
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 643
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
2424 Το νέο μας 

e-mail

press@ebdomi.com

Οι Μαρκοπουλιώτες 

θέλουν τον ιερέα τους

Παραιτήθηκε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Σελίδα 3

Ξανά οι ανεμογεννήτριες στο Μαραθώνα 

Σελίδα 7

Ζώνες Υμηττού: έμειναν στη ...διαβούλευση!

Σελίδα 11

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΔΡΑΣΗΣ

Σελ. 13

Συνδυασμός προοπτικής κυοφορείται  

στα 3Β (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη)
Συμπράξεις δυνάμεων με επικεφαλής 

τον Γιάννη Σκουμπούρη

Εξωφρενικό γερμανικό σχέδιο

για την “ελεγχόμενη χρεωκο-

πία” κρατών μελών της Ε.Ε. κα-

τέθεσε στην πρόσφατη σύνοδο

(12 & 13 Ιουλίου) του ΕΚΟΦΙΝ ο

Γερμανός Υπουργός Οικονομι-

κών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Το σχέδιο προβλέπει ότι: «τα
υπό πτώχευση κράτη μέλη της
ΕΕ αποδέχονται να εγκαταλεί-
ψουν μέρος των εξουσιών και
της κυριαρχίας τους», και δεύ-

τερον, «την εγκατάσταση»,

όπως ρητά λέει το σχέδιο, «ει-
δικών εκκαθαριστών που θα
αναλάβουν τη διαχείριση και
εποπτεία των περιουσιακών
στοιχείων του υπό πτώχευση
κράτους», δηλαδή μεταξύ άλ-

λων θα ρευστοποιούν και την

εθνική περιουσία των κρατών

μελών!
Συνέχεια στη σελ. 3

Οι Γερμανοί ξανάρχονται - “δίνουν” και δένουν

κατακτητικός ρεβανσισμός η οικονομία και το τραπεζικό capital

ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ
Όσοι, με την υπογραφή και την ψήφο τους,

υποθήκευσαν την ανεξαρτησία της χώρας

Εθνικο-απελευθερωτικός 

αγώνας ριζώνει

«Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα χού-
ντας ή δικτατορίας […] Η Ελλάδα βρίσκεται
υπό κατοχή αμερικανική (Δ.Ν.Τ.) (και ευρωπαϊκή

– γερμανική – Ε.Ε., ΕΚΤ) […]

Επομένως, ο ελληνικός αγώνας είναι εθνικο-
απελευθερωτικός εναντίον των
ιμπεριαλιστικών, μιλιταριστικών
και μονοπωλιακών καπιταλιστι-
κών Ηνωμένων Πολιτειών» (και

των ευρωπαϊκών ενεργουμένων

τους) […] οι συνθήκες στην Ελλά-
δα είναι ώριμες για την έναρξη
του εθνικο-απελευθερωτικού
αγώνα. (με βασικές αρχές) την

εθνική ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυριαρχία. 
Δεν θα υπάρξει ανάπαυλα μέχρις ότου […] 
συντριβούν οι ξένοι σφετεριστές και τοπικοί
κομπραδόροι…»*
Αυτά δεν τα ‘γραψε ο “Ριζοσπάστης”, δεν τα λέει το

ΚΚΕ ή ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ούτε βεβαίως τα ισχυρίζομαι

εγώ, που απλώς πρόσθεσα τις παρενθέσεις για επι-

καιροποίηση και ενότητα του κειμένου.

Τα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου1 κι εγώ τα προ-

συπογράφω. Οι αγωνιστές «σοσιαλιστές», απλά, τα

ξέχασαν και τα πρόδωσαν.        Συνέχεια στη σελ.  2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελ. 24

Σελίδα 22

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
στα χνάρια του Φειδιπίδη
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Τις παραπάνω διαπιστώσεις και

διακηρύξεις τις έκανε ο Ανδρέας

Παπανδρέου τον Μάη του ’74, σε

συντρόφους του ΠΑΚ πριν τα γε-

γονότα της Κύπρου και τη μετα-

πολίτευση.

Ως προς τη διαπίστωση (ιδιότυ-

πης) κατοχής της χώρας, θα ‘λε-

γα ότι περιγράφει την πραγματι-

κότητα. 

Ως προς τη διατύπωση, ότι θα

μπορούσε να περιλαμβάνεται

στην προκήρυξη κάποιας επανα-

στατικής σέχτας. 

Η δική μου προσυπογραφή αφορά

τον κεντρικό πυρήνα της διαπί-

στωσης – η εξάρτηση της χώρας

από το αμερικάνικο και κεντρο-

ευρωπαϊκό ιμπεριαλιστικό κεφά-

λαιο. 

Η μορφή έχει αλλάξει: Η «κατο-

χή» δεν είναι πολιτικο-στρατιωτι-

κή. Τώρα είναι πολιτικο-χρηματο-

πιστωτική. Και η τελευταία είναι

χειρότερη γιατί είναι και πιο επα-

χθής και ύπουλη και …νομιμοφα-

νής!

