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Είχα προαναγγείλει, στα πλαίσια των «αντινομιών»

που κινούνται στις παρυφές των παρανομιών, ν’ ασχο-

ληθώ με την «οικογένεια» - τον τύπο – και τη σπατά-

λη των οικονομικών του κράτους, αλλά προέκυψε το

Λιτόχωρο!

Τι είναι τούτο, πάλι; Δεν είναι καν

στην Αττική, είναι στον Όλυμπο!

Το «Λιτόχωρο» και συγκεκριμένα η

μονή Αγίου Διονυσίου και οι χρυσο-

θήρες μοναχοί της, είναι ένα από τα

πολλά «βατοπέδια» που λυμαίνονται

τον εθνικό χώρο. 

60.000 στρέμματα διεκδικεί στον

Όλυμπο η εν λόγω μονή. 4.500

στρέμματα των αγροτών είναι η επί-

δικη έκταση.

Επεισόδια λοιπόν την περασμένη Κυριακή (5/6). Οι

αγρότες με επικεφαλής το Δήμαρχο, πήγαν και διαδή-

λωσαν στο Μοναστήρι. Εκεί τους περίμεναν οι πιστοί,

- που δεν διάβασαν «τας γραφάς», ή δεν κατάλαβαν

το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Χριστού – και

ακολούθησε συμπλοκή μετά …ψαλμών! Τ’ ακούσατε

και είδατε ή τα διαβάσατε πιθανότατα.

Εξ’ άλλου τα ίδια συμβαίνουν κατά καιρούς με διάφο-

ρες μονές και μητροπόλεις. Δάση ζητάνε, πλατείες

ζητάνε, νησιά ζητάνε, τα …. τους ζητάνε.

Σε 856 χιλιάδες στρέμματα την είχε υπολογίσει την

εκκλησιαστική περιουσία μια καταγραφή του Υπουρ-

γείου Γεωργίας πριν 24 χρόνια, σ’ εφαρμογή του νό-

μου Τρίτση, που μέτραγε μόνον τις άνω των 50 στρεμ-

μάτων εκτάσεις.                       Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Δωρεάν μετακινήσεις για μπάνιαΣελ.11

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΒΑΡΗΣ

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ 
Μοναστηριακή Περιουσία
Να φορολογηθεί η περιουσία

ανάλογα με τον τρόπο κτήσης

Αγγελος Αποστολάτος:
Αντίπαλός

μας είναι τα

προβλήματα

της Βούλας

Σελ. 3

Μαζορέτες με μουσική

στο Μαρκόπουλο

Σελ. 5

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σελ. 24

Καταλύοντας κάθε νομιμότητα επιχείρησαν να εγκαταστήσουν τον εργολάβο για δημιουργία ΧΥ-

ΤΑ στο Γραμματικό, με προφορική άδεια του Περιφερειάρχη!!

Και ενώ η Ευρώπη έχει καταδικάσει και απορρίψει τη μέθοδο της απόθεσης των απορριμμάτων,

εμείς επιμένουμε να πηγαίνουμε με βήματα προς τα πίσω.

Οταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές πόλεις τα εργοστάσια είναι μέσα στην πόλη και δεν υπάρχει

ούτε οπτική ούτε αφής ενόχληση. Τα σκουπίδια μετά τη διαλογή και την επεξεργασία παράγουν

46% ενέργεια, 37% ανακυλώνονται, 12% κομποστοποιούν και μόνο 4% θάβονται. Το δε νερό που

περνάει μέσα από τα απορρίμματα πηγαίνει στα ενεργειακά δάση που έχουν δημιουργήσει με δέ-
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες

στρέμματα την είχε υπολογίσει το 1990 ο

τότε μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως

Άνθιμος. Δηλαδή το ένα εκατοστό περί-

που της έκτασης της ελληνικής επικράτει-

ας! Ποια γη ελληνική απελευθέρωσαν,

αλήθεια, οι επαναστάτες του ’21 και οι μα-

χητές των βαλκανικών πολέμων;

Πόθεν έσχον

Και το κυριότερο, πώς απεκτήθη η μονα-

στηριακή και εκκλησιαστική περιουσία. Με

τα περίφημα χρυσόβουλα, τα σιγίλεια, τα

χοτζέτια και τις δωρεές των πιστών ή με

την εργασία (!) των μοναχών; 

Δεν είναι του παρόντος ν’ ανατρέξουμε

και ν’ αναλύσουμε τα πρώτα. Ένα είναι βέ-

βαιο: δεν απεκτήθη με την εργασία τους. 

Είναι αυταπόδεικτο για όσους μοχθούν

και δημιουργούν, ότι άλλο είναι η κτήση

της περιουσίας με την εργασία και το επι-

χειρείν δευτερευόντως και άλλο να σου

‘ρχεται απρόσμενα από δωρεές ή τεχνηέ-

ντως από δόλιες συναλλαγές, ανταλλάγ-

ματα, εκβιασμούς – έστω έμμεσους – και

υπολογισμούς των δωρητών. 

Να πούμε ένα μόνο για τα χρυσόβουλα

των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Η ακίνητη

περιουσία που παραχωρείτο με τον τρόπο

αυτό, τελούσε υπό περιορισμό (και δεν

ομιλώ για τις αυθαίρετες ανακλήσεις των

διαδόχων). Τα ακίνητα είχαν τον περιορι-

σμό ότι δεν μπορούν να μεταβιβαστούν

παρά μόνο σε πένητες ακτήμονες. Κι εκεί-

νοι με τη σειρά τους δεν μπορούσαν να τα

μεταβιβάσουν σε άρχοντες και κατέχο-

ντες, παρά μόνο σε όμοιούς τους φτω-

χούς αγρότες και τα παιδιά τους. Όχι βέ-

βαια σε off shore εταιρείες. Είναι ξεκάθα-

ρο: Στις μονές παραχωρούνταν κτήματα,

για να τα καλλιεργούν οι μοναχοί και να

ζήσουν όπως αυτοί είχαν διαλέξει «εν τα-

πεινότητι και νηστεία», ακτήμονες οι ίδιοι,

κατά τους κανόνες κι όχι για να κάνουν

αγοραπωλησίες (real estate).

Αφού επ’ αυτού θέλουμε να δεχθούμε το

βυζαντινό δίκαιο, να το δεχθούμε στο σύ-

νολό του, όχι επιλεκτικά, «όπου μας συμ-

φέρει». 

Μα, θα πουν κάποιοι, υπάρχουν δικαστι-

κές αποφάσεις. 

Δεν θα αναλύσω τις δικαστικές αποφά-

σεις και υπό το κράτος ποίων  σκεπτικών

ελήφθησαν. Από τη στενή ή κατά το δο-

κούν ερμηνεία των νόμων και την αντι-

γραφή προηγούμενων δικαστικών αποφά-

σεων (νομολογίας) και την ερμηνεία νο-

μομαθών – τυφλών του δικαίου και του

κοινωνικού συμφέροντος – που σταύρω-

ναν το μαξιλάρι τους το βράδυ προτού

κοιμηθούν. Κι αυτά στην καλύτερη των πε-

ριπτώσεων. Είναι χρήσιμο να θυμίσουμε

την πρόσφατη παραγγελία του Εισαγγε-

λέα του Α.Π. Γ. Σανιδά προς τις αρμόδιες

εισαγγελικές αρχές, να διερευνηθεί η νο-

μιμότητα της φερόμενης ιδιοκτησίας της

Μονής Μεγίστης Λαύρας, του Αγίου

Όρους, επί 37.000 στρεμμάτων στη νήσο

Σκύρο.

Ζήτησε ακόμη να διερευνηθεί εάν στοιχει-

οθετείται το αδίκημα της απάτης σε βάρος

του δημοσίου, γιατί οι εκτάσεις που απαλ-

λοτριώθηκαν για στρατιωτικές εγκατα-

στάσεις, υπολογίστηκαν σε εξωφρενικές

τιμές. Οι τιμές αυτές βέβαια ορίστηκαν με

δικαστικές αποφάσεις.

Δεν αναφέρομαι σε άνωθεν πολιτικές

εντολές, χάριν δήθεν κάποιων σκοπιμοτή-

των – μη χάσουν τα δικαιώματά τους κά-

ποια πατριαρχεία κλπ – και στις υποκρυ-

πτόμενες πελατειακές σχέσεις πολιτικών

– ιερατείων. 

Είναι αραχνοΰφαντο, περίτεχνο και πολύ-

πλοκο το δίχτυ. 

Αντίχριστοι

Ένα ακόμη είναι βέβαιο: Όλη αυτή η κτη-

ματολαγνεία, η αργυροθηρία και λαθρο-

χειρία σε ορισμένες περιπτώσεις – αφού

έχουν καταγγελθεί παραχαράξεις εγγρά-

φων – όλο αυτό το κυνήγι των κτημάτων,

των δασών, των λιμνών, των λιβαδότο-

πων, όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με τη

διδασκαλία του Χριστού και των μαθητών

του, αλλά βρίσκεται απέναντί της. Όλο

αυτό «το κυνήγι του θησαυρού», η κτημα-

τοθηρία είναι αντίθετη, και με τη διδασκα-

λία και με την παραδειγματική ζωή του Ιη-

σού. Είναι αντίθετο με το Χριστό, γι’ αυτό

οι πλουτοθήρες κάποιων μονών και κάποι-

ων επισκοπών είναι αντίχριστοι. (Δεν

αναφέρομαι σε κάποιους απλούς μονα-

χούς, ιερείς και διάκονους).

Για τεκμηρίωση, δυο- τρία εδάφια των ευ-

αγγελίων είναι χρήσιμα για να φρεσκά-

ρουμε τη μνήμη και να εμπλουτίσουμε την

αναγκαία θρησκευτική γνώση των καλόπι-

στων πιστών. Όχι βέβαια των φονταμετα-

λιστών και των πάσης φύσεως ληστών

της κοινωνικής περιουσίας:

- Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί

της γης […] (αλλά) εν ουρανώ. (Ματθαίος

σελ.19-20)

Προφανώς, ενώ «διδάσκουν» τους πι-

στούς πώς θα κατακτήσουν τη βασιλεία

των ουρανών, οι ίδιοι έχουν την καρδιά

τους, το μυαλό και τα πάθη τους στους

θησαυρούς της γης, για την οποία με κά-

θε τρόπο, διαχρονικά, μεριμνούν.

- …Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και Μα-

μωνά (Ματθ. Σ.24) Μαμωνάς είναι ο θεός

του πλούτου – Ενώ,

- Ο Υιός του Ανθρώπου (Ιησούς) ουκ έχει

που την κεφαλήν κλίνη (Λουκάς 9.58).

Κλείνοντας την αναφορά μου σε λίγα άρ-

θρα του «συντάγματος» της Χριστιανικής

θρησκείας, τα ευαγγέλια, να θυμίσω

στους πλουτομανείς Χ.Ο. με καλιμαύχια ή

με …ημίψηλα ότι:

Ευκοπτώτερον εστί, κάμηλον, (παλαμάρι,

σχοινί) δια τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν

ή (παρά) πλούσιος εις την βασιλείας του

θεού (Λουκάς 25.95).

Πώς να πληρώσουν γι’ αυτά

που κατέχουν, 

χωρίς να τα παράξουν

Για να τελειώνουμε με τα χρυσόβουλα, τα

σιγίλεια, και τα δείλια προβλήματα, τα δικα-

στήρια και τις προστριβές «μετά ψαλμών και

κοπάνων» μια αλεξάνδρεια λύση υπάρχει

για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός της μοναστη-

ριακής και εκκλησιαστικής περιουσίας.

Ένα μέτρο γενικό, δίκαιο και κοινωνικά ωφέ-

λιμο είναι να φορολογηθεί άπαξ ο τρόπος

κτήσεως της ακίνητης περιουσίας. 

Δεν αναλίσκομαι σε τεχνοκρατικές λεπτομέ-

ρειες.

Αναφέρομαι μόνο σε γενικούς άξονες, για

να μη παρεξηγηθώ:

- Είναι άδικο και παράλογο να φορολογείται

ξανά και ξανά η ακίνητη περιουσία, επειδή

απλά την διατηρείς (εξαιρείται η παραγωγι-

κή, εφ’ όσον διατηρείται ανενεργός επί μα-

κρόν χρονικό διάστημα, αδικαιολόγητα. Φο-

ρολογείται.)

Δεν είναι λογικό να τιμωρείται ο δημιουργός

και να διαφεύγει ο σπάταλος και μη παρα-

γωγικός.

Δεν φορολογείται η ακίνητη περιουσία, που

αποκτήθηκε με την εργασία και το επιχει-

ρείν, εκτός της πολύ μεγάλης και μάλιστα με

κλίμακα.

- Δεν φορολογείται η αποκτώμενη με κληρο-

νομιά από πρώτου βαθμού συγγενείς (σύζυ-

γο, γονείς, παιδιά, γιατί έχουν συμβάλει συ-

νηθέστατα θετικά ή αποθετικά στη δημιουρ-

γία της. 

-Φορολογείται όταν κληρονομείται από

τους άλλους συγγενείς αναλόγως.

- Φορολογείται «αγρίως» η προερχόμενη

από δωρεές και χαριστικές πράξεις. Ανα-

δρομικά από κτήσεως. (Εδώ υπάγεται και η

μοναστηριακή και η εκκλησιαστική περι-

ουσία). Είναι λογικό και απόλυτα δίκαιο

να ωφελείται και το κοινωνικό σύνολο

από μια τέτοια «…ουρανόπεμπτη, άκο-

πη «απόκτηση», χωρίς να έχει καταβά-

λει ο αποδέκτης την ελάχιστη ενέργεια,

πόνο και κίνδυνο.

- Φορολογείται το ίδιο εκείνη που απο-

κτήθηκε από τύχη.

Το ερώτημα που τίθεται, για να μην εί-

μαι αιθεροβάμονας, είναι ποιος θα τολ-

μήσει. Πρέπει όμως, επιτέλους κάποιοι

να τολμήσουν. Ας χειραφετηθούν από

τα χρυσοποίκιλτα τα άμφια, τις πελατει-

ακές διασυνδέσεις με το ιερατείο και τις

μεταφυσικές  φοβίες και εξαρτήσεις. 

Αλλιώτικα να ιδιωτεύσουν ή να μονά-

σουν!

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ Μοναστηριακή Περιουσία

Χάθηκε άδικα 

ο Αντιδήμαρχος Βουλιαγμένης

Παναγιώτης Καρυώτης

Σε παράξενο τροχαίο έχασε τη ζωή του ο Αντι-

δήμαρχος Βουλιαγμένης την περασμένη Δευτέ-

ρα 6 Ιουλίου, στην περιοχή της Αμαλιάδας, όταν

τον καταπλάκωσε βυτιοφόρο όχημα του Δήμου,

του οποίου έσκασε το λάστιχο και βρέθηκε στο

αντίθετο ρεύμα κατεύθυνσης.

Σκοτώθηκε ακόμη ο οδηγός του βυτιοφόρου και

ένας συνοδηγός του Παν Καρυώτη βρίσκεται βα-

ρύτατα τραυματισμένος.

Βαθιά συλληπητήρια απευθύνουμε στην οικογέ-

νειά του.

Ο Δήμος στη μνήμη του την Τετάρτη (ημέρα της

κηδείας) δεν λειτούργησε· σύσσωμη η Δημοτική

Αρχή και πολλοί εγαζόμενοι παρευρέθηκαν στην

εξόδιο ακολουθία στον Αγ. Χαράλαμπο Αρχαίας

Ολυμπίας.
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Φίλοι και φίλες, 

Είμαστε ο Συνδυασμός που ξεκίνησε τον Γενάρη του

2009, με την σύμπραξη της Δ.Α.Δ.Α. με το ΟΡΑΜΑ

(της πείρας με τα νιάτα), για να διεκδικήσει την Δημο-

τική Αρχή στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το κεντρικό ζήτημα που

αντιμετωπίζει η πόλη στον επερχόμενο εκλογικό αγώ-

να.

Η πορεία της πόλης την τελευταία 12ετία είναι φανε-

ρή, η στασιμότητα κυριαρχεί παντού.

Βουνό τα προβλήματα, αφού η παρατεταμένη ανεπάρ-

κεια τα αφήνει να βαλτώνουν.

Όπως είπαμε και στην μεγάλη ιδρυτική συγκέντρωση

τον περασμένο Φεβρουάριο στο Ξενοδοχείο

APOLLON PALACE, για εμάς δεν υπάρχουν εχθροί και

φίλοι.

«ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΜΕΓΑ-

ΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Την ενωτική κίνηση του Συνδυασμού Δ.Α.Δ.Α. με

ΟΡΑΜΑ ακολούθησαν οι υποψηφιότητες των κ.κ. Κάσ-

δαγλη και Κωσταντέλλου που προέρχονται από την

παράταξη που 12 χρόνια τώρα πετυχαίνει να διαχειρί-

ζεται τον Δήμο με μεθόδους και τακτικές οικογενεια-

κού χαρακτήρα.

Η προφανής προσπάθεια τους είναι να παραστήσουν

τους ανανεωτές, ότι δήθεν δεν έχουν σχέση με την

κατάσταση που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν εδώ και 12

χρόνια στον Δήμο. Η αλήθεια, όμως, δεν κρύβεται, και

δεν θα καταφέρουν να ξεγελάσουν κανένα. Είναι όλοι

τους ίδιοι.

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί όλοι υπέγραψαν την αποι-

κιοκρατική παραχώρηση της παραλίας μας σε ιδιωτι-

κά συμφέροντα, χωρίς καν αξιόλογες αντιπαροχές για

τον Δήμο!

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί όλοι αποδέχτηκαν και

στήριζαν επί χρόνια την αμαρτωλή «Δημοτική Επιχεί-

ρηση» ιδιωτικού δικαίου, μέσω της οποίας διασπαθί-

στηκε τόσο δημοτικό χρήμα!

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί συμπράξανε πρόσφατα

στην ίδρυση άλλης παμφάγου «κρεατομηχανής», της

«Διαδημοτικής» Δημοτικής Επιχείρησης, που ευτυχώς

κατορθώσαμε να τη σταματήσουμε και ήδη ακυρώθη-

κε ως μη σύννομη από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί όλοι μαζί οραματίστηκαν

και «εκτέλεσαν» το σκανδαλωδώς υπερτιμημένο έρ-

γο του κεντρικού πάρκου Ηρώων, για το οποίο έχει

ήδη επιληφθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός και σύντομα

θα επιληφθεί η Δικαιοσύνη!

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί επί θητείας τους και από

αμέλεια τους χάθηκαν σημαντικές δίκες για περιου-

σιακές εκτάσεις του Δήμου, όπως π.χ. η έκταση της

«Πηγάδας» που ήταν κοινόχρηστη από συστάσεως

Βούλας!

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί ανήκουν όλοι (απερχόμε-

νος και επίγονοι) στην ίδια «πριγκιπική» κάστα κτημα-

τικών συμφερόντων, που χρησιμοποιεί το Δήμο από

δεκαετίες χωρίς να νοιάζεται για το πραγματικό συμ-

φέρον της πόλης, και που με υπονόμευε όταν ήμουν

Δήμαρχος γιατί είχα ανεξάρτητη γνώμη και ποτέ δεν

ενέδωσα στα σχέδια τους!

 Είναι όλοι τους ίδιοι , γιατί όλοι αποδέχτηκαν και κα-

νένας δεν διαχώρισε ποτέ την θέση του, σχετικά με

την κατάντια όλων των τομέων νοικοκυριού της πόλης

που ενδιαφέρουν τους δημότες, δηλ. καθαριότητας,

ασφάλειας, κατάστασης δρόμων, συντήρησης πρασί-

νου, τόνωσης της τοπικής αγοράς, ευκαιριών για την

Νεολαία!

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί είναι πλήρως συνυπεύθυ-

νοι για τον αλόγιστο και πολυτελή υπερδανεισμό και

για την οικονομική «πτώχευση» του Δήμου που επέρ-

χεται, όπως και για το θεόρατο έλλειμμα του 1,5 εκα-

τομμυρίου Ευρώ που μας φανερώθηκε τελευταία!

 Είναι όλοι τους ίδιοι, γιατί σε όποιου τα χέρια εξ’ αυ-

τών κι αν πέσει   ο Δήμος, θα είναι προφανώς η συνέ-

χεια και η προέκταση της απραξίας, της παρακμής και

των ατασθαλιών της απερχόμενης Δημοτικής πλειο-

ψηφίας, μια από τα ίδια δηλαδή! 

Αλλά εμείς θα τους την χαλάσουμε την συνταγή!

Θα ξαναδιατυπώσω την βασική μας θέση:

«Αντίπαλος μας είναι τα σοβαρά, συσσωρευμέ-

να προβλήματα της πόλης και αυτοί που τα δη-

μιούργησαν»

Δεν είναι αντιπαλότητα προσωπική, αφορά τις μεθό-

δους, την νοοτροπία και την ιδιοκτησιακή τακτική, που

έφερε την πόλη στο σημερινό αδιέξοδο. Είναι ελάχι-

στοι αυτοί από την ομάδα που κυβερνάει που δεν βα-

ρύνονται με ευθύνες για την κατάντια της πόλης μας. 

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι είναι οι στυλοβάτες και οι

υπεύθυνοι, και ας μην παριστάνουν τις αγνές και αθώ-

ες περιστερές.

Όμως, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ, φίλοι και στελέχη

του Συνδυασμού, για οργανωτικά ζητήματα.

Πρώτον: Για την οργάνωση και τον συντονισμό των

Επιτροπών Προγράμματος.

Δεύτερον: Για την εκτίμηση του όγκου δουλειάς που

μας περιμένει στον Δήμο και την προετοιμασία μιας

μεγάλης ομάδας στελεχών, που πρέπει να χρησιμο-

ποιηθούν και που πρέπει να έχουν εξειδικεύσει την

προσοχή τους και τις γνώσεις, μέσα από τις Επιτρο-

πές, αλλά και με ειδικότερη παρακολούθηση των θε-

μάτων της πόλης, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρό-

νος όταν, πρώτα ο Θεός, κληθούμε να αναλάβουμε

τον Δήμο.

Μαζευτήκαμε, λοιπόν, σήμερα εδώ για να δηλώσουμε

ότι ο δικός μας Συνδυασμός πραγματικά διαφέρει από

το κατεστημένο. Μαζευτήκαμε για να κάνουμε πράξη

την διαφορά σχεδιασμού και νοοτροπίας που θέλουμε

να φέρουμε στην πόλης μας.

Επειδή, λοιπόν, τα προεκλογικά προγράμματα λίγοι τα

διαβάζουν με προσοχή και ακόμα λιγότεροι ψηφίζουν

με βάση αυτά, ξεκινάμε σήμερα μια συλλογική προ-

σπάθεια, ώστε να φέρουμε τους πολίτες και τα προ-

βλήματα της πόλης, σε ανοιχτό διάλογο, με δημοκρα-

τικό τρόπο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είναι

μια διαδικασία αμφίδρομη, ανάμεσα στον Συνδυασμό

μας και τους Συμπολίτες μας, που θα καταστήσει τελι-

κά το πρόγραμμα μας γέννημα  του κάθε πολίτη που

θέλει να συμμετέχει και πιο εφικτό και πιο υλοποιήσι-

μο, την ώρα που θα γίνουμε Δημοτική Αρχή.

Έτσι, προτείνω τη δημιουργία Επιτροπών Επεξεργα-

σίας των θεμάτων της πόλης, τόσο θεματικές όσο και

συνοικιακές.

Δουλειά των επίτροπών, κατέληξε, είναι να επεξεργά-

ζονται τα ήδη καταγεγραμμένα, από την συνάντηση

της 5ης Απριλίου 2009 με τους φορείς, προβλήματα, να

προγραμματίζουν και να οργανώνουν συναντήσεις με

τους κοινωνικούς και τοπικούς φορείς, ώστε να κατα-

γράφουν επιπλέον και επιμέρους θέματα που δεν

έχουν ήδη καταγραφεί.

Επίσης, να προγραμματίσουν ανοιχτές συζητήσεις

στις γειτονιές, ώστε να ενημερωθούν πολίτες και εν-

διαφερόμενοι για το έργο τους.

Δημιουργείται γραμματεία προγράμματος και επιτρο-

πών που θα συντονίζει και θα παρέχει τεχνική υπο-

στήριξη στο όλο εγχείρημα.

Έχουμε πολλή δουλειά.

Έχουμε ουσιαστική δουλειά, προκειμένου να πείσου-

με τους συνδημότες μας ότι πραγματικά φέρνουμε ου-

σιαστική αλλαγή στην πόλη.

Αντίπαλός μας είναι 

τα προβλήματα της Βούλας
Στο προηγούμενο φύλλο μας αναφερθήκαμε στην παρουσίαση των πρώτων 15 υποψη-

φίων δημοτικών συμβούλων του Συνδυασμού “ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ” και στις θεματικές και

συνοικιακές επιτροπές που δημιούργησε ο Αγγελος Αποστολάτος. 

Αξια όμως ανάγνωσης και σκέψης είναι και η ομιλία που εκφώνησε την ημέρα αυτή, από

την οποία παρουσιάζουμε στο παρόν φύλλο αποσπάσματα.
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Τετάρτη 15/7/2009

Χορευτικά Συγκροτήματα:
Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας, Λαογραφι-

κός Όμιλος «Απόλλων

Το Θεατρικό Εργαστήρι «ΘΕΣΠΙΣ» του Δή-

μου Κερατέας παρουσιάζει το έργο του Γ.

