ κάποιοι

από αυτούς υπήρξαν και πρωταθλητές στο άθλημά τους.

Στόχος του προγράμματος ήταν αρχικά η διασκέδαση, η

άθληση αλλά και η διάκριση των παιδιών συμμετέχοντας

σε μια ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχο-

ντες είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα με-

γάλο αριθμό αθλημάτων γνωρίζοντας την ομορφιά καθε-

νός ξεχωριστά και επιλέγοντας αυτό που τους ταιριάζει

περισσότερο. 

Μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες, τα παιδιά και οι

νέοι βιώνουν την αξία του αθλητικού πνεύματος συμβάλλο-

ντας στην ψυχική και σωματική ισορροπία, στην ομαδικότη-

τα, στο αίσθημα αλληλεγγύης και στην ευγενή άμιλλα.

Ο Δήμαρχος  Δημήτρης Γ. Δάβαρης, ως πρώην αθλητής

του κλασσικού αθλητισμού, αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠ-

ΣΑΝΑ κατά το διάστημα 2003-2005, στηρίζει και αγκαλιά-

ζει τις προσπάθειες αυτές. 

«ΜΕΣΟΓΕΙΑ CAMP» στην Παιανία

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βάρης με σκοπό

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους γονείς

και δη τους εργαζόμενους γονείς, συνεχίζει και φέτος

με τη συνεργασία του Συλλόγου ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑ-

ΡΗΣ, το πετυχημένο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑ-

ΚΟΠΕΣ» που ξεκίνησε το 2007 και είχε σαν στόχο την

φύλαξη των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, σε συν-

δυασμό με την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους,

μέσα από την ομαδική ζωή, την άθληση και την ψυχα-

γωγία.

Η μεγάλη ανταπόκριση των γονέων και πρωταρχικά

των παιδιών, επιβράβευσε την προσπάθεια μας και μας

δημιούργησε την υψηλή ευθύνη να παρέχουμε από

εδώ και στο εξής υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στο

αυριανό μέλλον της πόλης μας, τα παιδιά μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

➢ Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 7-12 ετών.

➢ Η προσέλευση των παιδιών θα ξεκινάει στις 7:45

έως 8:30 αυστηρά το πρωί. Το πρόγραμμα θα τελειώνει

στις 15:45 κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου και για

ενάμιση μήνα, από τις 15/06/2009 – 31/07/2009. Κάθε

Παρασκευή τα παιδιά θα πηγαίνουν εκπαιδευτική εκ-

δρομή με μισθωμένο πούλμαν.

➢ Τα παιδιά με έμπειρους γυμναστές (καθηγητές φυ-

σική αγωγής) θα διδάσκονται Ποδόσφαιρο, Καλαθο-

σφαίριση, Πετοσφαίριση, Αντισφαίριση, Θεατρικό παι-

χνίδι, Κολύμβηση, Παγκράτιο, Ψυχαγωγία γενικά, κτλ.

Το πρόγραμμα θα παρέχει ασφάλεια στο παιδί καθ’ όλη

του τη διάρκεια.

➢ Το κόστος για κάθε παιδί ανέρχεται στο ποσόν των

100€ / για κάθε 15πενθημερο για δημότες και για το

δεύτερο παιδί θα γίνεται 10% έκπτωση, ενώ για τους

μη δημότες το ποσό είναι 120,00€ για κάθε παιδί. Επί-

σης τα παιδιά των απόρων οικογενειών (με κατάθεση

πιστοποιητικού απορίας) θα συμμετέχουν Δωρεάν στο

πρόγραμμα. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται πλή-

ρες γεύμα και φρούτο ή γλυκό.

➢ Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στο Δήμο Βάρης

στο Γραφείο του Αθλητικού Οργανισμού, 1ος όροφος,

κα Τσαβάκου Μαρία, τηλ. Πληροφοριών 213-2030467.

➢ Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας διότι οι θέσεις

είναι περιορισμένες.

➢ Απαραίτητα, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέ-

πει να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση για την ικανότη-

τα άθλησης καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.

➢ Υπεύθυνος προγράμματος & μέλος του Δ.Σ. του

Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βάρης, Παπανικολάου

Κωνσταντίνος, τηλ. 6944-694152.