Η αντίδραση – αντίσταση του ελ-

ληνικού λαού είναι δεδομένη. 

Θέλουν, δεν θέλουν.

Υπόλογοι, και για τούτο καθίστα-

νται δωσίλογοι, είναι η κυβέρνη-

ση και οι βουλευτές που κύρωσαν

με την ψήφο τους το μνημόνιο –

άνευ επιθετικού προσδιορισμού –

και το κατέστησαν με τον κυρωτι-

κό νόμο 3845/10, όχι απλά νόμο

του κράτους αλλά διεθνή σύμβα-

ση, δεσμεύουσα της χώρα έναντι

των δανειστών της, θέτοντάς την

υπό δουλείαν, χωρίς να έχουν την

προ τούτο εξουσιοδότηση – πώς

θα γινόταν, άλλωστε – του εκλο-

γικού σώματος.

«Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθε
περί πάτρης» κι επειδή ουδεμίαν

άμυνα προέβαλαν, τα πράγματα

είναι δυσοίωνα.

Δέσμευσαν και παρέδωσαν τη

χώρα αμαχητί, προμελετημένα

και αντίθετα προς την εξουσιο-

δότηση που έλαβαν – βάσει των

προγραμματικών τους δεσμεύσε-

ων – στις εκλογές του περασμέ-

νου Οκτωβρίου. 

Και για τούτο, επαναλαμβάνω, εί-

ναι δωσίλογοι.

Σε άλλες εποχές δημοκρατικής

και εθνικο-κοινωνικής ευαισθη-

σίας θα τους εξωστράκιζαν. Τώ-

ρα, έχουμε γίνει σχεδόν όλοι “ρε-

αλιστές”. Διάβαζε: ατομιστές –

αμοραλιστές.

Άκυρο το Μνημόνιο

Στην πρεμούρα της όμως η κυ-

βέρνηση να φανεί συνεπής, όχι

προς τους πολίτες και τις εξαγγε-

λίες της, αλλά έναντι των δανει-

στών – τοκογλύφων και των εντο-

λέων της, παραβίασε πολλάκις το

Σύνταγμα της χώρας και διεθνείς

βασικές συμβάσεις. 

Καθήκον του πολιτικού κόσμου,

των νομικών της χώρας και των

οργανώσεών τους, αλλά και των

πολιτών, είναι η καταγγελία και η

ανατροπή του μνημονίου συνθη-

κολόγησης. Κι έχουν πολλά όπλα

στη διάθεσή τους προς τούτο:

- Αντισυνταγματικότητα κλπ. Του

κυρωτικού νόμου

- Παραβίαση διεθνών συμβάσεων

- αθέτηση προεκλογικών δεσμεύ-

σεων, προμελετημένα,

- απιστία προς τους εντολείς –

ψηφοφόρους,

- βασικές νομικές αρχές που απο-

τελούν τη βάση επί της οποίας

εδράζεται το νομικό οικοδόμημα

κάθε ελεύθερης και ευνομούμε-

νης χώρας, καθώς και την αξιακή

κορωνίδα του.

Να τις επαναλάβουμε συνοπτικά

(κοίτα «7η» 29/5/10, φ. 635 και 639):

― Η σωτηρία της πατρίδας είναι

πρώτος νόμος (salus populi supre-

ma lex esto).

― Το δημόσιο συμφέρον κλπ.

― Η αρχή rebus sic stantibus (των

πραγμάτων ούτως εχόντων), ως

προς την τροποποίηση – ανατρο-

πή του μνημονίου.

Και τα «πράγματα» είναι πολλά.

Ένα εξ’ αυτών είναι και η λαϊκή

αντίδραση. Κι εκεί, το βάρος πέ-

φτει σε όλους μας.

Αν άλλαξε ο Ελληνας κι έσκυψε

το κεφάλι, γιατί μεταλλάχτηκε

από την καταναλωτική Κίρκη, τότε

δεν είμαστε απλά άξιοι της τύχης

μας, αλλά κι εμείς υπόλογοι και

δωσίλογοι έναντι της ιστορίας μας

και των επερχόμενων γενεών. 

Κι αυτό δεν το δικαιούμαστε.

――――――――
1. Θ. Κουλουμπή, «…71…74: Σημειώσεις

ενός πανεπιστημιακού» σελ. 307-10, “Κα-

θημερινή” 18/7/10 σελ. 20: «Η Ελλάδα υπό

αμερικανική κατοχή;».

* Κομπραδόροι: Δεν γνωρίζω και δεν κα-

τέστη δυνατόν να βρω σε ελληνικό λεξικό

τον όρο. Πιθανότατα να προέρχεται από

το ισπανικό comprador = αγοραστής, πε-

λάτης - και συνεκδοχικά ό,τι αυτό μπορεί

να σημαίνει πολιτικά.