Ξανθούλη «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» σε σκηνοθεσία

Γιώργου Πετρινόλη

Πέμπτη 16/7/2009

Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας 

Μεγάλη Συναυλία με τους Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα, Δημήτρη Σταρόβα, Αλκι-
βιάδη Κωνσταντόπουλο, Ζίνα Αρβανι-
τίδη.

Παρασκευή 17/7/2009

Βραδιά νέων συγκροτημάτων

Έναρξη: BLUSERS (Κωνσταντίνος Κα-

ζάκος, Δημήτρης Μενούνος)

Αυλαία: DUES X MACHINE

Σαββάτο 18/7/2009

Δημοτική Χορωδία Κερατέας

Μαρία Παπανικολάου «Ιστορίες για μι-

κρούς και μεγάλους»
Νεανικό Συγκρότημα «Ένα βήμα μπρο-

στά»

Συναυλία Βασίλη Καζούλη
Κυριακή 19/7/2009

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την Συμφω-
νική Ορχήστρα Νέων (ΑΣΟΝ) υπό τη

διεύθυνση του μαέστρου και ακαδη-

μαϊκού Παύλου Σεργίου η οποία θα

παίξει την Πέμπτη Συμφωνία του Μπε-

τόβεν.

«Όλοι με μία κιθάρα στο Οβριόκα-
στρο» Συναυλία με: Κωστή Μαραβέγια,

Πάνο Μουζουράκη, Νατάσα Μποφίλιου,

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Αλκιβιάδη Κωνστα-

ντόπουλο, Μύρωνα Στρατή, Δημήτρη Αρ-

ναούτη, Ιλιάνα Τσαπατσάρη, Λεωνίδα

Μπαλάφα, Θοδωρή Κοντάκο, Στάθη Δρο-

γώση, Ζακ Στεφάνου, Βασιλική Καρακώ-

στα, Νατάσα Μηνδρινού, Γιώργο Μυλωνά,

Κίτρινα Ποδήλατα, Ευστ., Απόστολο Ρίζο.

Όλες τις μέρες θα δρουν στο χώρο

του φεστιβάλ ζογκλέρ και θέατρο δρό-

μου!

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 20:30

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

στην ΚΕΡΑΤΕΑ 15-19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η καρδιά της Κερατέας 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». Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

“ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ” του Αισχύλου
Μια τραγωδία τόσο φιλοσοφική όσο και συμβολική, με έντονη δράση 

Οι  “ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ”, παρουσιάζουν την τραγωδία του Αισχύλου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Εί-

ναι το 7ο έργο αρχαίου δράματος που παρουσιάζει το Θέατρο “Περίακτοι”.
ΠΑΙΖΟΥΝ:  Αγαμέμνων: Σπύρος Κολιαβασίλης, Κλυταιμνήστρα: Ιουλία Σιάμου, Αίγισθος: Θανάσης

Τσόδουλος, Κασσάνδρα: Μαρία Μαμούρη - Μαριέττα Λούμπα, Κήρυκας: Γιάννης Φιλίππου, Φύλα-

κας: Μανώλης Αναστασίου

Χορός: Νίκη Αναστασίου, Μανόλης Αναστασίου, Γιώργος Κεμερλής, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μα-

μούρη, Αννίτα Παπαζαχαρίου, Αλέξια Τερεζάκη, Θανάσης Τσόδουλος, Γιάννης Φιλίππου, Νάνσυ

Χρυσικοπούλου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 17-18-19 Ιουλίου 

Ανοιχτό Θέατρο Ιδ. Γουλανδρή-Χορν, Απολλώνιο Πόρτο Ράφτη

είσοδος: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ φοιτητικό 
Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο, 

τηλ.: 2299 0 40803  www.periaktoi.gr    – mailto:info@periaktoi.gr 

Αλκιβιάδης Άγιος
Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δ. Κιντής» Δήμου Ηλιούπολης 

Τετάρτη 15 Ιουλίου, ώρα έναρξης: 21.00 

Εικοσιπέντε ηθοποιοί και χορευτές μαζί με μια επτα-

μελή ορχήστρα πλαισιώνουν μια μοναδική υπερπα-

ραγωγή σε σκηνοθεσία της Μαρίας Περετζή,

εμπνευσμένη από την περιπετειώδη ζωή του Αλκι-

βιάδη, του μεγάλου πολιτικού και στρατηγού της

Αθήνας. 
Ζωντανές αναπαραστάσεις των Ελευσινίων Μυστηρίων,

των Εκστατικών Μυστηρίων του Πάνα και των Κάβειρων

συνθέτουν τον άξονα της μοναδικής αυτής παράστασης,

που αναζητά τις ρίζες της Πλατωνικής παράδοσης και δεί-

χνει την άμεση σχέση της φιλοσοφίας με τις μυστικιστικές

πρακτικές του αρχαίου μας κόσμου. 

Το έργο παρουσιάζει την αλήθεια για τον Αθηναϊκό επε-

κτατισμό και για τον ηγέτη του, τον αγαπημένο μαθητή

του Σωκράτη, τον Αλκιβιάδη, που η ζωή του έχει γίνει αντι-

κείμενο μεθοδευμένης ιστορικής παραποίησης και άθλιας

κατασυκοφάντησης. 

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γασπαράτος, Σταύρος

Κάππας, Ιουλία Βεντίκου, Σταμάτης Λόγος και 25

επαγγελματίες ηθοποιοί, χορευτές και μουσικοί. 

«Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου 
Δευτέρα 13 Ιουλίου, 9.30 μμ 

Θέατρο Δεξαμενής, Κορωπί

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου τιμά το μεγάλο

Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσο - 100 χρόνια από τη

γέννησή του - με μια σημαντική θεατρική παράστα-

ση βασισμένη στο έργο του «Ελένη» σε σκηνοθε-

σία Βασίλη Παπαβασιλείου και με τον ίδιο πρωτα-

γωνιστή, η οποία ανεβαίνει πάλι μετά από οκτώ

χρόνια και αφού έχει τιμηθεί το 2001 με το βραβείο

ερμηνείας «Κάρολος Κουν» από την Ένωση Ελλή-

νων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Το σχέδιο της «Ελένης» έχει τις ρίζες του στη

θεατρική βραδιά που παρουσιάστηκε το καλοκαί-

ρι του 1999 στην Πνύκα, στο πλαίσιο του Φεστι-

βάλ Αθηνών, με τίτλο “Ο κύριος Γιάννης Ρίτσος”.
Έγινε προσπάθεια τότε, ανθολογώντας το έργο

του ποιητή, να συντεθεί ένα είδος σκηνικής προ-

σωπογραφίας του. 

Στην «Ελένη», που αποτελεί έναν έξοχο ποιητι-

κό μονόλογο, ο Ρίτσος δανείζεται το προσωπείο

της μυθικής ηρωίδας για να μιλήσει για τη μονα-

ξιά, την έπαρση, το γήρας, τη μνήμη και τη λήθη.

Όπως σημειώνει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, η

«Ελένη» είναι τόσο πολύ φορτισμένη με την

έπαρση του κάλλους και την αλαζονεία της ηδο-

νής, ώστε η ανάμνησή τους να κάνει τον πανικό

φόβο μπροστά στη φθορά ανελέητο.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα

13 Ιουλίου στις 9.30 μμ στο Θέατρο Δεξαμενής. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΟ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΜΑΡΙ ΝΟΕΛ ΣΕΜΕ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΚΩ

MOΥΣΙΚΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ

Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΟΧΗ 20.06

Συμμετέχει ο Γιώργος Γιαννακάκος

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Aπο το Ιερό Προσκύνημα Αγ.

Μαρίνας Αλυκού εξεδόθη  πρό-

σκληση και πρόγραμμα της εορ-

τής, η οποία έχει το παρακάτω

πρόγραμμα:

Πέμπτη 16  Ιουλίου:  

o 7.00μμ: Πανηγυρικός Μέγας

Εσπερινός

o 8.30μμ: Περιφορά της Εικό-

νος και του Ιερού Λειψάνου 

o 11.00μμ έως 1  πρωινή:  Αγρυ-

πνία

Παρασκευή 17 Ιουλίου: 

o 7.00πμ: Όρθρος και πανηγυρι-

κή Αρχιερατική θεία Λειτουρ-

γία.    Θα  ιερουργήσει ο  Μη-

τροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος

Η ΧΑΡΟΥΛΑ

ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Συναυλία διοργανώνει το

Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα

21:30 ο Γυμναστικός Σύλ-

λογος Κερατέας στο Δημο-

τικό Στάδιο της πόλης με το

συγκρότημα της Χαρούλας

Αλεξίου, η οποία διατηρεί

ιδιαίτερους δεσμούς με την

πόλη από την εποχή του

Μάνου Λοΐζου. 

Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

Φαίδρα του Ρακίνα

Θα βουλιάξει κυριολεκτικά η Επίδαυρος αυτό το

Σαββατοκύριακο από τον κόσμο. Δεν υπάρχει δω-

μάτιο ελεύθερο ούτε για δείγμα. Τρέχει ο κοσμάκης

και πληρώνει 120 ευρώ τη βραδιά με χαμηλή παρο-

χή υπηρεσιών για να πάρει μια ανάσα από τον καύ-

σωνα και γεμίζει και τα δυο θέατρα αναμένοντας

ιδιαίτερες παραστάσεις. 

Οικονομική κρίση; Που είναι αυτή; Τα εστιατόρια ξε-

χειλίζουν, εισιτήρια δεν υπάρχουν απούλητα και

στις παραλίες τρέχεις και εκεί για να βρεις ελεύθε-

ρη καρέκλα.

Αυτή τη φορά το  Εθνικό Θέατρο της Μεγάλης Βρε-

τανίας   παρουσιάζει τη Φαίδρα του Ρακίνα, με πρω-

ταγωνίστρια την πολυβραβευμένη Ελεν Μίρρεν.

Ένας κύκλος θανάτου γύρω από τα πάθη… Ιππόλυ-

τος, Θησέας….και τα γνωστά.

Για την παράσταση αυτή υπάρχουν μεγάλες προσ-

δοκίες. Για να δούμε λοιπόν.

Η παράσταση θα παιχθεί στην αγγλική γλώσσα και

θα υπάρχουν υπότιτλοι.

Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γλυφά-

δας, θα κλείσει το φετεινό φεστιβάλ με μία λαϊκή βραδιά

αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Ιουλίου: Αφιέ-

ρωμα στον Μεγάλο Λαϊκό Τρα-

γουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη –

“Στα αχνάρια ενός Μύθου”:

Τραγουδούν - Πίτσα Παπαδο-

πούλου, Γιάννης Ντουνιάς, Δη-

μήτρης Κοντογιάννης, Μαρία

Κατινάρη & Δήμητρα Κωστάκη. 

Η εκδήλωση  θα πραγμα-

τοποιηθεί στην Παραλία

της 3ης Μαρίνας Γλυφά-

δας, ώρα έναρξης 9μ.μ.

και η Η είσοδος θα είναι ελεύθερη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

11 – 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Πιστή στο διεθνές άνοιγμα που έχει επιχειρήσει η Φιλαρμονική του Δήμου

Μαρκοπούλου εδώ και κάποια χρόνια, φιλοξενώντας κάθε χρόνο καταξιω-

μένα διεθνή σχήματα του χώρου, ανταποδίδει φέτος το καλοκαίρι, την περ-

σινή της φιλοξενία στο Rybnik της Πολωνίας, με την τότε συμμετοχή και

βράβευσή της στο 17ο διεθνές - διαγωνιστικό φεστιβάλ Φιλαρμονικών

«Golden Lyre».

Ετσι στις 11 του

μηνός  υποδέχε-

ται τη διακεκριμέ-

νη Φιλαρμονική

και τη χορευτική

ομάδα μαζορετών

της πολωνικής

πόλης.

Το Σάββατο 11

Ιουλίου και ώρα

20.30, η Φιλαρμο-

νική και οι μαζο-

ρέτες του

Rybnik, έχουν ετοιμάσει μοναδικά μουσικο-χορευτικά happening, που θα πα-

ρουσιάσουν σε κεντρικά πολυσύχναστα σημεία του Πόρτο Ράφτη. Ένα θέα-

μα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά και δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη εμ-

φάνιση της Φιλαρμονικής Rybnik, με τη μοναδική συναυλία που θα δώσει για

το κοινό στο θέατρο Σάρας, στο Μαρκόπουλο στις 21.00.

Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 21.00, το κοινό θα απολαύσει τη Φιλαρμονική

Μαρκοπούλου στο Θέατρο Σάρα, σε ένα ιδιαίτερο και γεμάτο εκπλήξεις πρό-

γραμμα, στην πρώτη της καλοκαιρινή συναυλία εντός συνόρων, μετά την

επιτυχημένη περιοδεία που πραγματοποίησε τέλη Ιουνίου στην Κύπρο.

Η είσοδος για το κοινό, στο καλοκαιρινό τριήμερο εκδηλώσεων, είναι ελεύ-

θερη.

Η Φιλαρμονική του Rybnik μετράει αισίως 62 χρόνια από την ίδρυσή της. Από

το 1993 αντιπροσωπεύει επίσημα την πολωνική πόλη ως σύνολο χάλκινων

«Rybnik», έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές εμφανίσεις και διαγωνιστι-

κές συμμετοχές διεθνώς με πολλά βραβεία στο ενεργητικό της.

Μουσική παράσταση 

«Όλοι Λένε Ψέματα»

Κυριακή 12 Ιουλίου 

στα Καλύβια

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Κώ-

στας Λειβαδάς μαζί με την πα-

ρέα τους, στο πλαίσιο της καλο-

καιρινής τους περιοδείας, θα συ-

ναντήσουν τους φίλους τους, σε

μια συναυλία που διοργανώνει ο

Δήμος Καλυβίων την Κυριακή 12

Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ. στο Θε-

ατράκι Λαγονησίου (41ο χλμ.

Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου),

σε ένα πρόγραμμα γεμάτο με δι-

κά τους τραγούδια, αλλά και άλ-

λα πολλά που αγαπούν και αγα-

πάμε.

Πιο ώριμοι και ενδιαφέροντες

από ποτέ, παλαιοί γνώριμοι

από το σχήμα του Νίκου Πορ-

τοκάλογλου και συνδεδεμένοι

με μεγάλες αγαπημένες επιτυ-

χίες θα παρουσιάσουν την πα-

ράσταση – πάρτι «Όλοι Λένε

Ψέματα».

Παλιά και καινούρια τραγούδια

δικά τους, αλλά και διάσημων

συναδέλφων τους, θα ακου-

στούν για πρώτη φορά επί σκη-

νής. Ηλεκτρονικά βοηθήματα

και εκπλήξεις φίλων με πρωτό-

τυπα κείμενα γύρω από το ψέ-

μα, που ανά πάσα στιγμή θα

κλέβουν την παράσταση. 

Στην παράσταση συμμετέχει και η

ηθοποιός Φαίη Ξυλά. Στην παρέα

των τριών καλλιτεχνών θα βρίσκο-

νται οι μουσικοί: Σάκης Κατσάτσος

(μπάσο), Γιάννης Παπαναστασίου

(σαξόφωνο), Βαγγέλης Τζάτσος

(κιθάρα), Τσίκο (κρουστά). 

Συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα
Τετάρτη 15 Ιουλίου στη Βάρη

Μεγάλη συναυλία με το γνωστό μουσικοσυνθέτη και

τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα οργανώνει στα πλαί-

σια του Φεστιβάλ ο Δήμος Βάρης, που θα γίνει στο

Στάδιο Βάρης, ώρα 21.00
Μαζί του οι: Μαρίνα Δακανάλη (τρα-

γούδι), Κλέων Αντωνίου (ηλ. κιθάρα),

Θάνος Μιχαηλίδης (τύμπανα), Γ. Πα-

πατριανταφύλλου (κοντραμπάσο), Νί-

κος Παραουλάκης (Νέι, κιθάρα), Φώ-

της Σιώτας (βιολί), Κυριάκος Ταπάκης

(Μπουζόύκι, λαούτο), Τίτλος Καργιω-

τάκης, Χρήστος Χαρμπίλας (ηχολη-

ψία), Μαρ. Βενετάκη (φωτισμοί), Δ.

Κατέβας (επιμέλεια σκηνής).

Είσοδος 15€

Εισιτήρια μπορείτε να προ-

μηθευτείτε από το Δημαρ-

χείο, το ΚΕΠ της Βάρης κα-

θώς και συγκεκριμένα καταστήματα του Δήμου από τις

20/6/2009.

Λαϊκή Βραδιά - Κυριακή 26 Ιουλίου

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα “Μουσική

πορεία” στην Παιδική χαρά Χερώματος, ώρα 21.00.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου

«Αγία Παρασκευή Καγκελιών Πόρτο Ράφτη Μαρ-

κοπούλου» σας καλούν  την Παρασκευή 24 Ιουλί-

ου και ώρα 7 μ.μ. στο Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό

που θα πραγματοποιηθεί στον ανακαινισμένο Ιερό

Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

Με συναινετικές διαδικασίες, από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και

από τους κατοίκους που είχαν γεμίσει την αίθουσα ψηφίστηκε η τροποποίηση

του ΓΠΣ στη Βάρη. Βασικός φορέας υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και

ρυθμίσεων του σχεδίου είναι ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με τον Οργανισμό

Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ). 

Να θυμίσουμε ότι το ΓΠΣ «έριξε» θα λέγαμε τον τ. δήμαρχο Δ. Αναστασίου, για-

τί έγινε προεκλογικό σύνθημα από αντιπάλους του αλλά και σύνθημα μιας κα-

λύτερης πόλης από την παρούσα πλειοψηφία.

Θα πρέπει να επισημάνουμε και να επαινέσουμε τον Δημήτρη Αναστασίου, που

ενώ είχε κάθε λόγο,  να φέρει προσκόμματα και να κάνει αντιπολίτευση, δεν το

έπραξε. Εβαλε πάνω από όλα την πόλη, η οποία στερείτε εδώ και 23 χρόνια ενός

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται άναρχα και

χωρίς προοπτική σωστής ανάπτυξης.

Την εισήγηση των τροποποιήσεων έκανε η Τεχνική Υπηρεσία και στη συνέχει μί-

λησε ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, ο οποίος έκανε συμπληρωματικές εξηγή-

σεις πάνω στα άρθρα που τροποποιούνται.

Θα προσπαθήσουμε παρακάτω να δώσουμε μία εικόνα των τροποποιήσεων.

Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Για πολεοδομική οργάνωση του

Δήμου Βάρης για πληθυσμό

32.267 (το έτος 2020) προτείνε-

ται:

Δημιουργία 10 πολεοδομιών ενο-

τήτων με την αντίστοιχη μέση πυ-

κνότητα και μέσο συντελεστή δό-

μησης όπως παρουσιάζονται

στους πίνακες 1, 2, 3 και στον

χάρτη Π.1 που ακολουθεί και

όπως αυτές περιγράφονται παρα-

κάτω.

Πολ/κή Ενότητα 1 Βάρκιζα

Η Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε. 1

περιλαμβάνει υποενότητες επέ-

κτασης και το εγκεκριμένο σχέδιο

της Βάρκιζας. Το μεγαλύτερο

τµήµα της συμπίπτει µε τα όρια

της πολεοδομικής ενότητας 1 του

ισχύοντος Γ.Π.Σ. 

Στο µεγαλύτερο τµήµα αµιγής

κατοικία.

Κατά µήκος τµηµάτων οδών του

εγκεκριµένου σχεδίου της Βάρκι-

ζας γενική κατοικία, σύµφωνα µε

το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987. Προ-

τείνεται όμως η μετατροπή των

τμημάτων των οδών Αθηνάς και

Αχιλλέως σε χρήση γης αμιγούς

κατοικίας. 

Εχει συνολική επιφάνεια 857,80

στρέμ. Από αυτά τα 827,50 στρ.

είναι εντός σχεδίου και το μεγα-

λύτερο μέρος της καταλαμβάνει η

περιοχή της Βάρκιζας. Οι εντά-

ξεις αφορούν 30,30στρ. περιμε-

τρικά του εγκεκριμένου σχεδίου.

Πολ/κή Ενότητα 2 Βάρη

Εντός της πολεοδομικής ενότη-

τας Π.Ε. 2 περιλαμβάνονται τα

εγκεκριμένα ρυµοτοµικά σχέδια

του παλιού οικισµού της Βάρης

και των περιοχών Σ.Ε.Ο. και Αλώ-

νι, καθώς και τα τοπικά ρυµοτοµι-

κά σχέδια του συγκροτήµατος

των σχολικών κτιρίων και του

αθλητικού κέντρου. 

Η πολεοδοµική ενότητα 2 στα βό-

ρεια οριοθετείται από τη νέα χά-

ραξη της λεωφόρου Βάρης - Κο-

ρωπίου, ενώ στο εσωτερικό της

διέρχεται τη λεωφόρο Αναγυρού-

ντος (παλαιά Λεωφ. Βάρης – Κο-

ρωπίου) και η οδός Β. Κωνστα-

ντίνου.  Έχει έκταση 457,20στρ.

από τα οποία τα 35,50στρ. είναι οι

νέες εντάξεις.

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χρή-

ση γης γενικής κατοικίας, σύµφω-

να µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987. Στον

κεντρικό πυρήνα του οικισµού

χρήση γης του πολεοδοµικού κέ-

ντρου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.Δ.

23.2.1987. Στις υποενότητες 2.1 και

2.2 (αναζητήστε το χάρτη στο Δή-

μο) καθορίζεται η χρήση γης της

γενικής κατοικίας. 

Πολ/κή Ενότητα 3  Δίλοφο

Εντός της πολεοδοµικής ενότη-

τας Π.Ε 3 περιλαμβάνονται τα

ρυµοτοµικά σχέδια του παλιού

οικισµού των Βλάχικων και του

Διλόφου. 

Διασχίζεται από τη λεωφόρο Βά-

ρης – Κορωπίου. Έχει έκταση

542,50 στρ. από τα οποία οι νέες

εντάξεις (υποενότητες) ανέρχο-

νται σε 236,20 στρέμματα.

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χρή-

ση γης γενικής κατοικίας, σύµφω-

να µε το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987. Στις

υποενότητες 3.2 και 3.5 καθορίζε-

ται η χρήση γης της γενικής κα-

τοικίας, ενώ στις υποενότητες

3.1, 3.3 και 3.4 η χρήση γης της

αµιγούς κατοικίας. 

Πολ/κή Ενότητα 4 

Ασύρματος - Λαθούριζα

Εντός της πολεοδοµικής ενότη-

τας Π.Ε. 4 περιλαµβάνονται τα

εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια

του Ασυρµάτου, της Λαθούριζας. 

Η Πολεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 4

διασχίζεται από τις οδούς Βασ.

Κωνσταντίνου, Μαρώτη και Μου-

τούση. Εχει έκταση 928,00 στρ.

από τα οποία 40,00 στρ. αφορούν

σε μία περιοχή επέκτασης.

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χρή-

ση γης αµιγούς κατοικίας, σύµφω-

να µε το άρθρο 2 του Π.Δ. 23.2.1987. Εκα-

τέρωθεν της οδού Βασ. Κωνστα-

ντίνου και σε τµήµατα της περιο-

χής Ασυρµάτου χρήση γης της

γενικής κατοικίας. 

Πολ/κή Ενότητα 5 Μηλαδέζα

Εντός της πολεοδοµικής ενότη-

τας 5 περιλαµβάνεται το εγκε-

κριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της

Μηλαδέζα. Εχει έκταση 574,70

στρ. και περιλαμβάνει μία περιοχή

επέκτασης με επιφάνεια 43,00

στρ. 

Στο σύνολο της ενότητας η χρή-

ση γης είναι γενικής κατοικίας. 

Πολ/κή Ενότητα 6 Χέ-

ρωµα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την

επέκταση του σχεδίου πόλης στο

Χέρωμα, είναι η µε νοµοθετική

ρύθµιση αποδέσµευσή της από

τη ζώνη Β' προστασίας του

όρους Υμηττού, όπως αυτή καθο-

ρίσθηκε µε το Π.Δ. 7.9.1978

(Φ.Ε.Κ. 544ΙΔΙ20.10.1978). Εχει

έκταση 773,00 στρ.

Πολ/κή ενότητα 7 

Σούριζα και Κίτσι

Το μεγαλύτερο τµήµα της πολεο-

δομικής ενότητας Π.Ε. 7 συμπίπτει

µε την πολεοδομική ενότητα Π.Ε. 7

του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. του

Δήµου Κρωπίας (Φ.Ε.Κ. 899ΙΔΙ2004).

Εχει έκταση 700,40στρ.

Στο μεγαλύτερο τµήµα της χρήση

γης αµιγούς κατοικίας. Εκατέρω-

θεν της Λεωφ. Βάρης Κορωπίου

χρήση γης της γενικής κατοικίας

Πολ/κή Ενότητα 8

Κόρµπι
Περιλαµβάνει την περιοχή

Κόρµπι, η οποία έχει καθορισθεί

στη Ζ.Ο.Ε. Αττικής ως παραθερι-

στική κατοικία. 

Εχει έκταση 1531,00στρ. περι-

λαμβάνει δε περιοχή επέκτασης

27,50 Ha ή 275,00στρ.