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» από τον

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Γενική Τακτική Συνέλευση

Με τη συμμετοχή 56 Σωματείων επί συνόλου 65

πραγματοποιήθηκε στο Μαρκόπουλο, η Τακτική Γε-

νική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. στις 24 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος της

Ενωσης και δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μα-

γουλάς προέδρευσε της συνέλευσης και παρου-

σίασε τον Διοικητικό απολογισμό, ο οποίος εγκρί-

θηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο Ταμίας της Ενωσης Πέτρος Ρουγ-

γέρης εισηγήθηκε και ανέλυσε τον οικονομικό

απολογισμό του έτους 2008 και τον προϋπολογι-

σμό της Ενωσης για το 2010.

Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία προς έγκριση

και ο οικονομικός απολογισμός ο οποίος εγκρίθηκε

ομόφωνα επίσης.

Δελτία εξεταστέων Ποδοσφαιριστών

Καλούνται τα Σωματεία που ποδοσφαιριστές τους

έχουν εξεταστεί στον Υγειονομικό Σταθμό της

Ενωσης και δεν εκκρεμούν άλλες εξετάσεις, να

προσκομίσουν τα δελτία τους για αντικατάστασή

τους με νέα δελτία, όπου πάνω θα υπάρχει η ιατρι-

κή θεώρηση.

Ενημερώνουμε επίσης τα Σωματεία που ποδοσφαι-

ριστές τους δεν έχουν εξεταστεί στον Υγειονομι-

κό Σταθμό της Ενωσης να επικοινωνήσουν με τα

γραφεία της, για να καθοριστεί η ημερομηνία εξέ-

τασής τους.

Τα νέα της ΕΠΣΑΝΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 8.00 μμ. 

Ο Δημοτικός Συνδυασμός ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη Βούλα,

θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση των φίλων του, 

προκειμένου να συστήσει τις επιτροπές επεξεργασίας του προγράμματός του 

και να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους 

για τις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.

Σας περιμένουμε να είστε κοντά μας. Η σύναντηση θα πραγματοποιηθεί στον 

«ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ» απέναντι απο τα γραφεία του συνδυασμού μας Ποσειδώνος 11.

Φιλικά

Άγγελος Αποστόλατος

Τηλ. επικοινωνίας 210-8951150 και 210-9689960

Η δημόσια περιουσία στους πολίτες, 

προτείνει ο Πέτρος Δούκας, σε ομιλία του στη Βούλα
Την απόδοση μέρους της δημόσιας περιουσίας προς τους

πολίτες, υπό μορφή μετοχών πρότεινε μεταξύ άλλων και-

νοφανών και ρηξικέλευθων μέτρων ο Πέτρος Δούκας σε

εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμήν του Βουλευτή Αττι-

κής και τέως Υφυπουργού Εξωτερικών, η Πανελλήνια «Πα-

ναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, Παράρτημα Γλυφάδας -

Βούλας», την περασμένη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωνία» της

Βούλας, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες φίλους μέ-

σα και έξω από αυτήν λόγω υπερπλήρωσης, να παρακο-

λουθήσουν την ομιλία του με θέμα: «Διεθνής Οικονομική
Κρίση και η Ελλάδα του Αύριο». Κατά γενική εκτίμηση, το

πλήθος των παρευρισκομένων υπερέβη τις προσδοκίες

των διοργανωτών. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του τοπικού παραρτή-

ματος της «Παναθηναϊκής» Γλυφάδας – Βούλας Μαίρη

Δαμηλάκου. Χαιρετισμό απηύθηνε ο «οικοδεσπότης» Δή-

μαρχος Βούλας Γ. Μάντεσης. Τον Υπουργό προλόγησαν ο

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών Παν.

Μίχαλος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Επιχειρη-

ματιών Ελλάδος Βασ. Τριαντόπουλος, που αναφέρθηκαν

στην επιστημονική, πολιτική και επαγγελματική πορεία του

Π. Δούκα, τονίζοντας ιδιαίτερα την διακεκριμένη προσωπι-

κότητά του. 

Τον Π. Δούκα παρουσίασε εκ μέρους της «Παναθηναϊκής»

ο εκδότης – δημοσιογράφος και πρώτος – ιστορικά – Αντι-

δήμαρχος Βούλας Κώστας Βενετσάνος, ο οποίος αφού

περιέγραψε την επι-

στημονική, επιχειρη-

ματική και πολιτική

δραστηριότητα του

Πέτρου Δούκα, ανα-

φέρθηκε ιδιαίτερα στις

προσπάθειες που κα-

τέβαλε, ως Υφυπουρ-

γός εξωτερικών, για

εξωστρεφή ανάπτυξη

της ελληνικής επιχει-

ρηματικής δραστηριό-

τητας.