Δ Ω Σ Ι Λ Ο Γ Ο Ι
Όσοι, με την υπογραφή και την ψήφο τους, υποθήκευσαν 

την ανεξαρτησία της χώρας

Περί επικείμενου “σαρικίου” Κρη-

τών Μητροπολιτών
γ. κορναράκης Σελ. 8

“Δροσουλίτες” Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Το μνημόνιο της αυθαιρεσίας
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Μνημόσυνο...στα αποκαΐδια Σελ. 6

Τους δανείσαμε για να μας

αγοράσουν!! Σελ. 8

Αγαπά τον άνθρωπο αλλά και την
ελευθερία Σελ. 10

Μουσείο μεταλλουργείας
στο Λαύριο Σελ. 12

Ο Κωνσταντέλλος εξηγείται Σελ. 14

Η φαρσοκωμωδία των χρήσεων γής
Γ. Δημητριάδης Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Χωρίς δακτύλιο το κέντρο της Αθήνας

Από την Παρασκευή 16-7 έπαψε να ισχύει το μέτρο της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημά-

των (μονά-ζυγά) για την περίοδο 2009-2010. Κατά συνέπεια όλα τα αυτοκίνητα μπορούν να κινη-

θούν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) μέχρι εκδόσεως σχετικής Υπουργικής Από-

φασης, που θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα της περιόδου 2010-2011. 

Εξάρθρωση ένοπλης ομάδας ληστειών

Βραδινές ώρες της 13-7, στη Ν. Φιλαδέλφεια, από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη-

σαν μετά από καταδίωξη, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 21 και 27 ετών για παράνο-

μη οπλοφορία. 

Στη κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι BERRETA των 9 mm με γεμιστήρα πλήρη

φυσιγγίων, Μικροποσότητα κοκαΐνης και δύο κλειδιά Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων. 

Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, προέκυψε ότι τα κλει-

διά ανήκαν σε δύο αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιρέσει μετά από διάρρηξη οικιών, την 20-6-2010

και 9-7-2010, από τις περιοχές των Καλυβίων και της Αναβύσσου, αντίστοιχα. Τα παραπάνω οχή-

ματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. 

Παρέσυρε λουόμενους

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 23-07 στην ακτή Αλίμου κατά τη διάρκεια εργασιών καθα-

ρισμού της ακτής, μηχάνημα έργων με χειριστή - οδηγό 40χρονο ημεδαπό, παρέσυρε δύο 28χρο-

νους αλλοδαπούς (άνδρα – γυναίκα) υπηκόους Ρουμανίας. 

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν, ο σοβαρός τραυματισμός της γυναίκας, η οποία αργότερα κα-

τέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε και ο ελαφρύς τραυματισμός του άνδρα. 
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ΠΡΟΣ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του

Ενοριακού Ναού Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας:

1) Μιχαήλ Δρίτσα του Δημητρίου

2) Αναστασίου Γκεμίση του Χαραλάμπους

3) Δημητρίου Γιαννάκη του Χρήστου

4) Γεωργίου Κουμπή του Χρήστου

Σεβασμιώτατε!

Με μεγάλη λύπη αλλά και ιερή αγανάκτηση, εκφράζο-

ντας το σύνολο των πιστών Χριστιανών του Μαρκο-

πούλου και του Πόρτο-Ράφτη, υποβάλλουμε την πα-

ραίτηση μας από μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλί-

ου του Ενοριακού Ναού Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου,

θέση στην οποία θητεύσαμε επί εννέα (9) χρόνια εντί-

μως και αξιοπρεπώς.

Οι λόγοι που οδηγούν σ' αυτήν την απόφαση έχουν να

κάνουν με τον ανελέητο και άδικο διωγμό του Πρωτο-

πρεσβυτέρου ιερέα μας Χρήστου Κολιαβασίλη, ο οποί-

ος επί πενήντα (50) χρόνια στον Ναό του Αγίου Ιωάν-

νου και δέκα έξι (16) χρόνια πρωτοπρεσβύτερος αυ-

τού, επιτέλεσε, κατά γενική ομολογία όλων των κα-

τοίκων του Μαρκοπούλου και του Πόρτο-Ράφτη, με

άψογο, έντιμο και άμεμπτο τρόπο, τα ιερατικά και δι-

οικητικά του καθήκοντα.

Η παραίτηση μας αυτή είναι μία ελάχιστη φωνή δια-

μαρτυρίας και συμπαράστασης για την αδικία και την

δυσφήμιση που υφίσταται ο ιερέας Χρήστος Κολιαβα-

σίλης, με δήθεν αφορμή την εμπλοκή του σε θανατη-

φόρο τροχαίο ατύχημα, το οποίο θα μπορούσε να συμ-

βεί στον καθένα από εμάς, ακόμα και σε εσάς.