Στο µεγαλύτερο τµήµα χρήση

γης της αµιγούς κατοικίας, εκα-

τέρωθεν της Λεωφ. Βάρης Κορω-

πίου χρήση γης γενικής κατοι-

κίας 

Πολ/κή Ενότητα 9 Φλέµιγκ

Η Πολεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 9

εκτείνεται εκατέρωθεν της οδού

Φλέµιγκ, από τά όρια του Δήµου

Βουλιαγµένης έως την οδό Ν.

Μαρώτη. Εχει έκταση  188,90στρ.

Στο σύνολο της ενότητας καθορί-

ζεται χρήση γης της αµιγούς κα-

τοικίας

Πολ/κή Ενότητα 10 

Η Πολεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 10

βρίσκεται ανάµεσα στις Π.Ε. 4, 5

και 8 και νότια φθάνει έως τη λε-

ωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Εχει

έκταση 578,10στρ.

Στο µεγαλύτερο τµήµα χρήση

γης της αµιγούς κατοικίας. Στο

βορειοδυτικό τµήµα της πολεοδ.

ενότητας χρήση γης του πολεο-

δοµικού κέντρου, 

Επιτρεπόμενες χρήσεις

σε γη Γενικής κατοικίας

Στις χρήσεις γης Γενικής κατοι-

κίας οι επιτρεπόμενες χρήσεις

είναι:
- Κατοικία

- Ξενώνες, ξενοδοχεία (έως 100 κλί-

νες)

- Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση

τις υπεραγορές και τα πολυκαταστή-

ματα) 

- Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και

κοινωφελείς οργανισμοί

- Κτίρια εκπαίδευσης

- Εστιατόρια

- Αναψυκτήρια

- Θρησκευτικοί χώροι

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

- Αθλητικές εγκαταστάσεις 

- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολι-

τιστικές εγκαταστάσεις

Μη επιτρεπόμενες  χρήσεις
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής

όχλησης

- Πρατήρια βενζίνης

- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

Επιτρεπόμενες χρήσεις σε

«Πολεοδομικό Κέντρο» 

Χρήσεις γης σε ενότητα πολεο-

δομικού κέντρου:
- Κατοικία

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές

τουριστικές εγκαταστάσεις (ως 150

κλίνες)

- Εμπορικά καταστήματα

- Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και

κοινωφελείς οργανισμοί

- Διοίκηση

- Εστιατόρια

- Αναψυκτήρια

- Χώροι συνάθροισης κοινού

- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολι-

τιστικές εγκαταστάσεις

- Κτίρια εκπαίδευσης

- Θρησκευτικοί χώροι

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

- Αθλητικές εγκαταστάσεις

Μη επιτρεπόμενες  χρήσεις
- Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής

όχλησης

- Πρατήρια βενζίνης

- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσε-

ων, εκθεσιακά κέντρα

- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μετα-

φοράς

Για την προστασία και ανάδει-

ξη του φυσικού και ανθρωπο-

γενούς περιβάλλοντος καθώς

και της αρχαιολογικής κληρο-

νομιάς προτείνεται μεταξύ άλ-

λων:
- Αναβάθµιση του οδικού δικτύου

µε στόχο την αύξηση της φιλικό-

τητας προς τους χρήστες, οδη-

γούς και πεζούς και τη δηµιουρ-

γία ασφαλών συνθηκών χρήσης

τους. 

- Η υποβάθμιση σε δρόμο τοπικής

σηµασίας της προτεινόµενης χά-
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Μετέπειτα το λόγο πήραν με

τη σειρά οι επικεφαλής των

παρατάξεων και πολίτες.

Ο Δ. Αναστασίου τόνισε: «βλέπο-
ντας σήμερα τους χάρτες και τα
διαγράμματα δεν σβήσατε το
δρόμο που ζητάγατε τότε ως μει-

οψηφία. Ούτε το Πολεοδομικό
Κέντρο. Προχωράτε και στο Πο-
λεοδομικό Κέντρο και στη χρήση
Γενικής κατοικίας». Διάβασε δε

από τα πρακτικά του 2005, τι έλε-

γε τότε η παράταξη του Καπετα-

νέα: «Δεν υπάρχει ανάγκη για πο-
λεοδομικό κέντρο. Να φύγει ο
δρόμος»…
Κατέληξε δε πως «πέρασε χρό-
νος ανεκμετάλλευτος και πάμε
πίσω από τις εξελίξεις. Η πρότα-
ση που ήρθε για τις ΖΟΕ είναι πιο
αρνητική για το Χέρωμα.
Ρώτησε: πού είναι η έκταση που

πήρε ο Δήμος από την Περιφέ-

ρεια για Κολυμβητήριο και επεσή-

μανε ότι ο Σύλλογος της περιο-

χής Φλέμιγκ δεν θέλει να μπει η

περιοχή στη σχέδιο πόλης.

Ο Παν. Κυπριώτης κάνοντας μια

αναδρομή στο παρελθόν τόνισε

ότι  η τότε Διοίκηση του Δήμου –

2006 – είχε φέρει το ΓΠΣ για κά-

ποιες διορθώσεις. «Αξίζει να κά-
νουμε την αναδρομή για να βγά-
λουμε συμπεράσματα, αλλά και
να αποδοθούν ευθύνες σε όσους
τις έχουν χρεωθεί εδώ και είκοσι
χρόνια που έχει παγώσει το ΓΠΣ.
Είναι καταστατικός χάρτης το
ΓΠΣ για μια πόλη και δεν μπορούν
να γίνονται ομηρίες ανθρώπων
και σκοπιμότητες. Γίνεται φανερό
ότι το ΓΠΣ απαιτεί μεγάλες συναι-
νέσεις κατοίκων και να αφήνει
απέξω μεμονωμένα συμφέροντα.
Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε
γιατί έχει βαλτώσει το θέμα.
Υπάρχουν υπεύθυνοι. 
Η προηγούμενη Δ.Α., δεν έτρεξε
όπως θα έπρεπε τα πράγματα.
Δεν πήρε κατάλληλες πρωτοβου-
λίες. Κάποιοι φορείς δεν ήθελαν
να τρέξει, αλλά και ο Δ. Αναστα-
σίου δεν έδωσε λύσεις.
Η σημερινή Δ.Α. υπέσκαψε το θέ-
μα και δεν πρόσφερε στην πόλη.
Ηρθε και έβαλε 17 προτάσεις για
να κωλυσιεργήσει. 
…Το Πολεοδομικό κέντρο και τα
κύρια θέματα που έβαλε ο Καπε-
τανέας έφερε πίσω το ΓΠΣ από το
ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έλεγε προεκλο-
γικά. Από εκεί και πέρα τι έκανε
και πώς το αξιοποίησε;»
...Εντάσσετε περιοχές με υψηλό
Σ.Δ. όπως Βασ. Κων/νου και Ανα-
γυρούντος που μετατρέπονται σε
Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου!» κατέ-

ληξε.

Η Λ. Αργυροπούλου τόνισε ότι η

Δημοτική Αρχή είχε δεσμευθεί

για δημόσια διαβούλευση την

οποία δεν έπραξε. Θα καλούσατε

τους συλλόγους να δώσετε χάρ-

τες για να φέρουν προτάσεις. Ο

κόσμος της Βάρης δεν είναι ενη-

μερωμένος. 

Αναφέρθηκε σε επιμέρους σημεία

του Σχεδίου, όπως στη Βάρκιζα

που επεσήμανε ότι με συντελε-

στή δόμησης 0,8 κόβονται τα πά-

ντα όταν γίνει μία οικοδομή.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι η πρό-

ταση που έφερε στο Δ.Σ. είναι συ-

νέχεια της πρότασης του 2006.

«Κρατήσαμε τα θετικά και όποια
αρνητικά τα βελτιώσαμε και κα-
ταθέτουμε μια νέα πρόταση,
ανοιχτή για να δεχθούμε νέες
προτάσεις, να τις επεξεργαστού-
με και να τις συζητήσουμε».

Στη συνέχεια μίλησαν φορείς και

κάτοικοι της πόλης.

Ο Παύλος Ζουλάκης ως πρόε-

δρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών οι-

κοπέδων εκτός σχεδίου, διάβασε

ψήφισμα που έχει βγεί από γενική

συνέλευση του Συλλόγου. 

Το ψήφισμα μεταξύ άλλων γρά-

φει: «Η πρόταση τροποποίησης
του ΓΠΣ αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα προόδου για τον τόπο μας,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή
είναι απόλυτα αποδεκτή και δεν
χρήζει βελτιώσεων σε κάποια ση-
μεία.
Ειδικότερα πιστεύουμε ότι οι χα-
μηλοί μέσοι συντελεστές δόμη-
σης της πρότασης είναι εν γένει
θετικό στοιχείο για την ορθή ανά-
πτυξη της περιοχής, αλλά θα πρέ-
πει αν υπάρξει πρόβλεψη αξιο-
πρεπούς δόμησης των μικρών
ιδιοκτησιών ώστε να μην εξωθού-
νται αναγκαστικά οι μικροϊδιοκτή-
τες σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες
για να καλύψουν τις οικογενεια-
κές και κοινωνικές τους ανάγκες.
Επίσης στις μεγάλες Πολεοδομι-
κές ενότητες που προβλέπεται
αποκλειστικά χρήση αμιγούς κα-
τοικίας, θα πρέπει στους βασι-
κούς οδικούς άξονες ή σε κάποια

άλλα κεντρικά σημεία να επιτρα-
πούν και χρήσεις γενικής κατοι-
κίας».

Ο Μ. Μεσίνης πρόεδρος του Χε-

ρώματος έθεσε ένα ερώτημα:
«Είστε σίγουροι ότι θα πάτε το
ΓΠΣ στον Οργανισμό Αθήνας και
θα μείνει ανέπαφο το Χέρωμα; Τί-
ποτε άλλο».

Μίλησαν ακόμη οι πρώην δημοτι-

κοί σύμβουλοι Γ. Μπαγλατζής

που χαρακτήρισε την παρούσα

τροποποίηση «απλή αντιγραφή», 

ο Παν. Μπα-

ντέκας που

θεωρεί ότι

«όλοι μας,
όσοι περάσα-
με από εδώ
μέσα, είμα-
στε υπεύθυ-

νοι για την τόσο μεγάλη καθυστέ-
ρηση», ο Γ. Σκαρβελάκης ο οποί-

ος επεσήμανε ότι «η κεντρική δι-
οίκηση μετακομίζει την Αθήνα
στα Νότια Προάστια. Αν αυτό δεν
το εμποδίσετε δεν θα έχετε δια-
τελέσει το καθήκον σας».

Ο Χρ. Γιαννακόπουλος σημείωσε

ότι ένας συντελεστής δόμησης
0,4 δεν υποβαθμίζει το περιβάλ-
λον και καλύπτει και τις ανάγκες
των ιδιοκτητών. Κατέληξε δε ότι
πρέπει να βγει ένα ΓΠΣ έστω και
μέτριο, αλλά να βγει».

Η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτό-

γλου δήλωσε πολύ ευχαριστημέ-

νη με το ΓΠΣ, γιατί «θυμάμαι το
αντίστοιχο του 2006 και ανατρι-
χιάζω. Είναι ένα σχέδιο ανανεω-
μένο και επειδή ο δήμαρχος έσκυ-
ψε και δούλεψε γι’ αυτό δεν
έχουμε το Συμβούλιο του 2006»,
κατέληξε.

Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα από

το σώμα του Δ.Σ.

Άλλη μία αρμοδιότητα

έχασε η Νομαρχία
Την Κτηνιατρική εποπτεία και αδειοδότηση

Αφαιρείται από τη Νομαρχία η αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής αδειοδότη-

σης και εποπτείας και μεταφέρεται στον ΕΦΕΤ.

Με αφορμή τον πρόσφατο νόμο 3752/4.3.2009 μεταφέρονται στον ΕΦΕΤ

οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτο-

διοικήσεων και καταργεί το άρθρο 3 του Π.Δ. 79/2007,.

Η 2η Νομαρχιακή Επιτροπή συζήτησε το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει την αντίθεσή της στυ συνεχιζόμεν ηπροσπάθεια  της Κεντρι-

κής Διοίκησης αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχίες.

Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση των πόρων της Νομαρ-

χίας, αφού το 50% των προστίμων αποδίδεται σ’ αυτήν.

Στη συνέχεια το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Αντινο-

μάρχη Θανάση Αυγερινού αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί άμεσα από το

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το νόμο 

Οπως είπε η διευθύντρια της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης, στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο, από το Σεπτέμβριο, οι υπηρεσίες της Νομαρχίας δεν θα μπο-

ρούν να ελέγχουν και να αδειοδοτούν σφαγεία, τυροκομεία κλπ. Ο ΕΦΕΤ

δεν έχει δικαίωμα αδειοδότησης και θα υπάρξουν προβλήματα.

Και επιπλέον η ίδια η Διοίκηση του ΕΦΕΤ έχει επανειλημμένα τονίσει

οτι αντιμετωπίζει δραματική έλλειψη προσωπικού!

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΡΗΣ
ραξης από το ΥΠΕΧΩΔΕ (έτος

1986) του οδικού άξονα που συν-

δέει την Λ. Βάρης Κορωπίου µε

την παραλιακή Λ. Σουνίου, επει-

δή κρίνεται ότι οι υφιστάμενες

οδικές αρτηρίες εξυπηρετούν την

ασφαλή κυκλοφορία των οχημά-

των της περιοχής µας και η πε-

ριοχή µας έχει ήδη επιβαρυνθεί

κυκλοφοριακά µε την κατασκευή

της νέας Λ. Βάρης Κορωπίου. 

- Το ανενεργό λατοµείο, δυτικά

του παιδικού χωριού SOS, προτεί-

νεται να µετατραπεί και να ανα-

δειχθεί σε υπαίθριο χώρο πολιτι-

στικών εκδηλώσεων. Για τις ανά-

γκες της µετατροπής επιτρέπεται

η διαµόρφωση των πρανών και η

κατασκευή βοηθητικών χώρων.

Η σταδιακή µετεγκατάσταση του

νεκροταφείου Βάρης σε περιοχή

εκτός του κεντρικού αστικού

ιστού, µε προτεινόµενη θέση τον

όµορο χώρο του νεκροταφείου

Βουλιαγµένης ή άλλη κατάλληλα

επιλεγµένη θέση εντός των

ορίων του Δήµου. Ο χώρος, του

υφιστάµενου νεκροταφείου προ-

τείνεται να αποκατασταθεί, πα-

ραµένοντας κοινόχρηστος, µε τη

δηµιουργία µνηµείου και την πα-

ράλληλη ανάδειξη του βυζαντι-

νού ναού των Αγίων Πάντων. 

Επειδή το κρίσιμο μέγεθος πα-

ρεμβάσεων που έχει ανάγκη η

Πόλη της Βάρης απαιτεί κατά

προτεραιότητα ένα ολοκληρωμέ-

νο πρόγραμμα δράσεων και έρ-

γων, αποφασίζει για την πρώτη

φάση υλοποίησης του Γ.Π.Σ. κατ΄

αρχήν:

– Να συνταχθούν και να εγκρι-

θούν οι Πολεοδομικές Μελέτες

στις προτεινόμενες για οικιστική

ανάπτυξη περιοχές, οι πράξεις

εφαρμογής και οι μελέτες ανά-

πλασης

– Να ολοκληρωθούν οι μελέτες

των έργων υποδομής σταδιακά

σε επιλεγμένες ζώνες

– Να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιο-

ποίηση των διαθέσιμων χρηματο-

δοτικών πόρων

Τα μέλη της επιτροπής για την

επεξεργασία τροποποίησης του

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

βάσει της υπ΄ αριθμ. 653/2008

απόφασης Δημάρχου είναι οι

Ελένη Καραστεφάνου (Αρχιτέ-

κτονας Μηχανικός) και η Κυρια-

κή Κεχαϊδου (Τοπογράφος Μηχα-

νικός) και φυσικά ο Δήμαρχος Πα-

ναγιώτης Καπετανέας

Για όποιον ενδιαφέρεται για

αναλυτικότερες πληροφορίες

μπορεί να απευθυνθεί στο

Δήμο, όπου υπάρχουν και

χάρτες με σχεδιαγράμματα.

Τι λέει η αντιπολίτευση
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Με προφορική άδεια η Χωματερή! 

Η δημοκρατία έχει πάει πολλές φορές στο απόσπα-

σμα, και πάρα πολλές φορές έχει εκτελεστεί στο

όνομα της ...δημοκρατίας.

Ετσι λοιπόν άλλη μια φορά οι κρατούντες προσπάθη-

σαν καταπατώντας κάθε νομιμότητα να ξεκινήσουν

εργασίες για δημιουργία χωματερής στο Γραμματικό

χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση, χωρίς να υπάρχει με-

λέτη περιβαλλοντικών όρων, χωρίς να έχουν γίνει οι

απαιτούμενες απαλλοτριώσεις σε ιδιοκτησίες.

Και όλα αυτά με τη βοήθεια της Αστυνομίας!

Τώρα πέρασαν τα μηχανήματα και τα τοποθέτησαν

στον περίβολο της εκκλησίας. Μήπως περιμένουν και

τη βοήθεια του Θεού!

Ανοιξε η “κερκόπορτα” 

Το Κτήμα Καμπά ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή

τη φορά με αίτημα του ΟΡΣΑ, που ζητούσε μνημόνιο

συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία που έχει απο-

κτήσει το χώρο. Δήμαρχε την “κερκόπορτα” την άνοι-

ξες με τη βοήθεια μέρους της μειοψηφίας. 

Τα μνημόνια όπου υπογράφηκαν έγιναν μνημόσυνα!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Την περίοδο 1774-1821, ή άλλως καλουμένη περίοδος του Νε-

οελληνικού Διαφωτισμού, η συνειδητή νοοτροπία της κοινω-

νίας και η κρατούσα κλίμακα των αξιών της, άρχισε να υποδαυ-

λίζεται από τη βασανιστική διαδικασία  της αναθεώρησης.  

Χρηστοήθειες, (οδηγοί καλής συμπεριφοράς), Επιστολάρια και

Διάλογοι (κάτι σαν τον “Ελληνα εν Γαλλία”), προσπαθούσαν να

διδάξουν και να εισάγουν “στα κατεχόμενα”, τον Δυτικό  τρόπο

ζωής και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια προσπα-

θούσαν να μάθουν  τον “υπόδουλο”, να βιώνει χωρίς  την ανα-

τολίτικη  περπατησιά του.

Αυτό όμως από το κοινωνικό status, δεν τύχαινε της γενικής

αποδοχής. Γνωστό είναι, εκείνο των  Νοταράδων προεστών

των Τρικάλων της Κορινθίας,  όπου συμφωνούσαν  ότι «τα παι-

διά του λαού, καλό  μεν είναι να μορφώνονται, αλλά οι παρε-

χόμενες γνώσεις πρέπει να είναι υποδεέστερες» ή τουλάχι-

στον να μην υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση την εκπαίδευση

των δικών τους παιδιών! 

Ομάδες αντίθετες στο κρατούν σχήμα ζωής, προσπαθούσαν να

ανασύρουν τον λαό από το σκοτάδι.  

Επώνυμοι όπως ο ιεροδιάκονος παιδαγωγός Ιώσηπος Μοισιό-

δαξ και ο ποιητής Μιχαήλ Περδικάρης, ο καθένας τους με την

δική του  ιδιαίτερη θέση,  ετάχθησαν με  τα γραπτά έργα τους,

αλληλέγγυοι των ιδεωδών του Διαφωτισμού. Ο Ρήγας Φεραίος

και ο Κοραής έχουν πάρει την ίδια θέση. Ελληνες τολμηροί εκ-

δότες και συγγραφείς,  εργάζονταν με μοναδικό όπλο το  μαύ-

ρο μελάνι στο άσπρο χαρτί τους, σε έναν αγώνα  επικίνδυνης

φανέρωσης και διάδοσης “του τι γινόνταν  στην Ευρώπη”. 

Με δυναμική παρρησία, οι ιδέες των Βολταίρου,  Ντιντερό, Μο-

ντεσκιέ  και Ρουσσώ, εξαπλώθηκαν  και με την ενδελεχή  με-

λέτη  των υπέρ και κατά, των συν και πλην των θέσεών τους,

κρίθηκαν και  κατατάχτηκαν στη σκέψη ενός λαού, που αναπο-

λούσε τη δύναμη της αρχαίας “Εκκλησίας του Δήμου”. 

Οι ιδέες περί Ελευθερίας, δικαιωμάτων κ.λπ. γίνονταν προο-

δευτικά κτήμα στον “σκλάβο” ελληνικό λαό. Γρήγορα αυτές οι

ιδέες παντρεύτηκαν  με τον νέο άνεμο,  που με την συνθήκη

του Κιουτσούκ  Καϊναρτζή*  είχε αρχίσει να πνέει, και  τα μυα-

λά του ραγιά ξεσηκώθηκαν. Μυαλά τα οποία, όλοι μαζί , φίλοι

και εχθροί, λαϊκοί   και ανώτεροι κληρικοί, με ένα στόμα κατα-

πολεμούσαν και από τα οποία αφαιρούσαν, την όποια εθνικότη-

τα.   Ιδιαίτερα του Ελληνισμού με  τους  αρχαίους προγονικούς

δεσμούς αίματος.

Πολλά έντυπα εκδόθηκαν  και κυκλοφόρησαν. Μερικά όμως

βρέθηκαν στο φως  κάτω από την ανωνυμία για τον φόβο του

νόμου, που αν δεν υπηρετούσε, τουλάχιστον ανεχόταν τα ίδια

ταξικά συμφέροντα. Ανάμεσα σ’ αυτά,  ο “Ανώνυμος  του

1789”, (συμβατικός τίτλος γιατί ο πραγματικός δεν έχει διασω-

θεί)  η “Ελληνική Νομαρχία” που συνέγραψε ο  Ανώνυμος Έλ-

ληνας, και ο  “Ρωσαγγλογάλλος” που σε ένα μόνο από τα αντί-

τυπα  υπογράφεται με το όνομα “Πολύστονος”. 

Το έργο ενώ στερείται λογοτεχνικής αξίας, είναι δυναμικό και

ανατρεπτικό και μνημονεύεται  για τα μηνύματα  που φέρνει μέ-

σω του σατιρικού του στίχου. Στο στίχο τον απλό, διαβλέπει κα-

νείς  την καταγραφή της νοοτροπίας του τότε κοινωνικού κατε-

στημένου, μιας νοοτροπίας που δυστυχώς έχει φτάσει και σε

εμάς  στη διαχρονική  της μορφή.

Θα ήθελα  εδώ να διευκρινήσω ότι το ‘’διαχρονικόν’’ εννοιολο-

γικά, εκτός από το παρελθόν, αφορά στο παρόν και στο μέλλον.

Και αυτό είναι το εξόχως θλιβερό. Φυσικά βέβαια με τις αναλο-

γικές σχετικές προεκτάσεις του.  

Το έργο τοποθετείται  γύρω στο 1805. Στη θεατρική σκηνή, πα-

ρουσιάζονται τρείς περιηγητές, που φθάνουν  για πρώτη φορά

στην Ελλάδα στα προεπαναστατικά χρόνια. Έρχονται από πολύ

μακρυά και από πολιτισμένα μέρη: από Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία.

Έχουν ακούσει πολλά για το αρχαίο κλέος, την τοτινή κατάντια,

τον Ασιάτη άξεστο αφέντη και τον πόθο του  Ελληνα να θυμη-

θεί και να τιμήσει το ιστορικό του παρελθόν.  Επιθυμούν από

πρώτο χέρι ένα πράγμα: να μάθουν, να πληροφορηθούν για την

κρατούσα κατάσταση  και προφανώς επιστρέφοντες στις πα-

τρίδες τους,  να γίνουν κήρυκες και αρωγοί, στα πάθη του λα-

ού.  Δυστυχώς έρχονται σε επαφή μόνο με τύπους της ελληνι-

κής κοινωνίας,  αντιπροσωπευτικούς της κατεστημένης δια-

στρωμάτωσης: Έναν αρχιερέα, έναν Φαναριώτη, έναν έμπορο,

και έναν προεστό. Τους ερώτησαν σχετικά και εκείνοι χαρακτη-

ριστικά απάντησαν. Στην απάντηση φυσικά λείπει ο λόγος και ο

πόθος του υπόδουλου για τη λευτεριά.

Θα αναφέρω τους στίχους αποσπασματικά και θα τελειώσω χω-

ρίς δικό μου σχόλιο. Θα σεβαστώ την κρίση σας και τα συμπε-

ράσματά σας, όποια και να είναι αυτά.

Να θυμόσαστε όμως, ότι στα άρθρα μου στηρίζομαι σε βιβλιο-

γραφικά ηλεγμένα δεδομένα και όχι σε συναισθηματικές προ-

σωπικές θέσεις και κρίσεις.

Αρχίζω λοιπόν 
Ο Κληρικός: «Αυτή του Τούρκου η τυραννία,\

Σ΄εμέ είναι η ζωή μακαρία. /

Αφού το ράσο τούτο φόρησα,/

Πλέον τινά ζυγόν δεν γνώρισα./»

Ο Φαναριώτης: «Της Ελλάδος η ελευθερία,/

Εις εμέ είναι πτωχεία.»