Υπογράμμισε, μ’ όλα

ταύτα, εισαγωγικά,

«ότι είναι ιδιαίτερα

σημαντικό το γεγονός της επιλογής – όπως είπε – εί-
μαστε τοποθετημένοι σε διαφορετικές και αντίθετες οι-
κονομικές και κοινωνικές σχολές […] αλλά είναι αυτό
ακριβώς που εκπέμπει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα πολιτι-
κού πολιτισμού», όπως είπε, μεταξύ άλλων.

Ρηξικέλευθες προτάσεις

Από τον Πέτρο Δούκα

Ακολούθως το λόγο έλαβε το τιμώμενο πρόσωπο και

ομιλητής Πέτρος Δούκας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε

όλους όσους τον τίμησαν με την  παρουσία τους ανα-

φέρθηκε στη διεθνή οικονομική κρίση, αλλά και την κρί-

ση αξιών της εποχής μας. Ανέλυσε την οικονομική κα-

τάσταση στη χώρα μας, τις μεγάλες δυσκολίες που

αντιμετωπίζουμε, όπως λαθρομετανάστευση, ανασφά-

λεια, λειτουργία δημόσιας διοίκησης, ελλείμματα (εκτί-

μησε πως το έλλειμμα για το 2009 μάλλον θα πλησιά-

σει το 7% του ΑΕΠ) και δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.

Κατέθεσε δε προς συζήτηση μια σειρά προτάσεων για

την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ιδιαίτερα πρότεινε:

1. Να αποδοθεί μεγάλο μέρος της δημόσιας περιουσίας

στους πολίτες της χώρας υπό την μορφή μετοχών!

2. Άμεσα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα δε-

ντροφύτευση 70

εκατ. δέντρων, με

ανάθεση έργου

στις τεχνικές εται-

ρείες.

3. Να μπορούν να επι-

στραφούν τα κεφά-

λαια των Ελλήνων

που είναι τοποθε-

τημένα στο εξωτε-

ρικό χωρίς φόρους

και «πόθεν έσχες».

4. Να τακτοποιηθούν

οι εκκρεμότητες

που αφορούν ακί-

νητα με άμεση μέ-

ριμνα ώστε να μην

υπάρξει καμιά παράβαση στο μέλλον κ.α.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο επίτι-

μος και τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιά-

δης Έβερτ και πάρα πολλές προσωπικότητες της ενερ-

γού πολιτικής δραστηριότητας και τοπικοί παράγοντες. 

Ποτίζουμε τα δέντρα που

φυτέψαμε στα Καλύβια

Ο Δήμος Καλυβίων σε συνέχεια του μεγάλου αγώνα

που κάνει τα τελευταία δύο χρόνια για την αποκατά-

σταση του φυσικού περιβάλλοντος στο Πάνειο Όρος,

διοργανώνει σε συνεργασία με τον ραδιοτηλεοπτικό

σταθμό ΣΚΑΙ, μια ακόμα μεγάλη εκστρατεία για το πό-

τισμα των δενδρυλλίων που φυτεύτηκαν καθ’ όλη  τη

διάρκεια του χειμώνα, την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σημείο

Συνάντησης έχει οριστεί το Δημαρχείο Καλυβίων

στις     9.00 π.μ. Από το χώρο του Δημαρχείου οι εθε-

λοντές θα μεταφέρονται με λεωφορεία του Δήμου

Καλυβίων στους πρόποδες του Πάνειου Όρους, στα

σημεία που έχουν ήδη καθοριστεί για την πραγματο-

ποίηση του ποτίσματος. Οι εθελοντές καλούνται να

έχουν την κατάλληλη ενδυμασία για τη συγκεκριμένη

δραστηριότητα: κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι

και καπέλο. 

Στην όλη προσπάθεια συμμετέχουν  Σύλλογοι, εκπρό-

σωποι ΟΤΑ, και απλοί πολίτες

Στο πάνελ, η πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης γυναικών
“Παναθηναϊκής” Αγγέλα Νταϊφά-Φρατζεσκάκη, ο Παν. Μίχαλος
και Βασ. Τριαντόπουλος. Ενώ μπροστά καθήμενοι είναι η πρόε-
δρος του Παραρτήματος Μαίρη Δαμηλάκου με τον κύριο ομιλη-
τή της βραδιάς Πέτρο Δούκα.

Η μεγάλη αίθουσα της “Ιωνίας” δεν μπόρεσε να χωρέσει τον κό-
σμο που γέμισε μέσα και έξω, καθήμενοι και όρθιοι.