Επιδείξατε μεγάλη σπουδή και βιασύνη να καταδικά-

σετε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει το τεκμήριο της

αθωότητας μέχρι να καταδικαστεί τελεσίδικα από τα

ποινικά δικαστήρια. Τον υποχρεώσατε να απέχει από

κάθε ιεροπραξία και από τα διοικητικά του καθήκοντα

χωρίς να έχει κριθεί από ποινικά δικαστήρια. Η δήθεν

δικαιολογία σας είναι ότι ενεπλάκη στο θανατηφόρο

τροχαίο.

Η Εκκλησία διδάσκει την αγάπη για τον πλησίον μας.

Πού είναι η στοργή σας και το πατρικό ενδιαφέρον

σας για τον ιερέα Χρήστο Κολιαβασίλη; Που είναι η

ηθική συμπαράσταση σας και η πραγματική αγάπη σας

για τον συντετριμμένο και καταβεβλημένο ιερέα μας;

Με την όλη συμπεριφορά σας και τις πρακτικές που

ακολουθείτε, αφ' ενός κηλιδώνετε και διαγράφετε ένα

έργο πολλών δεκαετιών, αφ' ετέρου δικαιώνετε την

γνώμη των πολλών για τον αυταρχισμό των Δεσποτά-

δων.

Κατά την ταπεινή μας γνώμη, άλλοι είναι οι λόγοι της

απομάκρυνσης του ιερέα Χρήστου Κολιαβασίλη από

τα ιερατικά και διοικητικά καθήκοντα του.

Είναι η καθολική άρνηση του Παππα-χρήστου αλλά και

ολοκλήρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μας να

παραχωρήσουμε περιουσιακό στοιχείο της Ενορίας

του Αγίου Ιωάννου στην Μητρόπολη Μεσογαίας, ήτοι

προνομιακό οικόπεδο εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων

στο Π. Ράφτη για να το εκμεταλλευτεί η Μητρόπολη,

ενώ εμείς επιθυμούσαμε να το δωρίσουμε στον ΔΗ-

ΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ για να γίνει συγκρότημα Σχολεί-

ων (Δημοτικό - Γυμνάσιο και Λύκειο).

Είναι επίσης οι σφοδρές αντιρρήσεις που εξέφρασε ο

Παππα-χρήστος αλλά και εμείς, τα μέλη του Εκκλη-

σιαστικού Συμβουλίου για τον χωρισμό των ορίων των

δύο ενοριών του Μαρκοπούλου. Η Μητρόπολη με το

«αποφασίζουμε και διατάσσουμε» καθόρισε τα όρια

των ενοριών μας με αποτέλεσμα να βρεθούμε προ τε-

τελεσμένων γεγονότων. Ποτέ δεν ρωτήθηκε καν ο

Παππα-χρήστος, αλλά ούτε εμείς ως μέλη του Εκκλη-

σιαστικού Συμβουλίου.

Λαμπρά παραδείγματα του κατ' ευφημισμό «δίκαιου

χωρισμού» των ορίων των ενοριών μας είναι ότι το μο-

ναδικό νεκροταφείο του Δήμου Μαρκοπούλου ανήκει

στην άλλη ενορία (του Αγ. Νικολάου) και ότι περιου-

σιακό στοιχείο (δωρηθέν με συμβολαιογραφική πρά-

ξη) που ανήκει στην ενορία του Αγίου Ιωάννου και συ-

γκεκριμένα η εκκλησία της Κοίμησης της Παναγίας

στο Πόρτο - Ράφτη, με το «έτσι θέλω» και για λόγους

δήθεν διαχείρισης δόθηκε στην άλλη ενορία.

Κατά την ταπεινή μας γνώμη η σπουδή και η εμμονή

που δείχνετε στην απομάκρυνση του ιερέα Χρήστου

Κολιαβασίλη από τις ιεροπραξίες και τα διοικητικά του

καθήκοντα,   δικαιώνουν εκείνους, που θεωρούν ότι

υπάρχει σκοπιμότητα στην απόφαση σας αυτή.

Με τις πρακτικές σας καταφέρατε να διχάσετε και να

σκανδαλίσετε όλους τους πιστούς του Μαρκοπούλου

και του Πόρτο-Ράφτη με αποτέλεσμα να τους στρέ-

ψετε όλους εναντίον σας και να τους απομακρύνετε

από την Εκκλησία.

Εμείς παραιτούμεθα από μέλη του Εκκλησιαστικού

Συμβουλίου του Ενοριακού Ναού Αγ. Ιωάννου σε έν-

δειξη διαμαρτυρίας και συμπαραστεκόμαστε στον

Παππα-χρήστο με όλη μας την ψυχή σ' αυτή την οδυ-

νηρή δοκιμασία που περνάει, ελπίζοντας ότι στο τέ-

λος θα αποκατασταθεί πλήρως η τιμή και υπόληψη

του, που τόσο βάναυσα έχει πληγεί.