Ο έμπορος: «Ημείς το πλείστον μέρος εκ των πραγματευτών,/

Θέλομεν πάντα άσπρα κι ας έχομεν ζυγόν.»

Ο προεστός: «Άχ, το γένος μου πολλά με κατατρέχει/

……………………………………..

Αυτό φίλοι μου το παράπονον έχω,/

Και εις τους Τούρκους δια τούτο προστρέχω.»                

γιάννης κορναράκης  του μάνθου 

* Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (21.7.1774) μεταξύ Ρωσίας  και

Οθωμανικής αυτοκρατορίας η οποία συν τοις άλλοις δημιούργησε ευ-

νοϊκές προϋποθέσεις και ελευθερίες για την ανάπτυξη του εμπορίου

στην Ελλάδα. Ακόμη η Ρωσία ανελάμβανε το ρόλο της προστατιδας δύ-

ναμης των Χριστιανών της Πύλης.
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‘’Ο Ρωσαγγλογάλλος’’
Έργον ηθικοπλαστικόν και πατριωτικόν

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Χρήση απαγορευμένων ουσιών

στον αθλητισμό: ένα κρίσιμο

κοινωνικό θέμα

Το θέμα του ντόπινγκ σε αθλητές βρίσκεται συ-

νεχώς στο προσκήνιο της χώρας μας κατά την τελευταία

πενταετία, καθώς πρόσφατα δύο μεσογειονίκες βρέθηκαν

ντοπαρισμένοι, λίγο νωρίτερα το ίδιο συνέβη με όλη την

εθνική ομάδα άρσης βαρών, δύο ολυμπιονίκες αποκλεί-

στηκαν από τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, όταν βρέθη-

καν θετικοί σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ άλλοι δύο,

εκτός του ότι είχαν αποκλειστεί από την Ολυμπιάδα της

Αθήνας, έγιναν καταγέλαστοι για τις επινοήσεις και δικαι-

ολογίες τους στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το διε-

θνή έλεγχο. Στο διάστημα αυτό, η σοβαρότητα του ζητή-

μα τος φάνηκε από τις επικλήσεις στην κοινή γνώμη να

συμπαρασταθεί σε απατεώνες και να καυτηριάσει όσους

ζητούσαν πλήρη διαφάνεια, γιατί δήθεν θίγονταν αθλητές-

σύμβολα. Για τους αθλητές το κίνητρο να προσχωρήσουν

στην παράνομη αυτή πρακτική είναι το υπέρογκο οικονο-

μικό κέρδος, που προέρχεται κυρίως από συμβόλαια δια-

φημίσεων. Από το άλλο μέρος, η επιθυμία για εθνική διά-

κριση κατάντησε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επηρεασμού

της κοινής γνώμης υπέρ των παραβατών.

Η κοινωνική κρισιμότητα του ζητήματος γίνεται φανερή

από την άμεση επίδραση που ασκεί στη νεολαία, στο μέλ-

λον δηλαδή του τόπου μας, με δύο τρόπους. Ο πρώτος εί-

ναι η υγεία: μέχρι τώρα ξέραμε ότι η ενασχόληση των νέ-

ων με τον αθλητισμό τους προφυλάσσει από ανθυγιεινούς

τρόπους ζωής, ενώ τώρα οι χορηγοί απαγορευμένων ου-

σιών στερούν τη νεολαία από μια υγιεινή διέξοδο. Ο δεύ-

τερος τρόπος αναφέρεται στον υγιή ανταγωνισμό: ο νέος

συνειδητοποιεί ότι η αθλητική και κοινωνική ανέλιξη μπο-

ρεί να επιταχυνθεί με παράνομα μέσα. Αλλά και η υπόλοι-

πη κοινωνία, πλην νεολαίας και αθλητών, υφίσταται τις συ-

νέπειες, καθώς διαπιστώνει ότι αυτοί που χειροκροτούσε,

όχι μόνο δεν ήταν αξιέπαινοι, άριστοι και υποδείγματα,

αλλά αντίθετα ήταν αξιοκατάκριτοι, απατεώνες και παρα-

δείγματα προς αποφυγή. 

Για να αρθεί η απαξίωση στο χώρο του αθλητισμού, η ηθι-

κή ευθύτητα υπαγορεύει να επικροτούμε το καλό και να

καταδικάζουμε το βλαβερό, χωρίς να καταφεύγουμε σε

συμψηφισμούς: να τιμούμε τον άξιο, να είμαστε όμως

έτοιμοι να καταδικάσουμε το ίδιο πρόσωπο, αν αποδειχθεί

ότι ήταν ανάξιο. Είναι ανάγκη να απαιτούμε από τους εκά-

στοτε κυβερνώντες να ελέγχουν αποτελεσματικά και να

τιμωρούν παραδειγματικά τους χρήστες απαγορευμένων

ουσιών: δεν έχουμε ανάγκη από χρυσοπληρωμένους ολυ-

μπιονίκες παραισθησιογόνων, έχουμε ανάγκη από υγιή νε-

ολαία, ικανή να ξεχωρίζει το ηθικό από το εξευτελιστικό.

Έχουμε υποχρέωση να αντιδρούμε, όταν τα κόμματα προ-

σπαθούν να αποφύγουν το πολιτικό τους κόστος με προ-

φάσεις του τύπου ότι βγήκαν καθυστερημένα τα αποτελέ-

σματα των ελέγχων, ότι είναι ατομική ευθύνη των αθλη-

τών να προσέρχονται για  δειγματοληψία και ότι στις άλ-

λες χώρες γίνονται χειρότερα. Τα μέτρα, που θα υποχρε-

ωθούν να πάρουν οι πολιτικοί, θα τα υπαγορεύσει η ίδια η

κοινωνία των πολιτών.  

Ν. Δημητρίου 
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Τα τραγικά γεγονότα της Τρίτης 7 Ιουλίου στο

Γραμματικό ανέτρεψαν τον προγραμματισμό

μου για το άρθρο αυτής της εβδομάδας. Ασή-

μαντη παράπλευρη απώλεια, αφού ανετράπη

υπό των επιβητόρων του άκρατου κράτους μας

κάθε έννοια νομιμότητας και κοινώς παραδε-

κτής ηθικής, δια πολλοστή φορά. Παράπλευρη

απώλεια και η δια πολλοστή επίσης φορά γε-

λοιοποίηση και ενοχοποίηση των Μ.Α.Τ. από

τους πολιτικούς προϊσταμένους τους. Από Μο-

νάδες Αποκαταστάσεως Τάξεως μετετράπη-

σαν και πάλι σε Μονάδες Ανασκολοπίσεως Τά-

ξεως. Διότι η τάξη πάει χέρι χέρι με τον νόμο

και οι χωματερές-όπως και να τις βαφτίζουν οι

σύγχρονοι Γκαίμπελς-είναι παράνομες κυρίως

επί τη βάσει του Κοινοτικού Δικαίου. Παρά-

πλευρη απώλεια και ο εμπρησμός του παρακεί-

μενου δάσους από ΜΑΤατζίδικες στρακα-

στρούκες. Μία κρατική υπηρεσία, η Πυροσβε-

στική, έτρεχε να σβύσει την φωτιά στο δάσος

που έβαλε μιά άλλη κρατική υπηρεσία, η Σπα-

ζοκεφαλική, στην προσπάθειά της να ...«απο-

καταστήσει την τάξη». 

Η μέγιστη, όμως, ανυπολόγιστη και καθημε-

ρινή απώλεια του δημόσιου βίου της χώρας

είναι η απώλεια-ή μήπως ο συνειδητός εξο-

βελισμός;- κάθε παραδεκτής ηθικής από το

σκέπτεσθαι και πράττειν των, ελέω μαζοχι-

σμού πολλών εξ ημών, κυβερνητών μας. Η

κυβερνητική επιδρομή στο Γραμματικό αντα-

νακλά μία εντελώς χυδαία αντίληψη εξουσια-

σμού των πολιτών από ενδεδυμένες θεσμικό

μανδύα συντεχνιακές ομάδες επαγγελμα-

τιών της πολιτικής, με γνώμονα την αναγωγή

του συμφέροντος των ολίγων και αφανών οι-

κονομικών μαικήνων και «ευεργετών» σε

...«νόμο». Όμως μιά υπουργική εντολή δεν

παράγει δίκαιο. Οφείλει να βασίζεται στο

γραπτό δίκαιο, έστω και αν αυτό δεν είναι και

τόσο δίκαιο κάποιες φορές. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού, Νί-

κος Κούκης, δάρθηκε από τα Μ.Α.Τ.- όπως

και άλλοι κάτοικοι του Γραμματικού –και

αφού συνελήφθη, παραπέμπεται για κακούρ-

γημα. Αυτός ο ...«κακούργος» παρέβη τον

Νόμο. Ποιόν Νόμο; Αυτόν που από καταβο-

λής νεοελληνικού κράτους όλες ανεξαιρέτως

οι κυβερνήσεις μας ψηφίζουν, εφαρμόζουν

και καταστρατηγούν κατά το δοκούν και το

ωφέλιμον σκοπών συχνά ανομολόγητων. Χω-

ρίς να νοιώθουν-πολύ συχνά-και την ελάχι-

στη αναστολή για να γράψουν τον όποιο νό-

μο, προκλητικά και εξώφθαλμα στα παλαιότε-

ρα των υποδημάτων τους-για να μην πω που

αλλού. Αμ ο άλλος ο «κακούργος» ο εισαγ-

γελέας που απεφάνθη επί τόπου ότι η εγκα-

τάσταση του εργολάβου στο Γραμματικό εί-

ναι παράνομη, αφού δεν έχει ούτε καν αρχί-

σει η διαδικασία νόμιμης απαλλοτρίωσης του

χώρου, ενώ έχει λήξει από τον Οκτώβριο του

2008 η προθεσμία εγκατάστασης του εργο-

λάβου. Όπως επίσης έχει λήξει και στην Κε-

ρατέα, στον έτερο απο-φασισθέντα δια αφα-

νισμό ελληνικό τόπο.

«Παράνομος» και ο κάθετα αντίθετος με την

εγκατάσταση χωματερών στην Κερατέα και

στο Γραμματικό, Νομάρχης Ανατ. Αττικής Λ.

Κουρής. «Παράνομος» και ο προερχόμενος

από την Ν.Δ., Ευρωπαίος Επίτροπος Περι-

βάλλοντος, Σταύρος Δήμας, που εγκαλεί συ-

νεχώς την ελληνική κυβέρνηση για παραβία-

ση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σ’ ότι αφορά

στις χωματερές. Και ο μόνος νομοταγής και

νομιμόφρων ο υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Γιώργος

Σουφλιάς, ο «εθνικός» ευεργέτης των «εθνι-

κών» εργολάβων, που αφού εντελώς «δημο-

κρατικά» αποφάσισε να τσιμεντώσει με τους

τερατώδεις οδικούς του άξονες και τα επιχει-

ρηματικά πάρκα την Ανατ. Αττική, γράφοντας

κανονικότατα τις αντιδράσεις της Νομαρχίας

και των Δημάρχων, στρέφει τώρα προς τους

κατοίκους της Κερατέας και του Γραμματικού

την πυγμή του με τον αντίχειρα τεντωμένο

προς τα κάτω, ως Ρωμαίος αυτοκράτορας

στο Κολοσσαίο του κυβερνητικού αυταρχι-

σμού. «Αποφασίζω να σας θάψω στα σκουπί-

δια». Έτσι απλά, «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς αι-

δώ», που λέει κι ο Καβάφης. Αρμόδιοι να ερ-

μηνεύσουν αυτόν τον κυβερνητικό τσαμπου-

κά είναι οι ψυχίατροι. Οι κυβερνήσεις μας

των τελευταίων 13 ετών είναι κλασσικές πε-

ριπτώσεις διπρόσωπου Ιανού. Προς κάθε επι-

βουλευόμενο τα εθνικά μας δίκαια δείχνουν

το δουλικά χαμογελαστό πρόσωπο του καρ-

παζοεισπράκτορα Χατζηαβάτη και προς τους

Έλληνες πολίτες την αγριομουτσούνα του

Βεληγκέκα. Πως και θυμήθηκα τους ήρωες

του Καραγκιόζη; Μα για κυβερνητικά καρα-

γκιοζιλίκια πρόκειται. 

Το κοπτόμενο επιλεκτικά-αλά καρτ-για το πε-

ριβάλλον ΠΑ.ΣΟ.Κ. εποίησεν, ως ήταν αναμε-

νόμενο, την νήσσα σε επίπεδο ηγεσίας. Αντί-

θετα, έδωσαν το παρών οι βουλευτές της Πε-

ριφέρειας Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, Εύη

Χριστοφιλοπούλου και ο πολιτευτής Παντ.

Ασπραδάκης. Παρών, όπως πάντοτε, στις κι-

νητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τίς χωματε-

ρές, ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ. Μάκης

Βορίδης. Ο νόμος-καταδίκη της Κερατέας και

του Γραμματικού είναι πνευματικό τέκνο της

Βάσως Παπανδρέου. «Φρανκενστάϊν 2003»!

Στην εμβρυούλκηση του τέρατος βοήθησε και

μιά τόοοοση δα απατεωνιά, με την μετονομα-

σία του σκουπιδο-απειλούμενου, σημαντικό-

τατου αρχαιολογικού χώρου του Οβριόκα-

στρου Κερατέας σε Βραγόνι-παρακείμενη το-

ποθεσία-για να ξεμπερδεύουν με τις έντονες

αντιρρήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Πολλά τα δεινά και ουδέν Έλληνος πολιτικού

δεινότερον πέλει.

Το δε τραγικό ερώτημα που προβάλλεται από

τα πρασινο-μπλέ σιαμαία του δικομματισμού

και τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια τους,

προδίδει ή απύθμενο θράσος, ή δείκτη νοη-

μοσύνης χιμπαντζή: «Και που να τα πάμε τα

σκουπίδια»; Στην αυλή σας κυρίες και κύριοι.

Να τα βράσετε και να πιείτε το ζουμί τους.

Από την μεταπολίτευση ως σήμερα αρνείσθε

πεισματικά να επενδύσετε σε τεχνολογίες

ανακύκλωσης και παραγωγικής διαχείρισης

απορριμάτων, που οι άλλες ευρωπαϊκές χώ-

ρες εφαρμόζουν εδώ και σαράντα χρόνια.

Προτάσεις έχετε άπειρες στα συρτάρια σας

και τις τρώει ο σκώρος. Επομένως-κατά το

κοινώς λεγόμενο-κόφτε τον λαιμό σας και

βρείτε λύσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και

το περιβάλλον. Γι’ αυτό σας ψηφίζουν οι πο-

λίτες κι όχι για να τους μαυρίζετε τη ζωή και

το μέλλον των παιδιών τους.

Εντελώς συμπτωματικά, η εταιρεία που προ-

σπάθησε την περασμένη Τρίτη να εγκαταστή-

σει Χ.Υ.Τ.Α. στο Γραμματικό, ανήκει σε γνω-

στό «εθνικό» μεγαλοεργολάβο, ιδιοκτήτη κα-

τασκευαστικών εταιρειών, καθημερινών και

κυριακάτικων εφημερίδων και μεγαλομέτοχο

μεγάλου καναλιού, διαχρονικά διαπλεκόμενο

και με τα δύο κόμματα εξουσίας. Μιά ακόμα

«απλή σύμπτωση» μέσα στην πολυσύνθετη

κατάπτωση αξιών που μας έχει επιβληθεί.

Μας ευτελίζουν, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ.

Χυδαίων Χ.Υ.Τ.Α.
«Βγήκε η πομπή στις στράτες

να πομπέψει τους διαβάτες»

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

Πανελλήνια Ένωση Πολεμιστών

Αγωνιστών Κύπρου

Αξιότιμε κύριε Ρώντα

Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πο-

λεμιστών Αγωνιστών Κύπρου

(Π.Ε.Π.Α.Κ.) χαιρετίζουμε με συγκίνη-

ση την πρωτοβουλία σας για την διορ-

γάνωση ημερίδας στο Ασκληπιείο Νο-

σοκομείο Βούλας, με σκοπό να ανα-

δειχθούν ανίατες ασθένειες συμπολε-

μιστών μας, οφειλόμενες σε προσβο-

λή τους από απαγορευμένα όπλα που

χρησιμοποίησε στην Κύπρο το 1964

και 1974 ο τουρκικός στρατός.

Εκφράζουμε την απόλυτη συμπαρά-

στασή μας στην προσπάθειά σας που

φέρνει στο προσκήνιο μιά δραματική

πτυχή των συγκρούσεων στην Κύπρο,

οι συνέπειες της οποίας είχαν και

έχουν ως αποτέλεσμα να φεύγουν

πρόωρα από την ζωή πολλοί από τους

υπερασπιστές της Κύπρου, σε ηλικίες

40 και 50 ετών.

Η Π.Ε.Π.Α.Κ, που βάσει του καταστα-

τικού της εκπροσωπεί όχι μόνο τους

πολεμήσαντες, αλλά και όσους απλώς

υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θη-

τεία στην Κύπρο από συστάσεως κυ-

πριακού κράτους, αναλαμβάνει την

δέσμευση να σας εφοδιάσει με φακέ-

λους νοσοκομειακών γνωματεύσεων

που αναδεικνύουν και αποδεικνύουν

την για 35 χρόνια μετά την τουρκική

εισβολή στην Κύπρο, συνεχιζόμενη

παράπλευρη απώλεια, που δικαίως κά-

ποιοι ερευνητές ονόμασαν «Το Σύν-

δρομο της Κύπρου».

Παρακαλώ μεταφέρατε στην διευθύ-

ντρια της μαχητικής εφημερίδας

«Εβδόμη», κυρία Άννα Βενετσάνου

και στον αξιέπαινο διοικητή του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου κύριο Ηρα-

κλή Καραγεώργο τις θερμότατες ευ-

χαριστίες των συμπολεμιστών μου για

το θάρρος τους να φέρουν στο φως

ένα πανεθνικό θέμα, επιμελώς κρυμ-

μένο επί 35 χρόνια.

Αθήνα 9 Ιουλίου 2009

Εκ μέρους της Π.Ε.Π.Α.Κ.

Ο πρόεδρος

Γιώργος Μπαλογιάννης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Διάβασα το άρθρο σας, που δημοσιεύθηκε στην εφημε-

ρίδα «ΕΒΔΟΜΗ» της 25ης Απριλίου 2009, με τίτλο

«Πρόταση προς το Ασκληπιείο». Την αρχική μου έκ-

πληξη γρήγορα διαδέχθηκαν έντονα συναισθήματα θλί-

ψης και ντροπής για τον τρόπο

που η ελληνική πολιτεία, αλλά και

η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει

τους ανθρώπους αυτούς που θυ-

σίασαν την υγεία και το μέλλον

τους για την πατρίδα.

Συμπαρίσταμαι και υποστηρίζω

ανεπιφύλακτα την προσπάθειά

σας για την διοργάνωση επιστη-

μονικής ημερίδας από το Ασκληπι-

είο, αλλά και κάθε ενέργειά σας που θα αποβλέπει

στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής πολιτείας και κοι-

νωνίας γι’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σας συγχαίρω

για την πρωτοβουλίας σας και την ευαισθησία που επι-

δεικνύετε. Παρακαλώ να μεταβιβάσετε στον κ. Ηρακλή

Καραγεώργο και τους αρμόδιους γιατρούς του Ασκλη-

πιείου τα συγχαρητήριά μου.

Η στάση τους τιμά και εκείνους, αλλά και την υπόλοιπη

ιατρική κοινότητα. 

Με εκτίμηση

Δημήτρης Γ. Δάβαρης

Δήμαρχος

ΔΗΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ:  Την εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»

υπόψη κ. Γρηγόρη Ρώντα 

Είναι συγκινητική η πρόταση του κ. Γρηγό-

ρη Ρώντα, μέσω της εφημερίδας «ΕΒΔΟ-

ΜΗ», να διοργανωθεί από το Ασκληπιείο

Νοσοκομείο Βούλας,

ημερίδα για την πα-

ρουσίαση ιδιαιτέρων

μορφών καρκίνων και

άλλων ανίατων ασθε-

νειών, από τις οποίες

προσβλήθηκαν στρα-

τευμένοι μας κατά την

εισβολή των Τούρκων

στην Κύπρο το 1974. 

Στηρίζουμε από καρ-

διάς την πρότασή του, η οποία αποτελεί

και τον ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνι-

στές, οι οποίοι δεν έτυχαν της καλύτερης

μεταχείρισης από την πατρίδα.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

και Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ.

Νικόλαος Γκόντας



Με τη δημοτική συγκοινωνία Κορωπίου

στη Λουμπάρδα
Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Κρωπίας προσφέρει δωρεάν μετακίνηση στους δη-

μότες του για θαλάσσια μπάνια.

Από την Tετάρτη 1 Ιουλίου

έως 31 Αυγούστου εκτελού-

νται καθημερινά δρομολόγια

(εκτός Κυριακής) της Δημο-

τικής συγκοινωνίας προς

την παραλία της Λουμπάρ-

δας Κορωπίου.  Τα δρομολό-

για είναι:

• Κέντρο Πόλης Κορωπίου :

Ώρα 9.15 πμ. Το δρομολόγιο

έχει αφετηρία την οδό Κο-

λοκοτρώνη (Αγ. Πάντες) και

συνεχίζει από τις οδούς Γ.

Γεώργα, Ζαλόγγου, Αδρια-

νού,(δεξιά), Βασ Κωνσταντί-

νου (δεξιά)

• Κίτσι: Ώρα 9.55πμ. Το δρομολόγιο έχει αφετηρία την οδό Ταξιαρχών και συνε-

χίζει, Παπαγιαννοπούλου, Ηρακλέους (δεξιά), Άνδρου, Κορωπίου/Βάρης, στα

φανάρια αριστερά Ηρακλειδών-Αγάλου(οικισμός Γαλήνη) 

Ώρα  δρομολογίων επιστροφής  από παραλία 11.40 π.μ

Πληροφορίες τηλ. : 6944 55 32 06

Δωρεάν μετακίνηση για μπάνια στην Αττική
Δημοτική συγκοινωνία Γλυφάδας

για τη Λίμνη Βουλιαγμένης

Με δύο δρομολόγια καθημερινά ο Δήμος Γλυφάδας εξυπηρετεί από την Τετάρτη 8 Ιουλί-

ου και για όλο το καλοκαίρι τους δημότες που επιθυμούν να κάνουν μπάνια στην Λίμνη

της Βουλιαγμένης.

Έτσι, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα εκτελούνται

τα εξής δρομολόγια:

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ - Αναχώρηση στις 8.00 - Επιστροφή στις 11.00 το πρωί.

Το πούλμαν θα ξεκινά από το

Κ.Α.Π.Η. της Βορείου Ηπείρου

και με ενδιάμεσες στάσεις: 1) Ελ.

Ανθρώπου (7ο Δημοτικό Σχο-

λείο), 2) Κ.Α.Π.Η. Αγίου Τρύφω-

να, 3) Γούναρη 78 (Πνευματικό

Κέντρο), 4) Παλμύρας & Σάκη Κα-

ράγιωργα, 5) Κ.Α.Π.Η. Σοφίας Βέ-

μπο, 6) Άγιος Νικόλαος (επί της

Λεωφ. Βουλιαγμένης) θα καταλή-

γει στην Λίμνη Βουλιαγμένης.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ - Αναχώρη-

ση στις 9.30 - Επιστροφή στις 12.30 το πρωί.

Το πούλμαν θα ξεκινά από το Κ.Α.Π.Η. του Αγίου Τρύφωνα και με ενδιάμεσες στάσεις: 1)

Γούναρη 78 (Πνευματικό Κέντρο), 2) Γούναρη & Όλγας (Εθνική Τράπεζα), 3) Τέρμα Με-

τσόβου (εκτός Δευτέρας λόγω λαϊκής), 4) Γούναρη & Αγίας Τριάδας, 5) Γούναρη (Εφορία)

θα καταλήγει στην Λίμνη Βουλιαγμένης.

Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμό Μητρώου;

Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Πανελλαδική γραμμή παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς

Ο μαγικός αριθμός που υπόσχεται

ότι θα κάνει όλες τις συναλλαγές(!)

με το δημόσιο που αφορούν την

εργασία και την ασφάλιση πιο εύ-

κολες. Απευθύνεται σε εργαζόμε-

νους, συνταξιούχους και προστα-

τευόμενα μέλη οικογενείας και

αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώου. 

Με λίγα λόγια καθένας από εμάς

θα φέρει έναν αριθμό, τον ΑΜΚΑ,

με τον οποίο θα μπορεί να προχω-

ρήσει σε έναρξη απασχόλησης και

ασφάλισης, να καταβάλει τις

ασφαλιστικές του εισφορές, να εκ-

δώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο

ασθενείας, να πάρει τη σύνταξή

του ή οποιαδήποτε άλλα επιδόμα-

τα, παροχές και βοηθήματα, όπως

υποστηρίζουν, με πολύ λιγότερες

καθυστερήσεις και γραφειοκρατι-

κές διαδικασίες. 

Μπορείτε να τον αναζητήσετε στα

ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ που λει-

τουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία

σε όλη την Ελλάδα, αλλά μπορείτε

και να επισκεφθείτε την ιστοσελί-

δα www.amka.gr ή να καλέσετε

τον αριθμό 11131, για να ενημερω-

θείτε αν έχετε ήδη τον αριθμό αυ-

τό και δεν το γνωρίζετε. 