Μαρκόπουλο, 19 Ιουλίου 2010

Με τιμή

Μιχαήλ Δρίτσας, Αναστάσιος Γκεμίσης

Δημήτριος Γιαννάκης, Γεώργιος Κουμπής

Σημείωση “7ης”: Η υπέρβαση που παλαιότερα έκανε
ο Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος, όταν εγκατέλειψε
υψηλή και ακριβοπληρωμένη θέση στη NASA για να
αφοσιωθεί στην ιεροσύνη, είναι σαφώς μεγαλύτερη
και δυσκολότερη από αυτή που τώρα του ζητείται.
Αλλωστε μόνο χριστιανικά δεν έχει κρίνει στην πε-
ρίπτωση του παππα-Χρήστου και δεν πρέπει να λη-
σμονεί ότι και οι κρίνοντες κρίνονται.

Γράφαμε στο φύλλο 641 της εφημερίδας μας για την αναβρασμό που ζει το

Μαρκόπουλο με την παύση του ιερέα,  Χρήστου Κολιαβασίλη, που ιερουργεί εδώ

και 50 χρόνια στο Μαρκόπουλο. Αιτία ένα τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα που

ενεπλάκη. Ο ιερέας βρέθηκε σε απελπιστική θέση και βαθύτατο πόνο για την

τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πόνο αβάσταχτο που δεν μπορεί μέχρι

σήμερα να ξεπεράσει.

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, μετά το ατύχημα απάλλαξε από τα ιε-

ρατικά καθήκοντα τον ιερέα Χρ. Κολιαβασίλη επ’ αόριστον, ξεσηκώνοντας έτσι

την τοπική κοινωνία να βρεθεί στο πλευρό του ιερέα και να μαζέψει υπογραφές

γι’ αυτό. Είχαμε δημοσιεύσει μάλιστα επιστολή του υποψηφίου Δημάρχου Σω-

τήρη Μεθενίτη, που απηύθυνε στο Μητροπολίτη, παρακαλώντας τον να άρει την

απόφαση παύσης του ιερέα.

Φήμες λένε στο Μαρκόπουλο, ότι υπάρχουν κι άλλοι λόγοι για την παραίτηση

του ιερέα, κι έτσι δόθηκε η αφορμή. Κάποιο ακίνητο στο Πόρτο-Ράφτη που η Μη-

τρόπολη θέλει να αξιοποιήσει διαφορετικά από την επιθυμία και την υπόσχεση

του ιερέα.

Την άποψη αυτή μας ισχυροποιεί η επιστολή των μελών του Εκκλησιαστικού

Συμβουλίου προς τον Μητροπολίτη, όπου του καταθέτουν την παραίτησή τους,

και οι τέσσερις σύμβουλοι.

Τί λέει όμως για το θέμα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο; Ας το παρακολουθήσουμε.

Οι Μαρκοπουλιώτες θέλουν τον ιερέα τους

Συνέχεια από τη σελ. 1

Επί του προκειμένου, ερώτηση

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

κατέθεσε στις 20 Ιουλίου, ο ευ-

ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος

Χουντής, με την οποία καταγγέλ-

λει το προαναφερθέν. 

Ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του

αναφερόμενος στους όρους και

τις προϋποθέσεις για την ανα-

διάρθρωση του χρέους των υπό

πτώχευση χωρών, που προβλέπε-

ται στο εν λόγω σχέδιο λέει μετα-

ξύ άλλων:

«Τέτοιες απαράδεκτες προτάσεις
όπως αυτές της Γερμανίας, που
αποδέχτηκαν να συζητήσουν οι
Υπουργοί Οικονομικών στη συνε-
δρίαση του ΕΚΟΦΙΝ, ανατρέπουν
κυριαρχικά δικαιώματα των κρα-
τών και περιορίζουν κάθε έννοια
δημοκρατίας».  

Η συζήτηση θα συνεχιστεί το φθι-

νόπωρο.

Οι Γερμανοί ξανάρχονται “δίνουν” και δένουν
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Την Πέμπτη 29, την Παρασκευή 30, το

Σάββατο 31 Ιουλίου και την Κυριακή 1

Αυγούστου, διοργανώνεται το 2ο Φεστι-

βάλ Οβριοκάστρου Κερατέας με κεντρι-

κό σύνθημα «ΤΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ» και την αφιλοκερδή

συμμετοχή 100 και πλέον καλλιτεχνών

επαγγελματιών ερασιτεχνών και άλλων

σε μια τετραήμερη γιορτή που καθιερώ-

θηκε πλέον και είναι στις καρδιές όλων

των κατοίκων της περιοχής.