Τον παραλαμβάνετε, απλά με την

ταυτότητά σας, ενώ για άτομα κά-

τω των 12 που δεν κατέχουν ταυ-

τότητα, με την ληξιαρχική πράξη

γέννησης.

Ισχύει και για τους ξένους υπηκό-

ους, επιδεικνύοντας το δελτίο ταυ-

τότητας ομογενούς ή δελτίο ταυ-

τότητας αντίστοιχο της ελληνικής

αστυνομικής, ή διαβατήριο. 

Υπάρχουν όμως και πολλές αντι-

δράσεις για το θέμα, από φορείς

και πολίτες που μιλούν για αντισυ-

νταγματικότητα και άλλες ύποπτς

Η απάντηση, “τα φέρνει ο πελαργός” δεν θα είναι και

τόσο λάθος τώρα πια, μπορεί απλά να παραφραστεί

ως εξής: τα φέρνει ο “επιστημονικός πελαργός”. 

Αυτός που κατασκευάζει κλώνους αλλά και σπερμα-

τοζωάρια... Ναι σπερματοζωάρια, τι νομίζατε ότι θα εί-

ναι απαραίτητοι για πάντα οι άντρες προκειμένου να

γεννηθεί μια ζωή; Εδώ αντικατέστησαν την γυναικεία

μήτρα με τον πλαστικό σωλήνα εκεί θα κολλάγανε. 

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα όλο αυτό μου προκα-

λεί ανατριχίλα. 

Όσον αφορά τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνο-

ποιήσουν, τι πιό όμορφο και ελπιδοφόρο απ’ το να υι-

οθετήσουν... Να δώσουν συνειδητά την αγάπη και τη

ζεστασιά σε ένα παιδί που δεν του έτυχε να έχει γο-

νείς. 

Μπαμπά πώς γίνονται

τα παιδιά;
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Παράταση μίσθωσης 

στο «Νότος»

Την παράταση της μίσθωσης στο «Νότος» ζητάει ο επιχει-

ρηματίας για 7 χρόνια, ενώ η εισήγηση του Προεδρείου

κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την περασμένη Δευτέρα 6/7

ήταν για 3 χρόνια.

Ο Ι. Σκουμπούρης εξήγησε ότι έχουν διαφορετική άποψη

και φιλοσοφία.

«Εμείς λέμε ότι ο “Νότος” που είναι
μια περιουσία του Δήμου θα μπο-
ρούσε να αναλάβει ο Δήμος μέσω
των Δημοτικών επιχειρήσεων  να
λειτουργήσει το χώρο αυτό και να
σταματήσει η εμπορική εκμετάλ-
λευση από διάφορα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα.
Ακόμη η σύμβαση λέει ότι είναι 100
τ.μ. Είναι μόνο 100τ. μέτρα και 500

περιβάλλοντος χώρου. Νομίζω ότι έχει επεκτείνει τα
100τ.μ. Οι όροι της σύμβασης έχουν αλλάξει, ο Δήμος το
γνωρίζει αυτό;
Ο Δήμαρχος προσπαθεί να τον κόψει. «Τώρα μιλάμε για
παράταση σύμβασης. Αν αρχίσουμε να λέμε πόσα είναι τα
τετραγωνικά, πόσα μίσθωση από τον ΕΟΤ, τόσα από τον
έναν τόσα από τον άλλον, δεν θα βγάλουμε άκρη. Να πε-
ριοριστείτε στο θέμα».

Ο Δημ. Δαβάκης αναφέρθηκε στο τίμημα της σύμβασης

που δεν φαίνεται και σε άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι

ορατά και γι’ αυτό πρότεινε αναβολή του θέματος  προκει-

μένου να ενημερωθούν.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τους όρους της σύμβασης τους

έβαλε η ΕΤΑ! Για να πάρει την απάντηση από το Δ. Δαβά-

κη ότι: «Αν αποφασίζει η ΕΤΑ, τότε γιατί κάνουμε κινητο-
ποιήσεις για ανοιχτές πλαζ».
Και ο Πέτρος Θανόπουλος υποστήριξε ότι έχει σχέση με

την εν γένει νομική περίπτωση του χώρου αυτού. «Πέραν
αυτού αναγνωρίζω ότι ο επιχειρηματίας αυτός έχει κάνει
μια εγκατάσταση, η οποία είναι αξιόλογη. Εκεί που έχω τις
ενστάσεις μου είναι σ’ αυτά τα δύο θέματα που αναφέρ-
θηκε ο Ι. Σκουμπούρης και ο Δ. Δαβάκης».
Υποστήριξε την άποψη της αναβολής που έβαλε ο Δ. Δα-

βάκης και ψήφισε όχι, γιατί όπως σημείωσε, «ένα τόσο σο-
βαρό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου δεν θα δημιουργού-
σε  προβλήματα αν αναβαλλόταν για το επόμενο συμβού-
λιο. Ειλικρινά λυπούμαι για την απόφαση».
Ο Ι. Σκουμπούρης ψήφισε επίσης όχι. γιατί όπως είπε, «τα

περιουσιακά στοιχεία του Δήμου ανήκουν σε όλους τους
πολίτες και δεν μπορεί να δίνονται για εμπορευματοποίη-
ση».

Το Blow Water ζητάει 

μουσικά όργανα

Ο Πρόεδρος Α. Κάσδαγλης ενημέρωσε ότι δεν έχει προ-

σκομίσει κάποιο δικαιολογητικό η επιχείρηση του Blow

Water και γι’ αυτό το θέμα της αδειοδότησης μουσικών ορ-

γάνων αναβάλλεται.

Ο Π. Θανόπουλος ζήτησε επίσημα την θέση της Πολεοδο-

μίας για το αν δικαιούται η επιχείρηση μουσικά όργανα,

γιατί ακόμη βρίσκονται κατηγο-

ρούμενοι επειδή δεν έδωσαν

άδεια  σε προηγούμενη αίτηση,

όπως είπε.

Σ.Σ.: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι
η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν
διαθέτει κλειστό χώρο για να πά-
ρει άδεια μουσικών οργάνων. Αλ-
λωστε δεν είναι μπαράκι. Γάμους
και “πανηγύρια” οργανώνει σε
ανοιχτό χώρο με γλέντια που
ακούει όλη η Κάτω Βούλα.
Και μας εξέπληξε η Περιφέρεια που μιλούσε για άδεια
μουσικών οργάνων για κλειστό χώρο με οκτώ σκαμπό!!!
Το θέμα αναβλήθηκε και θα επανέλθει.

Πυροφύλαξη μετά 

πυροσβεστικού οχήματος

Δώδεκα άτομα προσλαμβάνονται με απευθείας ανάθεση

για να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση φωτιάς να

σπεύσουν, τις ημέρες που είναι κλειστός ο Δήμος από Πα-

ρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή βράδυ. Είναι υπάλληλοι

του Δήμου που αξιοποιούν το ρεπό τους μ’ αυτό τον τρό-

πο.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη καταψήφισε το θέμα γιατί  όπως εί-

πε, ερχόμαστε κατόπιν εορτής. «Σήμερα ο μήνας έχει 6
Ιουλίου και  αυτά είναι πράγματα που έπρεπε να τα έχου-
με εισηγηθεί το Μάρτιο να τα έχουμε ψηφίσει τον Απρίλιο
και αρχές Μαϊου να έχουν εφαρμοστεί. Συζητάμε σήμερα
στις 6 Ιουλίου αν θ α κάνουμε μία σύμβαση που θέλει και
δέκα ημέρες για να εκτελεστεί.. Εγώ αισθάνομαι ότι κο-
ροϊδευόμαστε»!
Το ίδιο σκεπτικό ανέπτυξε και ο Α. Αποστολάτος. Γιατί το

φέρνουν με τέτοια καθυστέρηση και μάλιστα αφού έχουν

βάλει τους ανθρώπους να εργάζονται, έρχονται να πάρουν

την απόφαση.

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Βαμβασάκης πρότεινε να είναι σε επι-

φυλακή κατά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή,

για να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων Γ. Παναγόπουλος, έβαλε τον

ίδιο προβληματισμό λέγοντας: «Το πρόβλημα με τη φωτιά εί-

ναι τα πρώτα 10 λεπτά για να την προλάβεις. Επί χρόνια,

όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, κάναμε βάρδιες. Όχι όμως στο

σπίτι. Ημασταν είτε στου Κανελλόπουλου το κτήμα είτε στο

Πανόραμα με μία υδροφόρα  και δύο εργάτες. Καλό θα είναι

να είμαστε εκεί στο πρώτο τέταρτο της φωτιάς. Αν με καλέ-

σετε εμένα να έρθω από την Ανάβυσσο να σβήσω τη φωτιά,

η φωτιά θα έχει φτάσει στο Κορωπί.

Τα άτομα που θα απασχοληθούν να είναι σε επιφυλακή, να
είναι επάνω στο αυτοκίνητο έτοιμοι, τουλάχιστον για το
τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή».

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Νέα Δημοτική Επιχείρηση

συστήνει ο Δήμος!
Μετατροπή της (ΔΕΑΒ) σε Επιχείρηση 

Περιβάλλοντος και Πληροφορικής Α.Ε. ΟΤΑ

Είχαμε κάνει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για τις δημοτικές

επιχειρήσεις του Δήμου Βούλας  - τρεις τον αριθμό – την

παλιά (ΔΕΑΒ) που θα κλείσει υποχρεωτικά τέλος του χρό-

νου, την νέα (ΔΗΚΕΒ), που ίδρυσε μετά την  τροποποίηση

του Κώδικα  περί δημοτικών επιχειρήσεων και την Ανώνυ-

μη διαδημοτική που δημιούργησε με άλλους δυο Δήμους

(Κερατέα και Λυγουριό), η οποία όμως όπως γράφαμε στο

φ. 587 Ακυρώθηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Αγγελο

Αποστολάτο που είχε προσφύγει.

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος την μετατροπή της ΔΕΑΒ σε

νέας μορφής εταιρία Περιβάλλοντος και Πληροφορικής

Ανώνυμη Εταιρία, δήλωσε ότι η προηγούμενη απόφαση

της σύστασης διαδημοτικής ανώνυμης εταιρίας ήταν «μια
πολιτική απόφαση δική μου την οποία τη βρήκα μπροστά
μου και αναλαμβάνω και την ευθύνη εξ’ ολοκλήρου».
Η πρόταση της παρούσας δημοτικής επιχείρησης είναι μια

μονομετοχική εταιρία Ο.Τ.Α. η οποία στη συνέχεια μπορεί

να δώσει μετοχές.

Ο Αγγελος Αποστολάτος πρότεινε αναβολή του θέματος

γιατί «έχει κενά» και αν θέλει ο δήμαρχος  να το συζητή-

σει σε μία συνάντηση εκτός συμβουλίου. «Ημουνα στην

Περιφέρεια και στο Υπ. Εσωτερικών και τίθενται πολλά θέ-

ματα» δήλωσε.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι: «Όταν ήρθε η απόρριψη της
απόφασης από την Περιφέρεια, η εισήγηση των υπηρε-
σιών ήταν να προσφύγουμε στο αντίστοιχο άρθρο 152 της
Ειδικής Επιτροπής  και τους είπα όχι. Εχει δίκηο ο Περι-
φερειάρχης.
Τι ήθελα να κάνω εγώ τότε. Επρεπε να βάλω σε εκκαθάρι-

ση τη ΔΕΑΒ, να απολύσω το προ-
σωπικό  και να προσλάβω τα 4
άτομα στο Δήμο. Και στη συνέ-
χεια να συστήσω άλλη εταιρία».

Την ίδια άποψη είχε και ο Ι. Σκου-

μπούρης, υποστήριξε την αναβο-

λή γιατί «υπάρχουν κάποια νομι-
κά προβλήματα και πιθανόν να
κολλήσει παραπέρα».

Η Ηλ. Τσιριγώτη δήλωσε ότι ξεκίνησε πολύ καλοπροαίρε-

τα ως προς τη δημοτική Επιχείρηση και εξακολουθεί να τη

βλέπει με θετικό τρόπο. «Η Αντι-
πολίτευση έχει σοβαρούς λόγους
για τους οποίους σας ζητάει την
αναβολή του θέματος, για να μην
ακουστούν από μικροφώνου. Ηδη
πήρατε μια γρήγορη απόφαση η
οποία μας γύρισε μπούμεραγκ.
Δώστε μία αναβολή να το συζητή-
σουμε και την άλλη εβδομάδα εδώ
είμαστε πάλι».

Τέλος το θέμα αναβλήθηκε και περιμένουμε εξελίξεις.

Βεγγαλικά STOP και στη Βούλα!

Με πρόταση του Δημάρχου Γ. Μάντεση το Δημοτικό Συμ-

βούλιο αποφάσισε ομόφωνα την απαγόρευση των πυροτε-

χνημάτων από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Οι παραβάτες θα

πληρώνουν 3000 ευρώ πρόστιμο.

Η απόφαση θα σταλεί στην Αστυνομία και στο Λιμεναρ-

χείο, αφού από εκεί δίδονται οι άδειες, αλλά  και στους κα-

ταστηματάρχες.

Ηταν αναγκαίο να γίνει, γιατί η περιοχή της Κάτω Βούλας

υποφέρει σε καθημερινή βάση.

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 ά ρ η ς

ΟΠαν. Σωτηρόπουλος ενημέρωσε το σώμα ότι παραβρέ-

θηκαν σε μία ενημέρωση για την πυρασφάλεια που έγι-

νε από ειδικούς επιστήμονες  στο

Δήμο Βουλιαγμένης.

Εκείνο που διαπιστώθηκε, όπως είπε, εί-

ναι το πρόβλημα του πευκωτού (Πηγαδά-

κια), που ένα μέρος του ανήκει και στη

Βούλα και το χορτάρι ξεπερνάει το ένα

μέτρο μέσα στα πέυκα. Είναι ένα πολύ

σοβαρό θέμα πρότεινε στο Δήμαρχο να

επικοινωνήσει με τους άλλους Δημάρ-

χους των όμορων Δήμων (Βάρης και Βου-

λιαγμένης), να το καθαρίσουν.
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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 

Βραδιά παραδοσιακών χορών στη Βάρη

Βραδιά παραδοσιακών χορών με  τη συμμετοχή δέκα  χορευτικών  συγκροτημάτων από διάφορους δήμους και

συλλόγους με χορούς από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν όσοι παραβρέθηκαν την περασμένο Σάββατο στο

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βάρης. Συμμετείχαν τα χορευτικά συγκροτήματα από:  Σύλλογο Σαρακατσαναίων Δι-

λόφου, Λαογραφικό όμιλο “Σεμέλη”, Σύλλογο Πάτμου, Σύλλογο Κρητών, του Δήμου  Αγίου Δημητρίου, Δάφνης

και Καλυβίων καθώς και το χορευτικό συγκρότημα Χοροβάτες. Τις φωτογραφίες μας ενεχείρισε ο Κώστας Δεληγιαννίδης

Τρίτη πρωί 7 Ιουλίου ξημέρωσε μία

μαύρη ημέρα για το Γραμματικό. Στρα-

τιές μηχανήματα συνοδεία αστυνομι-

κών οργάνων ανεβαίνουν στο Γραμμα-

τικό, πάνε προς το Μαύρο βουνό να

στήσουν τις μηχανές για να το κάνουν

χωματερή.

Οι κάτοικοι νοιασμένοι έχουν ξενυχτί-

σει δύο ημερόνυχτα, φοβούμενοι την

ημέρα αυτή που τελικά ήρθε.

Οι κάτοικοι έγιναν ασπίδα για να εμπο-

δίσουν την παραπέρα πορεία τους.

Τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να ανοίξουν

«πυρ» για να διαλύσουν τους κατοί-

κους προκειμένου να εξυπηρετήσουν

την εταιρία!

Μπροστά ο πρόεδρος του Γραμματικού

Νίκος Κούκης τραυματίζεται, συλλαμ-

βάνεται και με χειροπέδες οδηγείται

στο Κέντρο Υγείας (όπου διαπιστώνε-

ται καρδιακό επεισόδιο) και μεταφέρε-

ται στο Νοσοκομείο.

Οι Αστυνομικοί δεν σταματούν, χτυ-

πούν τους κατοίκους στο ψαχνό και

συλλαμβάνουν όποιον αντιστέκεται.

Τους ραντίζουν δε με δακρυγόνα τα

οποία όπως ακούστηκαν από τα ηλε-

κτρονικά μέσα, έβαλαν φωτιά στο δά-

σος. Πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες

και εναέριες πρόλαβαν τη φωτιά να

μην προχωρήσει.

Σε λίγο κατέφθασαν ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής, ο Αντινομάρχης Πάρις Ευαγγελίου,

ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, ο

Αντιδήμαρχος Μαραθώνα και οι βουλευ-

τές Εύη Χριστοφιλοπούλου, Βασίλης Οι-

κονόμου και Μάκης Βορίδης.

Μέχρι το μεσημέρι εξελίσσονταν τα

γεγονότα, με αποτέλεσμα να περά-

σουν κάποια μηχανήματα της εργολή-

πτριας εταιρίας.

Εν τω μεταξύ διατάχθηκε παύση εργα-

σιών από τον Εισαγγελέα.

Οι βουλευτές της περιοχής από τη Νέα

Δημοκρατία «έλαμψαν» δια της απου-

σίας τους, παρά τα μεγάλα και παχιά

λόγια που κατά καιρούς εκτόξευαν.

Τετάρτη πρωί ο Νομάρχης με ομάδα

κατοίκων εμφανίστηκε στην Εισαγγε-

λία Εφετών ζητώντας να παρουσιάσει

ο εργολάβος τις άδειες, τις οποίες δεν

είχε!                  Συνέχεια στη σελ. 15

Στο Γραμματικό σκηνές βίας 
για την εγκατάσταση χωματερής

Ο Αντινομάρχης Πάρις Ευαγγελίου, αρκετά αγ-
χωμένος...

Οι βουλευτές Εύη Χριστοφιλοπούλου και Βασί-
λης Οικονόμου.

Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής προχώρησε σε μη-
νυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.
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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)!!!

Parking Σκαφών στο Κίτσι Κορωπίου

Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Αγία Μαρίνα και τη Βάρκιζα,

με εύκολη πρόσβαση. Άνετος, φυλασσόμενος χώρος με χαμηλό

κόστος στάθμευσης. Δεχόμαστε σκάφη όλων των μεγεθών.

Προσφορά: Δώρο ο 1ος μήνας parking

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2299-778788 / 6975-467816

Web: www.parking-skafon.com

Εν τω μεταξύ η Κερατέα σηκώθηκε «στο

πόδι» και το βράδυ της Τετάρτης μεγάλη

συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην κε-

ντρική πλατεία από τους κατοίκους της πό-

λης.

Σε δραματικούς τόνους ο Δήμαρχος Σταύ-

ρος Ιατρού που όλο το πρωί ήταν μαζί με

τους κατοίκους του Γραμματικού στην

πρώτη γραμμή στο Μαύρο Βουνό, καταδί-

κασε την επέμβαση των ΜΑΤ, την σύλληψη

του προέδρου της κοινότητας Ν. Κούκη,

χαρακτήρισε άδικη και παράνομη την ει-

σβολή και ζήτησε από τους κατοίκους της

Κερατέας ενότητα, πειθαρχία και αγωνιστι-

κότητα για να μην περάσουν τα ΜΑΤ στο

Οβριόκαστρο.

Ενημέρωσε -όπως πάντα- για τις τελευταί-

ες εξελίξεις, μίλησε με θερμά λόγια για

την συμπαράσταση του Νομάρχη Λεωνίδα

Κουρή, ο οποίος ήταν και αυτός το πρωί

της Τρίτης στο Γραμματικό και καταδίκασε

τα οικονομικά συμφέροντα και τους κυβερ-

νητικούς παράγοντες (Σουφλιά-Νάκο-Παυ-

λόπουλο), που με πρόσχημα την απορρό-

φηση των κοινοτικών κονδυλίων προχω-

ρούν στο ξεπερασμένο αυτό έργο ικανο-

ποιώντας μόνο εταιρείες και εργολάβους.

Σε κλίμα ενότητας και η ομιλία του Κώστα

Λεβαντή από την αντιπολίτευση του Δή-

μου, ενώ μίλησαν ακόμη εκφράζοντας την

συμπαράσταση σε Γραμματικό και Κερατέα

οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Γιώργος Ξηντά-

ρας, Πάρης Ευαγγελίου, Αντώνης Γάκης

και ο δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίπ-

που.

Στην  εκδήλωση κατέφθασε και ο τ. υπουρ-

γός και βουλευτής της περιφέρειας Αττι-

κής Πέτρος Δούκας, ο οποίος δήλωσε την

συμπαράστασή του στην Κερατέα και

Γραμματικό και μίλησε για την προσπάθειά

του να μην προχωρήσουν τα έργα.

Η Κερατέα οργανώνεται για να εφαρμόσει

σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης «ει-

σβολής» εργοληπτικών εταιριών για τη χω-

ματερή στο Οβριόκαστρο.

Η Κερατέα σε ετοιμότητα...

Μια γκρίζα ημέρα, Σάββατο 4/7, εξελίχθηκε σε μία εξαιρετική κρουαζιέρα στην  Επίδαυ-

ρο με σκάφος που οργάνωσε ο Λίλος Καραγιάν. Ξεκίνησε από τη Βουλιαγμένη με μουσι-

κή και τάβλι. με τον Αγγελο Αποστολάτο. Ο Γιώργος Ρουμπέσης με την κιθάρα του και η

Νανά Καραγιάν στο τραγούδι  συνοδευόμενη με τον Γιάννη Κουρμέτη και όλους γύρω

κύλησε ο χρόνος πολύ γρήγορα μέχρι την Επίδαυρο, 

Είχαν κλειστεί εισιτήρια για την παράσταση, “Νεφέλες” του Αριστοφάνη με το θέατρο Κύ-

πρου, (δεν με ενθουσίασε για να το πω κομ-

ψά, αφού τα νοήματα ήταν σε δεύτερη μοίρα,

ενώ πρωτοστατούσε η βωμολοχία).

Μετά επιστροφή στο σκάφος, δείπνο πλου-

σιότατο και ένας ντι-τζέι έτοιμος για ένα χο-

ρευτικό ξεφάντωμα.

Και έτσι έγινε, αφού σηκώθηκαν μικροί και

μεγάλοι και χόρεψαν με την καρδιά τους.

Μπράβο Λίλο, πάντα τέτοια.

Κρουαζιέρα στην Επίδαυρο

Ξεχείλισε η πλατεία της Κερατέας από τον κόσμο που έφτασε σε πολύ λίγο χρόνο μετά την ειδο-
ποίηση με τις ντουντούκες

Στο πλευρό τους ο βουλευτής Πέτρος Δούκας.
Ο μόνο από την παράταξη της Ν.Δ.
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Αιφνιδιαστικά και ενώ σύσσωμος ο κό-

σμος της Παλλήνης ζητούσε ενημέρω-

ση για την εξέλιξη του κτήματος Κα-

μπά, η Δημοτική Αρχή συνεδρίασε την

Τετάρτη 8 Ιουλίου με πρώτο θέμα την:

«Εκφραση θέσεων και απόψεων επί

του με αρ. πρωτ. 2293/15.6.09 εγγρά-

φου του Ο.Ρ.Σ.Α. (Οργανισμός Ρυθμι-

στικού Σχεδίου & Προστασίας Περι-

βάλλοντος Αθήνας) σε σχέση με τις

διαδικασίες του κτήματος ΚΑΜΠΑ».

Εμείς δεν πήραμε ειδοποίηση για το

Συμβούλιο και δεν παραβρεθήκαμε!

Τι λέει όμως το έγγραφο

του ΟΡΣΑ;

Το έγγραφο απευθύνεται στο Δήμο Παλλή-

νης με αρ. πρ. 2293/15.6.09 με θέμα «Χα-
ρακτηρισμός και οριοθέτηση ΠΟΑΠΔ Κά-
ντζας Δήμου Παλλήνης» και αναφέρει: Σε
συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία του ΟΡΣΑ στις 11 Δε-
κεμβρίου 2008(!), και προκειμένου να φέ-
ρουμε το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή
του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις, (ΦΕΚ 1772/2005) παρακα-
λουμε να μας αποστείλετε το μνημόνιο συ-
νεργασίας στο οποίο έχετε καταλήξει με
τον φορέα της ΠΟΑΠΔ, και σε περίπτωση
που αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί να μας
ενημερώσετε για την πρόοδο των συνερ-
γασιών σας».

Βλέπετε με τι ταχύτητα έδρασε ο ΟΡΣΑ! Η

σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το Δεκέμ-

βριο του 2008 και την επιστολή στο Δήμο

έστειλε τον Ιούνιο του 2009! Και ο Δήμος

με το που πήρε το έγγραφο στα χέρια του,

συγκάλεσε άμεσα συμβούλιο για να πάρει

αποφάσεις.

Η τελευταία συνεδρίαση του Δήμου με θέ-

μα το Κτήμα Καμπά, που δεν πραγματοποι-

ήθηκε κάτω από την πίεση των κατοίκων

έγινε στις 27 Μαϊου.

Αναιρεί τον εαυτό του ο

Δήμαρχος;

Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι που εμπόδιζαν τό-

τε τη συνεδρίαση γιατί δεν πίστευαν ότι

ήταν μία συνεδρίαση ενημέρωσης. Όπως

γράφαμε τότε (30 Μαϊου, φ.585) σε συζή-

τηση που κάναμε στο γραφείο του Δημάρ-

χου με τον ίδιο, είχε πεί: «Εχω έρθει μέσα
με όλα τα ΦΕΚ, με όλους τους νόμους για

να κάτσω να ενημερώσω τον κόσμο».
Η τόση βιασύνη, μέσα σε ένα μήνα τρεις

φορές συνεδρίαση για το κτήμα Καμπά,

κάτι υποδηλώνει.

Και η επιβεβαίωση ήρθε με την απόφαση

της περασμένης Τετάρτης 27/6

Την απόφαση ψήφισαν εννέα σύμβουλοι

της πλειοψηφίας, κάποιοι απουσίαζαν και

μερικοί έχοντας διαφορετική θέση για το

θέμα, και τρεις της μειοψηφίας (Μαρία Λε-

βαντή, Γ. Σμέρος και Κ. Χατζησταματίου).

Οχι ψήφισαν Θ. Γκοτσόπουλος και Αν.

Μπουντουβάς και ο Δ. Νάτσης, ενώ η Πό-

πη Ζινέλη και Γ. Μερτζάνος ψήφισαν λευ-

κό.

Δεν έχουμε πάρει την απόφαση στα χέρια

μας και θα επανέλθουμε στο θέμα. 

Ομως, δεν ψήφισαν κανένα μνημόνιο αλ-

λά υιοθετήθηκαν κατά πλειοψηφία οι θέ-

σεις του Δ.Σ. που είχαν ψηφιστεί το 2007.

14 Σύλλογοι 

διαμαρτύρονται και 

δηλώνουν αντίσταση

Οι Σύλλογοι της πόλης σε κοινή συνάντη-

ση κατέληξαν σε ψήφισμα όπου σημειώ-

νουν την αντίθεσή τους για τη δημιουργία

εμπορικού κέντρου Μαμούθ στο Κτήμα Κα-

μπά λέγοντας μεταξύ άλλων: «επιθυμούμε

να εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία μας

με το συγκεκριμένο εγχείρημα για την

προώθηση της υλοποίησής του.

…Η προτεινόμενη «Περιοχή Οργανωμένης

Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων»

(ΠΟΑΠΔ), που μόνο παραγωγικές δεν είναι,

δεν διαφέρει σε τίποτα ουσιαστικό από την

παλαιότερη πρόταση δημιουργίας «Διευθετη-

μένου Πάρκου Επιχειρήσεων», που έχει

απορριφθεί στο πρόσφατο παρελθόν από το

Συμβούλιο της Επικρατείας.

…

Φρονούμε ότι:

Οι χρήσεις γης και η αξιοποίηση του χώρου

των κτημάτων Καμπά οφείλει να είναι συμ-

βατή με την παράδοση του χώρου και τις

αρχές της βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα

όσα προβλέπονται τόσο στις διεθνείς συν-

θήκες όσο και στο Σύνταγμα της χώρας

μας (άρθρο 24).

…

Το Δεκέμβριο του 2007 το Δημοτικό Συμβού-

λιο Παλλήνης έλαβε ομόφωνα συγκεκριμέ-

νες αποφάσεις, που ουσιαστικά ευθυγραμμί-

ζονται με τις πιο πάνω θέσεις μας. Ακολού-

θησε αντίστοιχη απόφαση και του Ν.Σ. 

Απαιτούμε από τους αιρετούς να τιμήσουν

και να υπηρετήσουν τις αποφάσεις αυτές,

που οι ίδιοι έλαβαν για το κοινό συμφέρον.

Δηλώνουμε δε αποφασισμένοι να καταγ-

γείλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια άμε-

σης ή έμμεσης παρέκκλισης από αυτές τις

– κοινής αποδοχής – αποφάσεις και να

αγωνισθούμε με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο

υπέρ της προστασίας του φυσικού / οικι-

στικού περιβάλλοντος και της παράδοσης

της περιοχής».

Το ψήφισμα υπογράφουν 14 Σύλλογοι της

πόλης.

ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ
Η “κερκόπορτα” άνοιξε με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συγκέντρωση για την Πράσινη οικιστική ανάπτυξη πραγματοποίησε

την περασμένη Πέμπτη 9/7, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ,

στην κενρική πλατεία της Παλλήνης.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Γραμματέας της Ν.Ε. Θωμάς Ναστούλης, που πα-

ρουσίασε και τον κύριο ομιλητή, βουλευτή Επικρατείας Ηλία Μπεριάτο,

πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και χωροτακτών.

Στην εισήγησή του ο ομιλητής αναφέρθηκε στην “πράσινη - οικολο-

γική - ανάπτυξη”, εξοικονόμηση ενέργειας και εναλλακτικές - ήπιες

- μορφές της, τόσο στη βιομηχανική - επιχειρηματική, όσο και στην

οικιστική (μονώσεις κτιρίων, φωτοβολταϊκά). Αναφέρθηκε επίσης

στον πολεοδομικό και χωροτακτική σχεδιασμό, ιδιαίτερα της Ατιτκής

και το συγκοινωνιακό, ασκώντας κριτική στους σχεδιασμούς του Σου-

φλιά, για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, (Λεωφοριό-

δρομοι, χωροτακτικό κλπ.) και κυρίως στην αντίληψη του “βλέποντας

και κάνοντας”.

Στο ίδο μήκος κύματος και ο Θ. Πάγκαλος, που πήρε στη συνέχεια το

λόγο, με το γνωστό γλαφυρό και σκωπτικό ύφος του.

Ιδιαίτερα σαφής και κριτικός ο Βασίλης Οικονόμου, που χαιρέτισε

την προσπάθεια και συνέστησε να συνεχιστούν οι συγκεντρώσεις με

συμμετοχή της Τ.Α., φορέων και πολιτών, γιατί “αύριο που θα είμαστε

κυβέρνηση”, όπως είπε, “θα σχεδιάζουμε, θα νομοθετούμε και θα

εχουμε αντιδράσεις, αν δεν έχουμε από τώρα προγραμματίσει συ-

γκεκριμένες δράσεις και έργα με τη συμμετοχή των ενδιαφερομέ-

νων”. «Τι θα κάνουμε με την Ε.Τ.Α. για παράδειγμα” - είπε χαρακρη-

τιστικά. Τι θα γίνει με το μέτωπο της παραλίας; Μια επίσκεψη του Γ.

Παπανδρέου δίπλα στον Κορτζίδη (δήμαρχο Ελληνικού) δεν αρκεί».

Προς αυτή την κατεύθυνση όμως κινήθηκε και η Ν.Ε. αφού διένειμε

σχετικό ερωτηματολόγιο στους συγκεντρωμένους για τα εξειδικευ-

μένα προβλήματα της Αττικής.

Μεταξύ των συγκεντρωμένων διακρίναμε το Δήμαρχο Βάρης Παν. Καπε-

τανέα - στον οποίο ιδιαίτερα αναφέρθηκε ο Γραμματέας  - το Δήμαρχο

Γέρακα Σ. Ζούτσο, την Αντιδήμαρχο Βάρης Δ. Σουτόγλου, τους Νομαρ-

χιακούς συμβούλους Θαν. Μπαλή και  Π. Ασπραδάκη (& επιλαχών βου-

λευτής) καθώς και άλλους συμβούλους της Παλλήνης και άλλων περιο-

χών όπως Αν. Μπουντουβάς, Μαρία Λεβαντή,  Γ. Σμέρος,  Π. Θανόπου-

λος,  Ι. Σκουμπούρης και ίσως κάποιους που δεν είδαμε.

“Πράσινη - οικολογική - ανάπτυξη” με την Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ στην Παλλήνη

Στο πάνελ, ο κύριος ομιλητής Ηλ. Μπεριάτος, ο Γραμματέας της Ν.Ε. Θ.
Ναστούλης, ο Θ. Πάγκαλος και ο Β. Οικονόμου
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Συνέχεια από τη σελ. 12

Ως κακούργος!
Ο Κοινοτάρχης Νίκος Κούκης οδηγήθηκε

στον εισαγγελέα με την κατηγορία του κα-

κουργήματος(!)

Εν τω μεταξύ Τετάρτη πρωί ο Νομάρχης με

τον Κοινοτάρχη Γραμματικού συναντήθη-

καν με τον εισαγγελέα, χωρίς όμως να βγει

ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Ο εισαγγελέας θα μελετήσει την υπόθεση

και θα αποφανθεί. Στο μεταξύ όμως οι πα-

ρανομίες συνεχίζονται.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας

Κουρής δηλώνει

«Οι υπόλογοι της αμαρτωλής διαχείρισης
των σκουπιδιών της Αττικής προσπαθούν,
με το πρόσχημα της απορρόφησης των κοι-
νοτικών κονδυλίων, να συνεχίσουν το παι-
χνίδι τους στις πλάτες των φορολογουμέ-
νων πολιτών. 

Οι υπεύθυνοι αντί να τους έχουν ως μονα-
δικούς και προνομιακούς συνομιλητές τους
θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα προκειμέ-
νου να σταματήσει η καταστροφή μιας μο-
ναδικής περιοχής της βόρειας Αττικής και
αν θέλουν πραγματική λύση του προβλή-
ματος να ανοίξουν επιτέλους τον διάλογο
που επί χρόνια επιζητούν οι τοπικές κοινω-
νίες του Γραμματικού και της Κερατέας

Η εμμονή στην μέχρι σήμερα πρακτική για
την επιβολή ξεπερασμένων λύσεων θα
οδηγήσει σε επανάληψη των σημερινών
φαινομένων που δεν τιμούν τον πολιτισμό
μας και υπονομεύουν το περιβάλλον»

Μηνυτήρια αναφορά κατά

παντός υπευθύνου

Ο Νομάρχης και ο πρόεδρος Γραμματικού

κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, Τετάρτη 8

Ιουλίου, στην οποία επισημαίνουν, με απλά

λόγια, ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ 136956/5.12.03) εγκρίθηκαν οι περι-

βαλλοντικοί όροι του έργου «Ολοκληρωμέ-

νη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων

(ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέ-

ση «Μαύρο Βουνό Γραμματικού» με διάρ-

κεια ισχύος μέχρι 30.10.2008. Μετά τη λή-

ξη ισχύος της ΚΥΑ και μέχρι την 7.7.09

δεν εξεδόθη καμία νεότερη ΚΥΑ που να

παρατείνει ή να ανανεώνει την αρχική. 

Εντούτοις στις 7.7 ξεκίνησαν εργασίες

εκτέλεσης του έργου, που όπως διαπιστώ-

σαμε, οι εργασίες εγίνοντο μόνο με προ-

φορική εντολή του Γενικού Γραμματέα της

Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να υπάρχουν

οι απαραίτητες άδειες όπως προβλέπει ρη-

τά η αρχική ΚΥΑ και σε δύο μηχανήματα

δεν υπήρχαν πινακίδες κυκλοφορίας, και

δεν επιδείχθηκαν σχετικά έγγραφα.

Σημειωτέον ότι στον ορισμένο για ΧΥΤΑ

χώρο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλο-

τριώσεις, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και ήδη

έχουν υποβληθεί μηνύσεις ιδιοκτητών.

Επειδή σε σε κάθε περίπτωση το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο είναι το καθ’ ύλην αρμό-

διο όργανο για γνωμοδότηση περί έγκρι-

σης περιβαλλοντικών όρων και για πληρο-

φόρηση του κοινού, ουδέποτε ενημερώθη-

κε για τυχόν έκδοση - ανανέωση - παράτα-

ση των περιβαλλοντικών όρων.

Και αφού καταγράφει η μηνυτήρια φορά

μια σειρά λόγους ακόμη, ζητούν τη δίωξη

κατά παντός υπευθύνου και προτείνονται

μάρτυρες οι βουλευτές Ντίνος Βρεττός,

Βασίλης Οικονόμου, Εύη Χριστοφιλοπού-

λου, Γκιόκας Ιωάννης, Αθ. Λεβέντης, Μά-

κης Βορίδης και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι

Πάρις Ευαγγελίου, Αθ. Μπαλής, Νίκος

Στεφανίδης και Ιωάννα Στεργίου.

Στου κουφού την πόρτα…

Πέμπτη 9 Ιουλίου και ενώ ο εισαγγελέας

έχει διατάξει τη διακοπή κάθε εργασίας

στη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμματικού

για την εγκατάσταση ΧΥΤΑ η Αστυνομία

παρανομεί, αυθαιρετεί και δεν σέβεται ού-

τε ιερά ούτε όσια.

Όπως μας ενημέρωσε η Κοινότητα Γραμ-

ματικού, οι δυνάμεις των ΜΑΤ εγκαθιστούν

νέα μηχανήματα στον αυλόγυρο εκκλησίας

της περιοχής χωρίς καμία άδεια.

Τονίζει δε η Κοινότητα Γραμματικού ότι

«Είναι παράνομοι, είναι αυθαίρετοι, λεηλα-
τούν περιουσίες χρηστιανικές, αρχαιολογι-
κές, ιδιόκτητες. Είναι και υπεύθυνοι για
όσα θα προκαλέσουν. Είναι οι απόλυτα
υπεύθυνοι αν η κατάσταση ξεφύγει από κά-
θε έλεγχο. Είναι υπεύθυνοι για την ακεραι-
ότητα των κατοίκων που βλέπουν να κατα-
πατούνται οι περιουσίες τους. Είναι ολο-
κληρωτικά υπεύθυνοι.

Ζητάμε τη βοήθεια του κράτους και της δι-
καιοσύνης σε αυτή την ασύλληπτη παρα-
νομία και καταπάτηση. Ζητάμε και αυτή την
ύστατη στιγμή να τηρηθούν οι νόμοι και το
κράτος δικαίου που όλοι επικαλούμαστε.
Σταματήστε σήμερα αυτό το έγκλημα. Πριν

να είναι πολύ αργά για όλους».

Να αναλάβουν τις ευθύνες

για τα σκουπίδια τους

η Αθήνα και ο Πειραιάς!

δηλώνει ο Βασ. Οικονόμου

Ο Βουλευτής Αττικής και Μέλος της Επι-

τροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Βασί-

λης Οικονόμου, όπως μας ενημέρωσε ήταν

μάρτυρας της πρωτοφανούς αγριότητας

προκλητικής επίθεσης των ΜΑΤ εναντίον

του ιδίου και των διαμαρτυρόμενων κατοί-

κων που αντιστέκονται στην βίαιη εγκατά-

σταση ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

Η κυβέρνηση αρνείται να ακούσει τις προ-

τάσεις των επιστημονικών φορέων που θε-

ωρούν αναποτελεσματική και ξεπερασμέ-

νη την μέθοδο των ΧΥΤΑ. Οι τρομοκρατι-

κές επιθέσεις εναντίον του λαού και ενα-

ντίον των εκπροσώπων του στο Ελληνικό

Κοινοβούλιο δεν θα μας κάνουν να υποχω-

ρήσουμε, δηλώνει ο βουλευτής.

Και ο Μάκης Βορίδης 

στην πρώτη γραμμή
Η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζοντας την πο-

λιτική που σχεδίασε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στο

θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων

επέλεξε να επιβάλλει με την βία ενάντια

στην θέληση των κατοίκων και των φορέων

της αυτοδιοίκησης ολόκληρης της περιο-

χής, την δημιουργία μιας νέας χωματερής

στο Γραμματικό, δηλώνει ο βουλευτής.

Ήδη ο Μ. Βορίδης έκανε παράσταση ενώ-

πιον του προϊσταμένου της Εισαγγελίας

Πλημμελειοδικών Αθηνών, επισημαίνοντας

τις παρανομίες και την ανάγκη ανάληψης

πρωτοβουλιών του Εισαγγελέα εναντίον

των υπευθύνων αυτής της καταστροφής.
Αννα Μπουζιάνη

Στο Γραμματικό σκηνές βίας 
για την εγκατάσταση χωματερής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Κ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ  καταγγέλλει την άγρια επίθεση που δέχτη-

καν από τις δυνάμεις καταστολής  οι κάτοικοι του Γραμματικού επειδή διαμαρτύρονταν

στη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στην περιοχή τους. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από την πρώτη

στιγμή τα στελέχη, ο βουλευτής Αττικής και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ τάχθηκε εξαρχής κατά της χωροθέτησης ΧΥΤΑ στην περιοχή του Γραμματικού

που αποφάσισε το 2003 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Εναντιώθηκε στις απόπειρες των κυ-

βερνήσεων της ΝΔ να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της απόφασης και εξέ-

φρασε με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη του στους  κατοίκους της περιοχής που

αντιδρούν σ’ αυτά τα σχέδια.                                                                                                                                                                                                                                          

Το ΚΚΕ εκτός από τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης καταγγέλλει και τη θέση των κομ-

μάτων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ όπου μέσω των εκπροσώπων τους σε ΤΕΔΚΝΑ και

ΕΣΔΚΝΑ στηρίζουν την υλοποίηση ενός καταστροφικού σχεδίου για το περιβάλλον και

ασύμφορου οικονομικά. Το σχέδιό τους δεν απαντά στοιχειωδώς στο πρόβλημα της

διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, ενώ παρατείνει επ’ αόριστον την λειτουρ-

γία της χωματερής σε Φυλή – Άνω Λιόσια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και

την ποιότητα της ζωής 100άδων χιλιάδων κατοίκων της Δυτικής Αττικής.  

...Το ΚΚΕ καλεί όλους τους κατοίκους της Αττικής σε κοινή δράση και αγώνα ώστε να

λυθεί το πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων με κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα

και όχι αυτά των επιχειρηματικών ομίλων.

Ιωάννα Στεργίου
Νομαρχιακή σύμβουλος

πρώην βουλευτής του ΣΥΝ

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον δίκαιο αγώνα

των κατοίκων της περιοχής και παλεύουμε για

να μη δημιουργηθεί κανένας νέος ΧΥΤΑ, για να

ανατραπεί ο Περιφερειακός σχεδιασμός που

ψήφισε το 2003 το ΠΑΣΟΚ και υλοποιεί σήμερα

η ΝΔ με τον ΕΣΔΚΝΑ, αγνοώντας επιδεικτικά

τις σύγχρονες προτάσεις για την διαχείριση

των απορριμάτων  στην Αττική. 

Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει την αδιαλλαξία,την

αυθαιρεσία και την καταστροφική για το περι-

βάλλον πολιτική της,τόσο οι ενεργοί πολίτες

και τα κινήματα θα στέκονται απέναντι τους και

θα ορθώνουν το ανάστημα τους.

Ο αγώνας των κατοίκων του Γραμματικού είναι

αγώνας όλων των κατοίκων της Αν.Αττικής.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής των 8

ΟΤΑ της Ν.Α. Αττικής που αποτελείται από τους

Δήμους Κερατέας, Λαυρίου, Αναβύσσου, Καλυ-

βίων και τις Κοινότητες Π. Φώκαιας, Σαρωνίδας,

Καμάριζας, Κουβαρά, εκφράζει την αγανάκτη-

σή του για τα επεισόδια στην κοινότητα του

Γραμματικού, για την απαράδεκτη συμπεριφορά

των ΜΑΤ στους κατοίκους για την σύλληψη του

προέδρου της κοινότητας Νίκου Κούκη και άλ-

λων κατοίκων που υπεράσπιζαν τον τόπο τους.

Θεωρεί την όλη επιχείρηση με την εγκατάστα-

ση των εργολάβων παράνομη, προσβλητική στο

δημόσιο αίσθημα και χωρίς ίχνος δικαίου. Με το

πρόσχημα της απορρόφησης των κοινοτικών

κονδυλίων δεν μπορεί η Κυβέρνηση και ο ΕΣ-

ΔΚΝΑ να προχωρούν σε κατασκευή ΧΥΤΑ στο

Γραμματικό και Κερατέα, που στην Ευρώπη

πλέον θεωρείται ξεπερασμένος τρόπος διαχεί-

ρισης σκουπιδιών και περιβαλλοντική βαρβαρό-

τητα.
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Ισολογισμοί - προκηρύξεις - ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη 23/06/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. -  7749 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030444

ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   δέκα   [10] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ.

Κων/νου αριθ. 25. 

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τρο-

ποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994,

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003,

3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.

2. Τα άρθρα 168 και 170 του Ν.3584/2007, την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ.

αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 [προ-

κειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ].

3. Την 82/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε

με την με αριθ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/6819/29.04.2009 απόφαση της Περιφέρειας

Αττικής. 

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών

του Δήμου για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντί-

στοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

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

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια

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

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΘ/ΤΑΣ 10 Δεν απαιτούνται ειδικά 8 μήνες

τυπικά προσόντα σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97

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

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

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

2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (κα-

ταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επό-

μενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσω-

πικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφα-

λείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο

(Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπη-

ρεσίας μας , οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προ-

σωπικού αρμόδια υπάλληλος κα Λάζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα

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

ευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κα-

τάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης,

εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις

εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και

όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να

δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες

του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο

των ανακοινώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ'

άρθρο 21 § 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οι-

κείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου

από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν

ένσταση στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει με-

τά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. 

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο δη-

μόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ                                                                                                                     
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Κύριε Διευθυντά,

Σε σχέση με το δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας σας στις 13 Ιουνίου 2009 στη σε-
λίδα 13 που υπογράφεται από την κυρία
Άννα Μπουζιάνη, σας ενημερώνω ότι
έχω να προβάλλω τις παρακάτω ενστά-
σεις καθώς και την αποκατάσταση των
πραγματικών γεγονότων.
Σε ότι αφορά τις ενστάσεις μου:
Θεωρώ απαραίτητη την καταγραφή γε-
γονότων ως πραγματικά χωρίς να κάνετε την παραμικρή
έρευνα για την απόδοση – εύρεση της αλήθειας.
Επίσης νομίζω ότι προσβάλλεται η λογική και ο κοινωνικός
μας πολιτισμός όταν υπεισέρχεστε σε προσωπικά δεδομέ-
να που με αφορούν πράγμα που ως γνωστό δεν θεωρείται
σύννομο.
Σε ότι αφορά την καταγραφή των πραγματικών γεγονό-
των:
Τα σκουπίδια της πρώτης φωτογραφίας είναι πεταμένα
από τους νέους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που συνι-
διοκτήτης είναι και ο καταγγέλλων.
Είναι δε ευθέως παράνομη η απόθεσή τους στο οικόπεδο

του Δήμου πράγμα που εξ’ αρχής επισημάνθηκε σ’ όλους
τους ιδιοκτήτες του κτιρίου.
Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους
ιδιοκτήτες για την αποκομιδή τους, δεδομένου ότι παρά-
νομη ρύπανση δημοσίων χώρων επιβαρύνει με πρόστιμο
τους παραβάτες. Αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας
υπήρξε η αναφερόμενη καθυστέρηση.

Θέλω να σας γνωρίσω επίσης ότι στο σημείο που αναφε-
ρόσαστε έχουμε τρεις γέφυρες απορροής των ομβρίων
υδάτων από την κεντρική εξουσία. Το κλείσιμο όπως γνω-
ρίζετε ρέματος είναι επικίνδυνο και βέβαια αρμοδιότητα
της κεντρικής διοίκησης προς το οποίο κάναμε επανειλημ-

μένα διαβήματα για την διευθέτηση του ώστε
να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.
Κύριε Διευθυντά στα είκοσι τέσσερα συνα-
πτά έτη είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος των
συμπολιτών μου, τα περισσότερα των οποί-
ων ασχολούμαι με την καθαριότητα και την
ύδρευση. Έχω την τιμή να υπηρετώ τους συ-
μπολίτες με γνώμονα την εξυπηρέτησή τους
με απουσία παραπόνων, αντιθέτως με πλη-
θώρα συγχαρητηρίων.
Η αποκατάσταση λοιπόν της θιγείσης προ-

σωπικότητας μου με τους αήθεις χαρακτηρισμούς στο κεί-
μενο που φιλοξενεί η εφημερίδα σας, νομίζω ότι επιβάλ-
λεται από πλευράς σας.
Επί πλέον δε, δηλώνω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποι-
αδήποτε επιπλέον ενημέρωση για θέματα του Δήμου μας
και επιφυλάσσομαι για οιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά μου. 

Αντιδήμαρχος Αναβύσσου

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Από τον Αντιδήμαρχο Αναβύσσου Νικόλαο Μιχαηλίδη, λάβαμε επιστολή ανα-

φερόμενη σε εκτενές ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα μας για τα

εκτεθειμένα σκουπίδια σε δημοτικό χώρο και τα επικίνδυνα νερά στο ρέμα.

Για τα νερά στο ρέμα, είχαμε άμεση απάντηση από τη Νομαρχία, η οποία επι-

βεβαίωνε το ρεπορτάζ μας, με όσα έγραφε.

Για τα σκουπίδια έχουμε στα χέρια μας τις υπογραφές είκοσι κατοίκων.

Δημοσιογραφική δεοντολογία όμως επιβάλλει να δημοσιεύσουμε την επιστο-

λή του Αντιδημάρχου και αυτό πράττουμε.

Εικόνες ντροπής στην Ανάβυσσο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 8-7-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΤΟΥ   2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ΒΟΥΛΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε 1η επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες

προσφορές η ανάθεση της λειτουργίας του κυλικείου του 2ου  Γυμνασί-

ου  Βούλας  για το χρονικό διάστημα από 1-9-2009 μέχρι 31-8-2015. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  4,00 € ανά μα-

θητή ετησίως.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται α) φυσικά πρόσωπα καθώς  και δημοτικά

ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας που πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις της Υ.Α.64321/Δ4, (ΦΕΚ1003/Β’2008). 

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο

ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, β) Συνταξιούχοι, γ)

Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,

(παρ. 1,2,3,4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26τ.Α΄/9-2-07, δ) όσοι

είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Σχολείου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων  ποσού 1.000,00 €.  υπέρ της Σχολικής Επι-

τροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διε-

νέργειας διαγωνισμού την 3η Αυγούστου 2009,   ημέρα Δευτέρα  και ώρα

11.00 στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν γί-

νονται δεκτές.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

– έγγραφη   αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

– έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό εντός κλει-

στού αδιαφανούς φακέλου

– Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από

την αντίστοιχη σχολική επιτροπή καθώς και συστατικές επιστολές για

την προϋπηρεσία. 

– Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο Φορέα.

– Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

– Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

– Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

– Ποσό εγγύησης ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο

διαγωνισμό ποσού 1.000,00 €.

– υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευ-

σης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου

– ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

Λεπτομερή διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από

το  Γραφείο της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας  Βούλας στο Δημαρχείο

Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και

από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. 

Η Σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό,

εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λό-

γο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ
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Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής για τη προ-

στασία των καταναλωτών, αποφασίστηκε η

επιβολή κυρώσεων στις παρακάτω επιχει-

ρήσεις:

AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Σούπερ μάρκετ), Λ. Βάρης,

Βάρη. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των

όρων και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατε-

ψηγμένων φυτικών προϊόντων.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ (Σούπερ μάρκετ), Λ. Αρτέμιδος

117, Αρτέμιδα Αττικής. Για παραβάσεις σε θέμα-

τα τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συντή-

ρησης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ (Σούπερ μάρκετ), Βασ. Κων/νου

291, Κορωπί Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα

τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συντήρη-

σης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ (Σούπερ μάρκετ), Λ. Πόρτο Ρά-

φτη & 28ης Οκτωβρίου, Πόρτο Ράφτη Αττικής. Για

παραβάσεις σε θέματα τήρησης των όρων και

προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγμένων

φυτικών προϊόντων.

MY MARKET (Σούπερ μάρκετ), Λ. Αθηνών 24 &

Φ. Δέδε, Αχαρναί Αττικής. Για παραβάσεις σε θέ-

ματα τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συ-

ντήρησης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊό-

ντων.

ΔΟΥΓΕΝΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Λ. Αρτέμιδος

100, Αρτέμιδα Αττικής. Για παραβάσεις σε θέμα-

τα τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συντή-

ρησης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

ΠΟΛΙΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ – SM. PROTON (Σούπερ

μάρκετ), Λ. Αθηνών-Χαλκίδας, Αυλώνα Αττικής.

Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των όρων

και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγ-

μένων φυτικών προϊόντων.

ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΕΕ (Σούπερ μάρκετ), Λ. Μαραθώνος

40, Παλλήνη Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα

τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συντήρη-

σης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΕΕ (Σούπερ μάρκετ), Επ. Χαλκουτσί-

ου, Ωρωπός Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα

τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συντήρη-

σης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι επιβλήθηκαν συνολικά 3 πρό-

στιμα στο συγκεκριμένο κατάστημα, λόγω μη

συμμόρφωσης. 

MARKET IN (Σούπερ μάρκετ), 28ης Οκτωβρίου &

Αγ. Γεωργίου 12, Ωρωπός. Για παραβάσεις τήρη-

σης των όρων και προϋποθέσεων συντήρησης

υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κίου 3-5, Αχαρναί Αττικής.

Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των όρων

και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγ-

μένων φυτικών προϊόντων.

ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΕΕ (Σούπερ μάρκετ), Επ. Χαλκουτσί-

ου, Ωρωπός Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα

τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας νωπών

οπωροκηπευτικών.

ΕΛ. ΚΛΑΖΙΔΟΥ, Πλ. Ευαγγελιστρίας, Καλύβια.

Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των προδια-

γραφών εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών.

Σύσκεψη για την επίσπευ-

ση των έργων στον οδικό

άξονα Παιανία-Σπάτα-Αρ-

τέμιδα πραγματοποιήθη-

κε στην Νομαρχία  με την

συμμετοχή αρχαιολόγων

της Β’ Εφορίας προϊστορι-

κών και κλασικών αρχαιο-

τήτων.

Στη σύσκεψη έγινε αναφο-

ρά στα αρχαιολογικά ευ-

ρήματα (κλασικής και ρω-

μαϊκής εποχής) από τις κα-

τά τόπους ανασκαφές και

επισημάνθηκε η ανάγκη

επίσπευσης των σχετικών

εργασιών προκείμενου να

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι

αρχαιοτήτων και στα υπό-

λοιπα τμήματα του έργου.

Για το σκοπό αυτό οι αρμό-

διοι αρχαιολόγοι, σε στενή

συνεργασία με τους επι-

βλέποντες του έργου, θα

δίνουν επιτοπίως οδηγίες

στην εργολήπτρια εταιρεία

προκειμένου να διευθε-

τούνται επιμέρους ζητήμα-

τα με τρόπο άμεσο.

Μετά την ολοκλήρωση της

σύσκεψης ο Νομάρχης Λ.

Κουρής τόνισε ότι η Νο-

μαρχία θα διαθέσει πιστώ-

σεις και πέραν του 1 εκα-

τομμυρίου€ που έχουν

εγκριθεί για αρχαιολογι-

κές ανασκαφές, ούτως

ώστε και το έργο να ολο-

κληρωθεί το ταχύτερο δυ-

νατόν αλλά και οι αρχαιο-

λογικοί θησαυροί που

υπάρχουν σε κάθε γωνιά

των Μεσογείων να ανα-

δειχθούν κατά το δυνατόν.

Και πρόσθεσε ο Λ. Κου-

ρής, «η Νομαρχία είναι
έτοιμη να χρηματοδοτή-
σει λεύκωμα με όλα τα
αρχαιολογικά ευρήματα,

όπως έκανε με την έκδο-
ση “Αττική 2004” προκει-
μένου να προβληθεί η δια-
χρονική φυσιογνωμία του
τόπου μας αλλά και ο μό-
χθος των ελλήνων αρχαι-
ολόγων»

Επίσπευση εργασιών στην οδό 

Παιανία-Σπάτα-Αρτέμιδα 

Ελεγχοι σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία

Ο Βουλευτής Αττικής και Εισηγητής του ΚΤΕ

Άμυνας, Βασίλης Οικονόμου, επισκέφτηκε μαζί

με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ (6-07-2009), επικεφαλής

του οποίου ήταν η Β. Παπανδρέου, το Αρχηγείο

Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.) στην Λάρισα. Το

κλιμάκιο ενημερώθηκε από τον Αρχηγό Τ.Α.,  Β.

Κλόκοζα, για την κατάσταση που επικρατεί στην

πολεμική αεροπορία, για τις όλο και εντεινόμε-

νες τουρκικές παραβιάσεις, για το δύσκολο έργο

των μάχιμων πιλότων αλλά και για το υψηλό τους

ηθικό και την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν

στις ανάγκες της πατρίδας. Οι Βουλευτές του

ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκαν το Εθνικό Κέντρο Αεροπο-

ρικού Ελέγχου και ενημερώθηκαν για τις τουρκι-

κές παραβιάσεις, ενώ επισκέφτηκαν και την 110

Πτέρυγα Μάχης. Ο Βουλευτής  συζητώντας με

τους πιλότους διαπιστώσε για μια ακόμη φορά το

υψηλό αίσθημα καθήκοντος που διακατέχει τα

στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, που καθημερινά μάχονται για την προστασία της χώρας. 

Κοντά στην Πολεμική Αεροπορία 

κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ
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Ο Βουλευτής Περιφέρειας Βασίλης Οικο-

νόμου κατέθεσε, για άλλη μια φορά ερώ-

τηση στη Βουλή για τη συμπεριφορά του

ΕΣΔΚΝΑ, ο οποίος αρνείται να δεχθεί

σκουπίδια από Δήμους της Ανατ. Αττικής.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής επισημαί-

νει «την ανεπαρκή διαχείριση των απορ-

ριμμάτων της Αττικής που διαπιστώθηκε

έπειτα από την επίσκεψη της Επιτροπής

Περιβάλλοντος της Βουλής στο ΧΥΤΑ Φυ-

λής.  Στις απαντήσεις διαπιστώσαμε την

αδυναμία των Υπουργών να αντιληφθούν

το απροχώρητο της κατάστασης αφού δεν

μπορούν να μας δώσουν ξεκάθαρες απα-

ντήσεις για τα μείζονα ζητήματα που θέσα-

με ενώ σπεύδουν να μας διαβεβαιώσουν

ότι όλα λειτουργούν άψογα! 

Τα γεγονότα, όμως, έρχονται να διαψεύ-

σουν τις διαβεβαιώσεις σας και να ανατα-

ράξουν τον εικονικό κόσμο που θέλετε να

πλάθετε γύρω από την διαχείριση των

απορριμμάτων στην Αττική, ένα ζήτημα

μείζονος σημασίας για το περιβάλλον και

την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της

Αττικής.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγε-

λίες του Δήμου Μαρκοπούλου, τις τελευ-

ταίες ημέρες ο ΕΣΔΚΝΑ αρνείται να κάνει

δεκτά τα απορρίμματα του Δήμου στον νό-

μιμα χωροθετημένο ΧΥΤΑ Φυλής. Ο Δήμος

αναγκάζεται να σωρεύει τα απορρίμματα

του σε χώρο ιδιοκτησίας του με αποτέλε-

σμα την πρόκληση άμεσου κινδύνου για τη

δημόσια υγεία και άμεσου κινδύνου πρό-

κλησης πυρκαγιάς, όπως συνέβη προ ημε-

ρών με ανεξέλεγκτη χωματερή στην Οινόη

Αττικής. 

Οι εργαζομένοι του 

ΕΣΔΚΝΑ καταγγέλουν

Σαφέστατα μια τέτοια ενέργεια έρχεται σε

αντίθεση με τις διατάξεις της σχετικής

Υπουργικής Απόφασης που θεσμοθετεί

τις ενέργειες του ΕΣΔΚΝΑ, ενώ δεν ξε-

χνάμε τις καταγγελίες των ιδίων των εργα-

ζομένων του ΕΣΔΚΝΑ που καταγγέλλουν

ότι εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ περίπου

10.000 τόνοι απορριμμάτων ημερησίως

όταν η Αττική παράγει καθημερινά το πο-

λύ 7.000 τόνους κατά μέσο όρο, δημιουρ-

γώντας έντονο προβληματισμό για την τε-

ράστια ημερήσια απόκλιση που παρατηρεί-

ται και η οποία δυστυχώς παραβλέπεται

από τα Υπουργεία σας. Είναι, λοιπόν, απα-

ράδεκτο να αρνείται ο ΕΣΔΚΝΑ τα απορ-

ρίμματα ενός Δήμου της Αττικής – προφα-

νώς με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εκβια-

στικό κλίμα – και να δέχεται αυτά από την

Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα και κά-

ποια νησιά (υπό το καθεστώς πλήρους

αδιαφάνειας). Φυσικά πρόκειται για μία πα-

ράνομη κατάσταση η οποία οδηγεί όπως εί-

ναι φανερό σε θρυμματισμό κάθε έννοιας

προγραμματισμού και σχεδιασμού για τον

ΧΥΤΑ Φυλής (κατόπιν όλων αυτών δεν μας

εκπλήσσουν τα σύντομα χρονοδιαγράμμα-

τα λειτουργίας του ΧΥΤΑ που μας δίνο-

νται). 

Και ενώ στη Ευρώπη έχουν ήδη αρχίσει να

καταγράφονται επιδόσεις με ελάχιστα

υπολείμματα προς υγειονομική ταφή (ΧΥ-

ΤΥ) με άριστη απόδοση της ανακύκλωσης,

με χρήση της καύσης με παραγωγή ενέρ-

γειας και με άλλες συμπληρωματικές μεθό-

δους, στην Αττική επιλέγουμε να θάβουμε

τα σκουπίδια οποιωνδήποτε άλλων εκτός

των νομίμων δικαιούχων ΟΤΑ της Αττικής,

καταγράφοντας άλλο ένα σκάνδαλο τερα-

στίων διαστάσεων στη διαχείριση των

απορριμμάτων. 

Ετσι ρωτάει ο βουλευτής μεταξύ άλλων:

– Για ποιο λόγο αρνείται ο ΕΣΔΚΝΑ να κά-

νει δεκτά τα απορρίμματα του Δήμου Μαρ-

κοπούλου όταν είναι ο αποκλειστικά αρμό-

διος φορέας για τους ΟΤΑ της Αττικής και

σαφέστατα δεν έχει δικαίωμα άρνησης;

– Για ποιό λόγο συνεχίζει να επιβαρύνεται

ο μοναδικός ΧΥΤΑ της Αττικής με 3.000 τό-

νους περίπου ημερησίως από περιοχές της

υπόλοιπης χώρας; Ποιος «επιλέγει» από

ποιους Δήμους και Κοινότητες γίνονται

δεκτά τα σκουπίδια; Δεν υπάρχει συγκε-

κριμένο νομοθετικό πλαίσιο που να τα ρυθ-

μίζει αυτά; 

– Στην περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο

για την δημιουργία ΧΑΔΑ (κατόπιν των δι-

κών σας αποφάσεων) στο Μαρκόπουλο,

από την ΕΕ, ποιος θα κληθεί να το πληρώ-

σει και θα επωμιστεί το βάρος του; 

Ο ΕΣΔΚΝΑ αρνείται να δεχθεί σκουπίδια της Ανατ. Αττικής

ενώ παίρνει από Πελοπόνησο και νησιά!!

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών  Αθανάσιος Μπούρας συ-

ναντήθηκε με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας,

με αφορμή την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των Επιχειρη-

σιακών Προγραμμάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ο Θ. Μπούρας  εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους Γενικούς Γραμ-

ματείς και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την καθοριστική

συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση των εννέα Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία έχουν ξεπερά-

σει το 100% της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα εννέα Περιφερειακά αυτά Προγράμματα, εί-

χαν πάρει παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 30η

Ιουνίου 2009, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τα υπόλοιπα τέσσερα, των πυρόπληκτων περιοχών, θα ολοκληρω-

θούν στο τέλος του χρόνου, καθώς η κυβέρνηση έχει επιτύχει πα-

ράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών τους μέχρι την 31η Δε-

κεμβρίου 2009, λόγω των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκα-

γιών του 2007.

Ο Θ. Μπούρας αναφερόμενος στην πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013,

εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτάχυνση των ρυθμών

δήλωσης δαπανών των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ, αφού η

ενεργοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά-

των αγγίζει το 40%. 

Τέλος, ο Υφυπουργός Θ. Μπούρας δήλωσε: «η ολοκλήρωση του

μεγαλύτερου μέρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ'

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δεν μας εφησυχάζει, η κυβέρνηση

έχει δεσμευθεί για την εντατικοποίηση και επιτάχυνση της πορεί-

ας του ΕΣΠΑ, και προχωράμε όλοι με γνώμονα την επιτυχή υλο-

ποίηση του για την ανάπτυξη της χώρας, την προώθηση της πρά-

σινης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, την υπο-

στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, αλλά και την τόνωση

της οικονομίας σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο».    

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Θανάσης Μπουρας

με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας

Έγκριση Πολεοδομικής

μελέτης ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

προς εξυγίανση Δήμου

Λαυρεωτικής

Ερώτηση του βουλευτή

Ντίνου Βρεττού

Η εντός και εκτός σχεδίου περιοχή του

Λαυρίου αποτελούν μια ενιαία χωροταξι-

κή και πολεοδομική ενότητα, οι οποίες

θα προσδιορίσουν την τελική φυσιογνω-

μία αλλά και το μοντέλο ανάπτυξης της

πόλης του Λαυρίου.

Ο χωρικός υποδοχέας των τουριστικών,

εμπορικών, ναυτιλιακών και οικιστικών

δραστηριοτήτων είναι η συνολική περιο-

χή του «ΒΙΠΑ προς εξυγίανση» και ειδι-

κότερα η ενιαία παραθαλάσσια έκταση, η

οποία ορίζεται από το Δημαρχείο έως

την τουριστική μαρίνα της Ολύμπικ Μα-

ρίν στην άκρη του ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ προς εξυ-

γίανση.

Η οποιαδήποτε τροποποίησης του ΒΙΠΑ

Λαυρεωτικής θα πρέπει να γίνει στο

πνεύμα ρύθμισης της περιοχής συνολικά,

γιατί οποιοσδήποτε διαχωρισμός των

διαδικασιών θα έχει επιπτώσεις στον ενι-

αίο χαρακτήρα του χώρου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με το με

αρ.4844/26/5/2009 έγγραφο του, έχει δηλώσει

την πλήρη αντίθεση του στην αποσπασματική

προώθηση της Πολεοδομικής Μελέτης του

ΒΙΠΑ προς εξυγίανση και ζητάει na εγκριθεί

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

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

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

το γένος ΜΠΟΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στον ΠΥΡ-

ΓΟ ΗΛΕΙΑΣ και κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Αττικής και η

ΞΕΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, το

γένος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα

γίνει στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ

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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Eίναι σίγουρα δύσκολο να υιοθετήσει κανείς ένα ιδανι-

κό πρόγραμμα διατροφής, κυρίως όταν βρίσκεται πολ-

λές ώρες εκτός σπιτιού. Υπάρχουν όμως κάποια εύκο-

λα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσε-

τε σημαντικά τη διατροφή σας:

•  Καταναλώνετε καθημερινά τροφές και από τις έξι

βασικές ομάδες, σύμφωνα με τις αρχές της διατροφι-

κής πυραμίδας. Προτιμάτε περισσότερο τροφές πλού-

σιες σε φυτικές ίνες, όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, τα

δημητριακά ολικής άλεσης και τα όσπρια.

•  Προτιμάτε τις «οργανικές» και «βιολογικές» τροφές.

Μπορεί να κοστίσουν ακριβότερα από τις αντίστοιχες

«συμβατικές», αλλά είναι πιο ωφέλιμες και υγιεινές.

•  Μειώστε την κατανάλωση επεξεργασμένων και τυ-

ποποιημένων τροφίμων, αλατιού, γλυκών, ζάχαρης και

αλκοόλ.

• Πίνετε καθημερινά 8-10 ποτήρια νερό. Είναι το πιο

σημαντικό «δώρο» για τα νεφρά και το ουροποιητικό

σύστημα, αλλά και ολόκληρο τον οργανισμό.

•  Τρώτε μόνον όταν πεινάτε πραγματικά. Κάθε φορά

όμως που «νιώθετε» ότι πεινάτε, αναρωτηθείτε: «Πει-

νάω πραγματικά ή συμβαίνει κάτι άλλο;»

• Μην τρώτε όταν δεν είστε καλά συναισθηματικά. Η

συναισθηματική πείνα είναι κυρίως ένα νοητικό πρό-

βλημα, μια ρουτίνα οπό την οποία πρέπει να ξεφύγετε.

Αποσπάστε λοιπόν το νου σας με κάποια ασχολία που

σας ενθουσιάζει και σας δίνει χαρά. 

•   Καθίστε και φάτε σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς

περισπασμούς όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδι-

κά, εφημερίδες, ή κατά τη διάρκεια έντονης συζήτησης.

Μην τρώτε στο αυτοκίνητο, ή στο «πόδι».

•  Αν συμβεί να κάνετε μία σοβαρή διατροφική κατά-

χρηση τρώγοντας υπερβολικά, φροντίστε στα επόμενα

δύο γεύματα να φάτε μόνο λαχανικά και να πιείτε αφε-

ψήματα.

•  Μην παραλείπετε γεύματα και μην κάνετε το λάθος

να αποφεύγετε το φαγητό όταν πεινάτε πραγματικά.

Φάτε λοιπόν όταν πεινάσετε, αλλά σταματήστε όταν

χορτάσετε!

Οι δίαιτες – αστραπή

Οι γυναίκες που χάνουν και ξαναπαίρνουν κιλά σε

τακτά χρονικά διαστήματα κάνοντας δίαιτες–αστρα-

πή επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του μεταβο-

λισμού. Όταν κάνει κάποιος δίαιτα με σκοπό να χά-

σει μέσα σε λίγο χρόνο αρκετό βάρος, τότε πρόκει-

ται συνήθως για δίαιτα ολιγοθερμική (που περιλαμ-

βάνει λιγότερες από 1.200 θερμίδες). Στην περίπτω-

ση αυτή χάνει κυρίως μυϊκό ιστό, ενώ όταν ξανα-

παίρνει κιλά είναι κατά βάση λίπος.

Οι δίαιτες–αστραπή, λοιπόν, δεν ωφελούν σε τίποτα

γιατί απλά αυξομειώνουν το βάρος. Αν πράγματι

έχει μια γυναίκα παραπανίσια κιλά, θα πρέπει να

ακολουθήσει μια αποτελεσματική και ισορροπημένη

δίαιτα που να περιλαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστα-

τικά και παράλληλα να αυξήσει τις σωματικές της

δραστηριότητες.

Στεφανία Αποκορωνιωτάκη
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Ειδ. στις Διατροφικές Διαταραχές

Συνεργάτης του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού 

Κέντρου ΨυχοΣύνθεση

Ισορροπημένη Διατροφή

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

Ισορροπημένη Διατροφή = 

Σωματική & Ψυχική Υγεία

Για τα άτομα που θέλουν να μπουν στη διαδικασία της διατροφής –ή/και απώλειας βάρους θα ήταν βοη-

θητικό πριν ξεκινήσουν κάποια δίαιτα να επισκεφθούν έναν ειδικό επιστήμονα διατροφής – διαιτολόγο,

ώστε να γνωρίσουν και οι ίδιοι ποιες είναι οι πρακτικές που ασκούνται, να εξετάσουν πόσο έτοιμοι είναι

να ξεκινήσουν τη διαδικασία αυτή και κατόπιν γνωρίζοντας να πάρουν την απόφαση. 

Στο χώρο του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού Κέντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση για τις επόμενες Δευτέ-

ρες 13, 20 και 27 Ιουλίου θα υπάρχει ελεύθερη - δωρεάν 30λεπτη επίσκεψη - συζήτηση με διαιτολόγο κα-

τόπιν ραντεβού όπου μπορεί να εκτιμηθεί η δική σας κατάσταση εξατομικευμένα από διαιτολόγο, να συ-

ζητήσετε για τα δικά σας διατροφικά θέματα και να ενημερωθείτε για το τι μπορείτε να κάνετε. Η όλη δια-

δικασία της απώλειας βάρους μπορεί να συνοδευτεί - ενισχυθεί από ψυχολογική υποστήριξη. Για ραντε-

βού καλέστε στα εξής τηλέφωνα : 210 8900036, 6932 310936.

Χ

Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, ένας

δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος

στο χώρο της λιανικής επιθυμεί να

προσλάβει προσωπικό για το νέο  κα-

τάστημα MOTHERCARE και ELC στη

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ:

Θέσεις:

•  Βοηθοί Υπεύθυνου Καταστήματος

•  Πωλήτριες Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης

•  Ταμίες

Προσόντα:

•  Απαραίτητη προϋπηρεσία στη λιανική πώληση 

•  Ηλικία έως 35 ετών

•  Ευχάριστη Προσωπικότητα /Ευχέρεια Επικοινωνίας

•  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Προσφέρονται:

• Ευχάριστο & Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας

• Συνεχής Εκπαίδευση

• Προοπτικές Εξέλιξης

• Bonus Αποτελεσματικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-

γραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail: ekoliaraki@klmate.gr ή μέ-

σω fax: 210 48 21 063, αναγράφοντας τον κωδικό 0709-ΝΜ,

υπόψη κας Ελένης Κολιαράκη. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινω-

νήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 48 21 186.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΗ 6/7/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 8393

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης

Διακηρύσσει ότι

Ο Δήμαρχος Βάρης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύ-

στημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες του άρθρου 4 παράγραφος

4 περίπτωση α του Ν.1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ.609/85 με σφρα-

γισμένες προσφορές για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

συνολικού προϋπολογισμού 44.9996,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/07/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Βάρης στη Βάρη

ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2008 του Δήμου Βά-

ρης προϋπολογισμού 44.9996,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. &

Ο.Ε. 28% των απρόβλεπτων 15% και του Φ.Π.Α. 19%) θα χρηματοδοτηθεί

από τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7336.0007.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν εργολήπτες, εργοληπτικές

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανή-

κουν στην Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης (εφ’ όσον έχουν έδρα στο Νομό Αττικής)

για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δυο (2) μήνες αρ-

χής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με επι-

στολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π. &Δ. ή αναγνωρισμένης τράπεζας πο-

σού 757,00 ευρώ (άρθρο 15 Διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης μέχρι και την

17/07/09 τις εργάσιμες Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 – 13:00.

Πληροφορίες κος Βασιλειάδης Ιορδάνης τηλ. 213-2030421

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης. 

Ο Δήμαρχος 

Καπετανέας Παναγιώτης

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δνση: Ιωάννου Κώτσου 25 & Ελύτη

Ταχ. Κώδικας: 153 54 - Γλυκά Νερά 

Αριθμ. Πρωτ.: 4944

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πλήρωση προσωπικού

τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της υπη-

ρεσίας Καθαριότητας, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΕ

-  ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ:    ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ   

1. Κύρια προσόντα

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

εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου

σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πο-

λυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγ-

γελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών

Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας

Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Τεχνικού

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημά-

των Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυ-

τοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος

τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-

τητας. 

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

2. Επικουρικά προσόντα

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

υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται

η πρόσληψη  με προσόν διορισμού οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολι-

κής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και ισχύουσα

επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία

τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

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

υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται

η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.

απολυτήριο τίτλο  Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-

φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυ-

τήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-

λοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και

αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

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

υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται

η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.

απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-

φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυ-

τήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-

λοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και

αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

- ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB-BOB CAT): ΜΙΑ  (1)

ΘΕΣΗ  

1. Κύρια προσόντα

Α. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων)

ομάδας Β΄ (Π.Δ. 31/1990, άρθρα 2 και 5).

Α.α. Φορτωτής – Εσκαφέας; CASE, άδεια μηχανημάτων ομάδας Β΄

Α.β. Ειδικά οχήματα τύπου BOB CAT, άδεια μηχανημάτων ομάδας Ε΄.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με την ιπποδύναμη του μηχανήματος καθορίζε-

ται και η τάξη αυτού.

Β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ ή Τ.Ε.Ε. Α' ή Β' κύκλου σπουδών

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής

Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επί-

σης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή

αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της

αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγ-

γέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς εί-

τε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Γ. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτ/των επαγγελματική ή ερασιτε-

χνική.

2. Επικουρικά προσόντα

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

υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη

από κατόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α και ομώνυμος ή

αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημε-

δαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής, βάσει του οποίου

χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού-χειριστού με άδεια οδήγησης

επαγγελματική ή ερασιτεχνική. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υπο-

βάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η

άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτ-

λου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

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

υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη

από κατόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α με απολυτήριο

τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τρι-

ταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το

1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κα-

τώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστη-

ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1

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

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω

άδειας μηχανοδηγού-χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερα-

σιτεχνική.

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

υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη

από κατόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α με απολυτήριο

τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυ-

μνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δη-

μοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-

στον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδη-

γού-χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκ-

δοθεί βάσει του Π.Δ. 22/1976. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει

να υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρε-

σίας, για την αντιστοιχία της άδειας βάσει του Π.Δ. 31/90 με την αιτούμε-

νη από την ανακοίνωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΕ

- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδοί Απορριμματοφόρου): ΜΙΑ  (1)  ΘΕΣΗ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλοι σπουδών.

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

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ιωάννου

Κώτσου 25 & Ελύτη και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδια

υπάλληλος κ. Παπάζογλου Ζωή τηλ.: 2132016011) εντός προθεσμίας δέκα

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

ευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον πί-

νακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΙΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 8/7/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9012
------------------

Δ/ΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΤΗΛ.:  210 72 92 601 - 8 - FAX:  210 72 92 621

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με τίτλο

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI

HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ο Δήμος Καισαριανής, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ.

αριθ. 124/7.7.2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, προκηρύσσει

Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥ-

ΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ ΤΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι  την  31/7/2009 ημέ-

ρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα Γραφεία του Δήμου Καισαριανής και συ-

γκεκριμένα:

Δήμος Καισαριανής, Φιλαδέλφειας και Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121 Καισα-

ριανή, Τηλέφωνο:2107292601-8, Τέλεφαξ: 2107292621.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής, την

3/8/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομε-

ρώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νο-

μικό πλαίσιο: 

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομε-

ρώς καθορίζονται στον ΕΚΠΟΤΑ και συμπληρωματικά όπου απαιτείται με

τις διατάξεις του ΠΔ 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», διέπεται

δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 

• Η υπ’ αριθμ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

• Ν.2362/95 (δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών) 

• της υπ’ αριθμ 151978/ΨΣ 1142-Β /10.03.2009: απόφασης ένταξης της

πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ:

132001 και εγκεκριμένη πίστωση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 015/

• της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, με

την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου από την Δευ-

τέρα 13/7/2009.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των

161.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Προϋπολογισμός

του έργου χωρίς ΦΠΑ: 135.714,28€. Ο αντίστοιχος ΦΠΑ: 25.785,72€.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι έξι χιλιάδες εφτα-

κόσα ογδόντα πέντε  ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 6.785,71).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ, 25/6/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: τ.τ. 5306

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ % ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜ. ΑΣΤ. & ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 

τ.κ. 15351 Παλλήνη

Πληροφ.: Τσιχλή Κλεοπάτρα

Τηλ.: 213-2005138, fax: 210-6032891

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ΣΙΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΠΟΡΙΣ και της ΑΝΝΑΣ, που

γεννήθηκε εις ΚΡΑΣΝΑΝΤΑΡ ΡΩΣΙΑΣ, το έτος 1985 και είναι κάτοικος

Βάρης, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου της από “ΣΙΣΚΙ-

ΝΑ” σε “ΠΑΥΛΙΔΗ”.

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλει στη

Νομαρχιακή Αυτ/ση Ανατ. Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλή-

νη, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο Αντινομάρχης

Νικόλαος Πέππας

Η Νομαρχία ενίσχυσε 

εθελοντικές οργανώσεις

Η Νομαρχία, στα πλαίσια της ενίσχυσης των Εθελοντικών Ορ-

γανώσεων που είναι ενταγμένες στο Συντονιστικό Νομαρχια-

κό Όργανο (Σ.Ν.Ο.), ολοκλήρωσε τις διαδικασίες παραχώρη-

σης χρήσης διαφόρων ειδών και μέσων που αφορούν στον επι-

χειρησιακό εξοπλισμό τους, συνολικής αξίας 42.000,00 €. 

Οι εθελοντικές αυτές οργανώσεις είναι:

•  Όμιλος Φίλων του Δάσους

•  Ελληνικό Διασωστικό Σώμα 

•  Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης-Διάσωσης 

•  Πολιτική Προστασία – Δασοπροστασία – Δασοπυρό-

σβεση Δήμου Γλυκών Νερών

•  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δήμου Βάρης 

•  Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά 

•  Ομάδα Εθελοντών Πολ. Προστασίας Δήμου Λαυρεωτικής 
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Σε νέες υγιείς βάσεις η ανάπτυξη του ιστορικού αθλητικού σωματείου Κορωπίου.

Πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, η Γενική Συνέλευση - σταθμός για την πορεία

του σωματείου. Με μια ιστορική ενωτική ομόφωνη απόφαση της  Γ.Σ τέθηκαν οι

βάσεις για μια νέα πορεία σε υγιείς βάσεις του ιστορικού σωματείου. 

Στόχος ξεκάθαρος: παραμονή στην Δ΄ Εθνική Κατηγορία και ανάπτυξη των ακα-

δημιών.

Νέα Αρχή για τον Α.Ο Κορωπίου

Στις 6 Ιουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα

το νέο Δ.Σ το οποίο αποτελείται από:

1. Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Γκίκας

2. Α΄Αντιπρόεδρος: Ισίδωρος Λοίζος

3. Β΄Αντιπρόεδρος: Βασίλης Χατζής

4. Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Αλεξίου

5. Ειδ. Γραμματέας: Παν. Τσιμπικτσιόγλου 

6. Ταμίας: Ηλίας Κιούσης

7. Έφορος Ποδοσφαιρικού τμήματος:

Δημήτρης Αγγελής

8. Έφορος Υλικού: Ηλίας Πρίφτης

9. Έφορος Υλικού: Σταμ. Αναγνώστου

10. Έφορος Ακαδημιών: Νεκτ. Κανάκης

11. Μέλος: Γεώργιος Κορωνιάς

Αναπληρωματικά μέλη :

• Κωνσταντίνος Μαλιαγκάνης 

• Δημήτρης Λέκκας

• Χρήστος Μανασής 

Πρόεδρος  Εξελεγκτικής Επιτροπής :

Νικόλαος Καβρικάς

Μέλη της Εξ. Επιτροπής : Σωτήρης Κα-

μπέρης, Χρήστος Γούλας

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 

ΑΗΤΤΗΤΟΥ – ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
Μετά από ένα ταξίδι αρκε-

τών ωρών η ομάδα των πα-

λαιμάχων του ΑΗΤΤΗΤΟΥ

έφθασε στο πανέμορφο Βε-

λιγράδι για τον προγραμμα-

τισμένο αγώνα της με τους

επίλεκτους Βελιγραδίου.

Ο αγώνας διεξήχθη στο γή-

πεδο F.K. TRUDBENIK –

BEOGRAD  υπό διαρκή

βροχή και παρουσίασε εξαι-

ρετικό ενδιαφέρον δεδομέ-

νης και της αξίας των παι-

κτών των επιλέκτων Βελι-

γραδίου οι οποίοι στο πα-

ρελθόν υπήρξαν παίκτες

μεγάλων Ευρωπαϊκών ομά-

δων ενώ αρκετοί απ’ αυ-

τούς αγωνίσθηκαν και στην

Ελλάδα.

Οι παίκτες του Αηττήτου

αγωνίσθηκαν με σθένος και

ομαδικό πνεύμα και προκά-

λεσαν εντύπωση αλλά και

ευμενή σχόλια των θεατών

του αγώνα και καταχειρο-

κροτήθηκαν για την απόδο-

σή τους.

Η ομάδα του Βελιγραδίου

προηγήθηκε στο σκορ στο

45’ με τον Βοροτόιτς μετά

από κεφαλιά του Στογιάνο-

βιτς στο δοκάρι.

Είχαν προηγηθεί ευκαιρίες

για γκολ του Αηττήτου με

τον Μπάτρη στο 23’ και τον

Τσούκα στο 35’ ενώ στο 30’

ο Τσιμπούρης απέκρουσε

εντυπωσιακά σε τετ α τετ

σουτ του Μπάμποβιτς.

Στο 60’ η ομάδα της Σερ-

βίας πέτυχε το δεύτερο

γκολ με τον Γιόγοβιτς με

ωραία προσπάθεια.

Στο 80’ ο Αήττητος πέτυχε

γκολ με υπέροχο σκαφτό

σουτ του Τσίχλη υπό τις

επευφημίες των φιλάθλων

ενώ στο 85’ ο Αντ. Γεωργά-

κης με δυνατό σουτ ανά-

γκασε τον Σέρβο τερματο-

φύλακα ν’ αποκρούσει θεα-

ματικά και να σώσει την

ομάδα του από την ισοφά-

ριση.

Με τη λήξη του αγώνα στο

90’ και ενώ ο Αήττητος πίε-

ζε για την ισοφάριση ο Στο-

γιάνοβιτς πέτυχε το τρίτο

γκολ.

Τελικό αποτέλεσμα Επίλε-

κτοι Βελιγραδίου – Αήττη-

τος  3-1.

Ο Διαιτητής Μάρκο Τσουκ

έδωσε ρεσιτάλ διαιτησίας.
Οι συνθέσεις των ομάδων :

Παλαίμαχοι Επίλεκτων Βελι-

γραδίου:

Γκάσιτς, Ντζουκάνοβιτς(c),

Στάριτσα, Γιόγοβιτς, Γκρούγιο-

βιτς, Μπάμποβιτς, Τζόλοβιτς,

Βοροτόιτς, Κλιάιτς, Πέτροβιτς,

Βούκοτς, Γκλόγκοβατς, Λό-

βριτς και Στογιάνοβιτς.   

Παλαίμαχοι Αηττήτου:

Τσιμπούρης, Γεώργας, Τσού-

κας, Χρ. Γεωργάκης, Θωμίδης,

Παν. Μαργέτης (c), Δ. Μπά-

τρης, Τσίχλης, Ν. Κοντάκης,

Ανδ. Ματζούνης, Γ. Μαργέτης,

Αν. Μπίμπιζας, Κ. Μπίμπιζας,

Παν. Κουλοχέρης, Αντ. Γεωρ-

γάκης, Αλ. Μαντζούνης, Γ. Λί-

γκος, Κ. Γκίκας, Β. Παπαϊωάν-

νου, Γ.Β.Βασιλείου.

περιγραγή Γιώργος Δ. Λίγκος

Οι φετινοί Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώ-

νες Ανοικτής Θάλασσας με την επω-

νυμία "Aegean Regatta", που διοργα-

νώνει  το Υπουργείο Εμπορικής Ναυ-

τιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτι-

κής, σε συνεργασία με την Επιτροπή

Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους

Ομίλους: Ν.Ο. Χίου, Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου,

Ν.Ο. Σάμου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, με

συντονιστή Όμιλο για το 2009 τον

Α.Ο. Αιγαίου. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από Κυρια-

κή 23 μέχρι Σάββατο 29 Αυγούστου,

στο Ανατολικό Αιγαίο. 

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν

όσοι έχουν σκάφη με έγκυρο πιστο-

ποιητικό καταμέτρησης ORC

International (ORCi), IRC και O.R.C.

Club, ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτε-

ρου των 7 μέτρων, των οποίων το

ΠΓΕ επιτρέπει πλόες τουλάχιστον

κατηγορίας III (ΠΔ 917/19-11-1979).

Τα σκάφη με πιστοποιητικό O.R.C.

Club γίνονται δεκτά εφ’ όσον πλη-

ρούν τα παρακάτω κριτήρια:

* Όσα σκάφη έχουν GPH >= 700 ανε-

ξαρτήτως τύπου προπέλας και πα-

νιών.

* Όσα σκάφη έχουν GPH < 700, αλλά

διαθέτουν μεγίστη και πλωριά πανιά

μόνο από πολυεστερικό υλικό.

* Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετά-

σχει μόνο σε μία από τις παρακάτω

κατηγορίες: ORCi , O.R.C. Club ή IRC.

* Σε κάθε σκάφος που ανήκει στην

δύναμη της ΕΙΟ/ΕΑΘ, πρέπει να επι-

βαίνουν τουλάχιστον δύο ιστιοπλόοι

κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ

των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο

κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρό-

σωπός του.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να

υποβληθούν στην γραμματεία της

Επιτροπής Αγώνων το αργότερο μέ-

χρι την Κυριακή 23 Αυγούστου 2009

και ώρα 14:00.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ Φώτης Μαγου-

λάς απευθύνεται με επιστολή τους προς τα

Σωματεία, με την οποία ανακοίνωσε και

την αναδιάρθρωση του Δ.Σ. Τη δημοσιεύ-

ουμε:

Αγαπητοί φίλοι,
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
άκουσα τον προβληματισμό και τα παράπο-
να μερικών από εσάς και αποφάσισα ότι
ήρθε η ώρα για αλλαγές. Για το λόγο αυτό
προχώρησα σε πλήρη αναδιάρθρωση του
Διοικητικού Συμβουλίου προσδοκώντας ότι
οι επιλογές αυτές θα είναι αποτελεσματι-
κές και θα αλλάξουν νοοτροπίες.
Πιστεύω ότι η πρότασή μου για Δημόσια
Κλήρωση των Διαιτητών Αγώνων που ψη-
φίστηκε χθες από το Δ.Σ. θα συντελέσει
στην εξάλειψη κάθε καχυποψίας και θα
οδηγήσει στην απόκτηση αξιοπιστίας των
πρωταθλημάτων της Ενωσης.
Ευελπιστώ και εύχομαι ότι τη φετινή πε-
ρίοδο θα θαυμάσουμε ένα αγωνιστικά
ωραίο και αναβαθμισμένο πρωτάθλημα με

τη συμμετοχή όλων σας.
Ως γνήσιος φίλαθλος και αθλητής αγαπώ
και υπηρετώ το ποδόσφαιρο σεβόμενος
όλες τις ομάδες της Ενωσής μας.

Αναδιάρθρωση Διοικητικού

Συμβουλίου και επιτροπών

Για τις Επιτροπές της Ενωσης υπεύθυνοι

ορίστηκαν ο Ησαϊας Βασιλειάδης (Επιτρο-

πή Κανονισμών & Ενστάσεων), οι Ιωάννης

Δεσύπρης, Πέτρος Ρουγγέρης, Μιχ. Φα-

τσής (Επιτροπή Πρωταθλήματος) και Ι. Δε-

σύπρης (Υγειονομική Επιτροπή),

Δημ. Δράκος (Οικονομική Επιτροπή), Γ. Νι-

κολάου (Στατιστική Επιτροπή και Γηπέ-

δων), Σπύρος Καλιανιώτης (Επιτροπή

ΜΜΕ και Ενημέρωσης), Σπ. Καλιανιώτης,

Π. Ρουγγέρης, Μ. Φατσής, Γρ. Αποστολί-

δης, Ν. Ξαγοράρης (Τεχνική Επιτροπή), Δ.

Δράκος (Επιτροπή επίλυσης οικονομικών

διαφορών) και Γ. Τσιώλης, Σ. Καλαμάρας

και Δ. Πλούμης (Πειθαρχική Επιτροπή).

Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης

Aegean Regatta 2009

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣΑΝΑ
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Η βραδιά ήταν ζεστή και υγρή. Σε βάραινε για να σηκωθείς να

τρέξεις σε συνεστιάσεις. Οταν όμως βρέθηκα στο χώρο του

Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης άλλαξα άποψη.

Μπροστά στη θάλασσα, όμορφα τραπέζια στολισμένα, ένα

δροσερό αεράκι και μια μουσική από τη ζωντανή ορχήστρα

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια βραδιά αξέχαστη,

όπως και ήταν.

Τα μέλη του Ομίλου έτρεχαν να εξυπηρετήσουν κάθε παρέα

που ερχόταν.

Και όταν τελείωσαν ένα εκλεκτό και υγιεινής διατροφής

(σουβλάκι με χορταρικά) και όχι μόνο φαγητό, άρχισε ο χο-

ρός που τον συνόδευσαν όλες οι ηλικίες.

Ιδιαίτερα οι παλιότεροι χόρεψαν σε γνωστές παλιές δικές

τους χορευτικές φιγούρες (ροκ εντ ρολ, μάμπο κλπ.) 

Μιλήσαμε με τον βουλευτή  Απόστολο Σταύρου που παρευρέθη

καθώς και τους πολιτευτές Νίκο Γιαννή και Λυδία Μουζάκα.

Ακολούθησε ο Χατζής με την κιθάρα του με γνωστά κλασικά

τραγούδια. 

Ο ΝΟΚΒ έχει πλούσια αθλητική δραστηριότητα στην ιστιο-

πλοΐα και ένα “κλαμπ” για τα μέλη του που συχνάζουν εκεί

και έτσι κρατούν την επαφή τους οι παλιοί κάτοικοι της Βου-

λιαγμένης.
Το Δ.Σ. του ΝΟΚΒ αποτελούν οι: Αντ. Δημητρακόπουλος, πρόεδρος,

Μάρ. Εφραιμίδης Α’ αντιπρόεδρος, Παντ. Ματακίδης Β’ αντιπρ., Βασ. Χω-

λόπουλος γραμματέας, Άκης Στάθης ειδ. γραμματέας, Ηλίας Παπαθανα-

σόπουλος Ταμίας, Βασ. Βασιλειάδης, Γιάν. Καραγιάννης έφοροι και Βάνα

Στεργίου Δημόσιες Σχέσεις. Επίσης έφορος είναι η Μαρία Σίνα εκτός

συμβουλίου.

Αντάμωσαν παλιοί και γνώριμοι στο Ναυτικό Ομιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης

Μια ημέρα πριν εισβάλουν οι μπουλντόζες στο Γραμματικό

και ενώ ετοιμάζονται για την Κερατέα, η Δημοτική Αρχή

έδινε συνέντευξη τύπου για το φεστιβάλ πολιτισμού που

ετοιμάζει με σπουδαίες εκδηλώσεις και συμμετοχές, εκεί

που οι «άλλοι» οραματίζονται χωματερή, στον αρχαιολο-

γικό χώρο του Οβριόκαστρου.

Στο πατάρι του Ιανού, ο Δήμαρχος Κερατέας και μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου και του ΤΟ.ΣΥΝ μαζί με καλλιτέ-

χνες Μαχαιρίτσας, Κασόλας, Ορνεράκης μιλάνε για αυτά

που θα δούμε και θα ακούσουμε 15 έως  19 Ιουλίου.

Στο πάνελ ο Αντώνης Αντωνίου πρόεδρος του Γυμναστι-

κού Συλλόγου, ο Δήμαρχος Στ. Ιατρού, ο Αλκης Κωνστα-

ντόπουλος και  ο Διον. Κλάδης (ΤΟ.ΣΥΝ.)

Την εισήγηση έκανε ο εκπρόσωπος του βιβλιοπωλείου «Ια-

νός» με ζεστά λόγια και στη συνέχεια μίλησαν ο δήμαρχος

και οι παρακαθήμενοί του.

Με το σύνθημα «Οβριόκαστρο τόπος πολιτισμού και όχι
σκουπιδιών» μίλησε για το φεστιβάλ, αλλά και για τις «ξε-
περασμένες μεθόδους διαχείρισης σκουπιδιών που προ-
σπαθεί η πολιτεία να επιβάλλει. 
Το φεστιβάλ αποτελεί ταυτόχρονα μια πρόσκληση – πρό-
κληση σε όλους όσους δεν εννοούν να καταλάβουν την
καταστροφή και το έγκλημα που πάνε να διαπράξουν».

Την δική τους «πινελιά» έβαλαν μια σειρά καλλιτέχνες:

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είπε ότι θεωρεί πολύ σοβαρή
την προσπάθεια που γίνεται για την αποτροπή της χωμα-
τερής και συντάσσεται μαζί τους με μια συναυλία. 

Ο Ισαάκ Σούσης όπως είπε: «εντυπωσιάστηκα πέρυσι από τον

κόσμο που καθόταν κάτω στα χαλίκια σε μια μυσταγωγική

ατμόσφαιρα. Με δελεάζει η ιδέα και θα συμμετέχω».

Ο Σπύρος Ορνεράκης είναι δημότης Κερατέας. Εκεί

έφτιαξε την εστία του και δημιούργησε την οικογένειά

του. Ηρθε εξαγριωμένος, όπως είπε, όχι με την ακίδα του

σκιτσογράφου, αλλά με την ακίδα της γλώσσας για  να κα-

ταγγείλει.

«Το μέλλον της Αθήνας είναι να απλώσει εδώ που θέλουν
να τον κάνουν σκουπιδότοπο. Εδώ που θέλουν να φέρουν
τα σκουπίδια, είναι η είσοδος από το λιμάνι του Λαυρίου.
Αν υπάρχει σήμερα δημοκρατία, είναι γιατί υπάρχει αυτός
ο τόπος: Λαύριο-Κερατέα. Εκεί έβγαλε το ασήμι η Αθήνα
και έφτιαξε Παρθενώνες».

Ο Μήτσος Κασόλας έχει ζήσει πολλά φεστιβάλ που γίνο-

νται εν ονόματι του πολιτισμού. Εδώ γίνεται για να μη γί-

νουν τα σκουπίδια! «Εχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία
γιατί δυστυχώς οι βάρβαροι θα περάσουν, γιατί οδεύουμε
σε πανηλιθιότητα. Ο κίνδυνος έρχεται από ένα εθελόδου-
λο πλήθος, που λέει “φτιάξτα εσύ και εγώ βλέπω τηλεό-
ραση”. Θεέ μου και τι να απέγιναν της γης οι αντρειωμέ-
νοι».

Στη σελίδα 5 δημοσιεύουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  στο Vive - Mare η

τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου από

τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου

Βούλας.

Την ευθύνη της οργάνωσης και την παρουσίαση της εκδή-

λωσης ανέλαβε η Αντιπρόεδρος του Δ. Συμβουλίου και

Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Βούλας Άννα

Πίγκου. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη βραδιά. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές παρέλαβαν

τα αναμνηστικά τους λευκώματα χορηγία της Πνευματικής

Εστίας Βούλας. Μαθητές και συνδαιτημόνες γεύθηκαν τα

πλούσια εδέσματα του μπουφέ και στη συνέχεια το κέφι

άναψε μέχρι αργά, όταν οι μαθητές με το χορό τους ξε-

σήκωσαν καθηγητές και γονείς. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος

Γ. Μάντεσης και σύσσωμο το Δ.Σ., ο διευθυντής του Γυ-

μνασίου Γ. Χρήστου, αλλά και σύσσωμη η σχολική κοινό-

τητα. Τέλος η Α. Πίγκου έκανε απολογισμό του έργου του

Συλλόγου και έδωσε το στίγμα για επόμενες εκδηλώσεις.

Τελετή αποφοίτησης στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Κερατέα: “Ολη η πόλη στο πόδι”
Αλλοι στήνουν χωματερές και άλλοι “στήνουν” πολιτισμό!

O πολιτευτής Νίκος Γιαννής με την Αννα Τομοπούλου Ο Χατζής με την κιθάρα του, έπαιξε γνωστά τραγούδιαΔραστήρια μέλη του Ομίλου και φυσικά Βουλιαγμενιώτες