Μια γιορτή σ’ ένα εξαιρετικό χώρο της

φύσης όπου οι θεατές που θα πάρουν

μέρος συνδυάζουν το τερπνόν μετά του

ωφελίμου: Τα πολιτιστικά δρώμενα (συ-

ναυλίες, χορός, θέατρο, κιν/φος) και

συγχρόνως την αντίσταση κατά της

εγκατάστασης ΧΥΤΑ στον Αρχαιολογικό

χώρο του Οβριοκάστρου.

Το πρόγραμμα ξεκινάει κάθε βράδυ στις

8 μ.μ με ελεύθερη είσοδο και την Πέμπτη

29 Ιουλίου είναι η βραδιά των νέων συ-

γκροτημάτων με την συμμετοχή 10 συ-

γκροτημάτων (ροκ, χιπ-χοπ, κτλ.) από

την Αθήνα την Κερατέα και γειτονικούς

Δήμους. Την ίδια βραδιά θα υπάρχει και

Θέατρο δρόμου ενώ το πρόγραμμα πα-

ρουσιάζει ο Κουβανέζος καλλιτέχνης Mc

Τσούτσο  h.a.s.

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου, το πρόγραμ-

μα ανοίγει ένα σύνολο της Δημοτικής

Φιλαρμονικής Κερατέας με την δ/νση Γ.

Οικονομάκη, ακολουθεί η προβολή του

ντοκιμαντέρ «Οβριόκαστρο» (παραγωγή

2010 Δήμου Κερατέας-Νομαρχίας Αν.

Αττικής) και το πρόγραμμα κλείνει με την

μουσικοθεατρική παράσταση «Χωματε-

ρή στο Οβριόκαστρο; Άγαμοι Θύται».

Δύο από τα ιδρυτικά μέλη των «Άγαμων

Θυτών» Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Δη-

μήτρης Σταρόβας μαζί με τις νέες μετεγ-

γραφές Ταξιάρχη Χάνο, Μπέσσυ Μάλφα,

Αλκιβιάδη Κων/πουλο, Γιώργο Χατζή,

Θανάση Τσαουσέλη θα βρεθούν εκεί.

Συμμετέχουν: Νίκος Ζούκας-μπουζούκι,

Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος πιάνο

ακορντεόν.

Το Σάββατο 31-7-2010 μια ορχήστρα νέ-

ων παιδιών της Κερατέας τραγουδάνε

στην αρχή του προγράμματος και στη

συνέχεια το Θεατρικό Εργαστήρι του

Δήμου Κερατέας «Θέσπις» παρουσιάζει

για 5η φορά το έργο του Αλεσάντρο Κα-

σόνα «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» σε

σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη. 

Την Κυριακή 1η Αυγούστου ξεκινούν το

πρόγραμμα χορευτικά συγκροτήματα

του Λυκείου Ελληνίδων Κερατέας και

του Λαογραφικού Ομίλου «Απόλλων Κε-

ρατέας»

Στη συνέχεια η συναυλία «Όλοι μαζί με

μια κιθάρα στο Οβριόκαστρο» που γίνε-

ται για 3η χρονιά (έγινε για πρώτη φορά

τον Αύγουστο του 2008). Ήταν μια ιδέα

του συντονιστή του φεστιβάλ τραγουδο-

ποιού Άλκη Κων/πουλου και ήταν η

αφορμή το 2009 να γίνει το 1ο Φεστιβάλ

Οβριοκάστρου.

ΤΟ 2Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Πάνω από 100 καλλιτέχνες, και την παράσταση  “Χωματερή στο Οβριόκαστρο; Αγαμοι θύται”

29, 30, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ & 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ημερίδα για το τί

φέρνει ο “Καλλικράτης”

Η Αναπτυξιακή Κίνηση Κατοίκων Βάρης σε συ-

νεργασία με όλους τους Συλλόγους της πόλης,

οργανώνουν ημερίδα που αφορά την εφαρμογή

του νόμου “Καλλικράτης”, με σκοπό την ενημέρω-

ση των κατοίκων.

Θα μιλήσουν θεματικά διακεκριμένοι επιστήμο-

νες.

Η εκδήλωση γίνεται στο Δημοτικό θέατρο της Βά-

ρης (Αττιδος) την Τετάρτη 28 Ιουλίου, 7 μ.μ.

Παιδεία: Βανδώρος Νίκος και Τάσος Περτας

Υγεία: Κανάκης Νικ.  και Καμπουράκης Κ.

Περιβάλλον: Σταματόπουλος Λευτέρης

Ανάπτυξη: Ξενοκώστας Χρ.

Εγκληματικότητα: Κατερινόπουλος Θαν.

Συζήτηση: Κιριόπουλος Γ. και τέλος 

Δήμοι Ευρώπης - Ελλάδας ο Νίκος Γιαννής.

ΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

CINE ΓΕΡΑΚΑΣ
Γαργηττού & Ευμένους

Τηλ.: 210 66.12.717

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΜΑΓΟΣ
THE SORCERER’S AP-

PRENTICE

εως ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Ιουλίου

Σκηνοθεσία: Τζον Τάρτελ-

ταουμπ. Πρωταγωνιστούν:

Νίκολας Κέιτζ, Μόνικα Μπε-

λούτσι, Τερέζα Πάλμερ.

Διάρκεια: 110 λεπτά

Πέμπτη - Κυριακή 9.00 &

11.00 (Δύο προβολές)

Δευτέρα - Τρίτη & Τετάρτη

11.00 ( Μια προβολή)

Με μια εκλεκτή εκδήλωση, άνοιξε τις

καλοκαιρινές της εκδηλώσεις η Φιλαρ-

μονική Μαρκοπούλου, στις 14 Ιουλίου,

με τη φιλοξενία της WEST VIRGINIA

ALUMNI BAND στο Θέατρο Σάρα. 

― Συμπράττει επί σκηνής με την αμε-

ρικάνικη χορωδία CROSSE IIe

CHORALE στις  24/7 στο Θέατρο Σά-

ρα, Μαρκόπουλο, ώρα 21.00

Και στις 31 Ιουλίου στη δημοτική πλαζ

του Αυλακιού στο Πόρτο Ράφτη, στις

5μ.μ., η καθιερωμένη συναυλία της Φι-

λαρμονικής στο θέατρο Σάρα με τζαζ,

ροκ, σύγχρονη μουσική για μπάντα

και ένα μοναδικό αφιέρωμα στους

αξέχαστους BEATLES. Και ένα άκρως

χορευτικό happening – έκπληξη δίπλα

στη θάλασσα!

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

σε σειρά εκδηλώσεων
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«Θεός… φυλάξου!!!»

30, 31 Ιουλίου,“Επί Κολωνώ”
Θεατρικό φεστιβάλ

Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός-Αθήνα

Ζητείται άνθρωπος, με ανώτερο επικοινωνιακό χάρισμα και

υπέρτατες διοικητικές ικανότητες για πλήρη και ατέρμονη

απασχόληση… «Παραδεισένιο» περιβάλλον, εκπαίδευση δί-

πλα σε κορυφαίους του είδους, δυνατότητα ανέλιξης στην

«ανώτατη» θέση, απολαβές θεϊκές. Όχι πλασιέ – τηλεφωνη-

τής. Αποστείλατε βιογραφικό...

Αναλογιστήκατε ποτέ ποιος πραγματικά είναι άξιος και

ικανός για μία θέση απόλυτης εξουσίας;

Βράβευση προσωπικοτήτων

στο Ζάππειο

από το Ευρω-Αμερικανικό

Συμβούλιο Γυναικών
Τιμητική- εναρκτήρια εκδήλωση

14ου Παγκόσμιου Συμποσίου στην Αθήνα

Πρεσβεύοντας την Ελλάδα 
του πολιτισμού και του πνεύματος 

Σε μια μεγαλειώδη βραδιά διεθνούς ακτινοβολίας στο

Ζάππειο Μέγαρο τίμησε το Ευρω-Αμερικανικό Συμβού-

λιο Γυναικών προσωπικότητες- φωτεινά παραδείγματα

από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για τα επιτεύγματά

τους στον κόσμο της πολιτικής, της οικονομίας, της δη-

μοσιογραφίας και της τέχνης. Η τιμητική αυτή εκδήλω-

ση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ου Παγκόσμιου
Συμποσίου στο οποίο συναντήθηκαν κι αυτή τη χρονιά

διακεκριμένοι Έλληνες αλλά και πολλοί ξένοι συμμετέ-

χοντες που απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία και γί-

νανε κοινωνοί και πρεσβευτές του ελληνικού πολιτι-

σμού και πνεύματος, επισκεπτόμενοι την Αθήνα, αρκε-

τά ιστορικά μέρη και νησιά μας.

Ο διακεκριμένος αυτός θεσμός δημιουργεί γέφυρες επι-

κοινωνίας και καλλιεργεί πολιτιστικούς δεσμούς σε διε-

θνές επίπεδο προωθώντας ιδιαίτερη τη γυναικεία δυνα-

μική, συμβάλλοντας πάντοτε στην ανάδειξη της Ελλά-

δας και της κουλτούρας της και την ενδυνάμωση της ει-

κόνας της στο εξωτερικό. Φέτος είχε την αιγίδα του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής και την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανι-

σμού Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Παγκρή-

τιας Ένωσης Απανταχού Γυναικών.

Στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου με έμβλημα τη Θεά

Αρτέμιδα, που συμβολίζει την ανεξάρτητη και δυναμική γυ-

ναίκα, δόθηκαν σε 24 διακεκριμένα πρόσωπα, γυναίκες και

άνδρες, τα διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία «ΑΡΤΕΜΙΣ»

που φιλοτέχνησε ο Έλληνας γλύπτης που ζει και διαπρέπει

στην Ουάσιγκτον Εξηκίας Τριβουλίδης. Τα μετάλλια ήταν

προσφορά των Elle Amber – Δ. Αναγνωστοπούλου. Με

μουσικά βραβεία τιμήθηκαν οι: Μίμης Πλέσσας και  Γιώρ-

γος Κατσαρός για την πλούσια προσφορά τους στο χώρο

της τέχνης, οι διεθνώς αναγνωρισμένοι συνθέτες Δημή-

τριος Κατής και Thomaczek Bednarek, η μεσόφωνος Αγ-

γελική Καθαρίου, η συνθέτρια και σολίστ πιάνου Yegana

Akhundova, η γνωστή ερμηνεύτρια Κωνσταντίνα, η κόρη

του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα και ερμηνεύτρια

Leah Speckhard.

Ανάμεσα στους Έλληνες βραβεύθηκε η Βίκυ Χατζηβα-

σιλείου, τηλεπαρουσιάστρια και δημοσιογράφος, η Μαί-

ρη Τζανάκη, πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Απα-

νταχού Γυναικών, ο Θάνος Αλαφογιάννης, πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

του ομίλου εταιρειών Πρόσβασις- επικεφαλής της

ACTECH LLC και σύμβουλος ανάπτυξης του ομίλου Vir-

tual Trip, η Μαριλένα Στρατοπούλου, ανώτατο εκτελε-

στικό στέλεχος της εκστρατείας Η Μόδα κτυπά τον

Καρκίνο του Μαστού Ελλάς και η Αγγελίνα Μιχαηλίδη,

πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή οι πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις του Δήμου Βάρης και του Πνευματικού Κέ-

ντρου της (ΠΚΔΒ). Το πρόγραμμα συνεχίζει:

Σάββατο 24 Ιουλίου, 9μ.μ. Συναυλία 

με Ελένη Τσαλιγοπούλου 

– Δήμητρα Γαλάνη & Imam Baildi

Στάδιο Βάρης
Είσοδος 15€. Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο Βάρης. 

Εισιτήρια θα πωλούνται και την ημέρα της συναυλίας

στα ταμεία του σταδίου Βάρης.

Σάββατο 31 Ιουλίου 

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη

Πρεβενιού “Ακούρδιστοι”, Παιδική χαρά Χέρωμα, 21.00

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στη Βάρη

Εκδηλώσεις 

στην Παλαιά Φώκαια

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας συνεχίζει τις πολιτι-

στικές της εκδηλώσεις, στην παραλία της πόλης.

Μια δροσερή βόλτα στην παραλία, στα στημένα πε-

ρίπτερα, μπορείτε να βρείτε από βιβλία, παιχνίδια

έως μαλλί της γριάς και ψημένο καλαμπόκι.

Ακόμη κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται προγραμματι-

σμένες εκδηλώσεις από την Κοινότητα όπως παρα-

κάτω:

Σάββατο 24/7: Χορευτική παράσταση από το συ-

γκρότημα του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλό-

γου Π. Φώκαιας “Αγία Ειρήνη”.

Κυριακή 25/7 θέατρο λιμανιού: Μουσική παράσταση

από το μουσικό εργαστήρι του δημοτικού Σχολείου.

Κυριακή 1/8 θέατρο λιμανιού: ”Μια παράξενη ιστο-
ρία” θεατρική παράσταση, από την  ομάδα “Ανοιχτά

πανιά”.

Κυριακή 29/8: Θέατρο λιμανιού, 15 χρόνια προσφο-

ράς από το ΚΑΠΗ Κοινότητας Φώκαιας. Συμμετέχει

η μικτή χορωδία του ΚΑΠΗ Καλυβίων.

8 Νέοι Δημιουργοί – 
8 Εικαστικές Παρτιτούρες

Το Μέγαρο ανοίγει διάλογο 

με την πόλη και τον κόσμο

Ανοιχτό σε νέες προτάσεις και ιδέες,  προωθεί μια σημα-

ντική εικαστική παρέμβαση στην πόλη,  με πόλο έλξης

την πρόσοψη του. 

Ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής κ. Ιωάννης Μάνος,

δήλωσε ότι «με την υπαίθρια αυτή έκθεση συνεχίζεται

και διευρύνεται ο διάλογος του Μεγάρου με την Αθήνα,

τους πολίτες και τους φιλοξενούμενους της, ‘διάλογος’

που θα επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι».

Oκτώ εικαστικές παρτιτούρες που φέρουν την υπογραφή

νέων δημιουργών και την επιμέλεια του ζωγράφου Γιάν-

νη Ψυχοπαίδη, συνιστούν μια μοναδική υπαίθρια έκθεση,

μια πλατφόρμα καλλιτεχνικής δημιουργίας’.

Με θέμα «Ο Ήχος του Χρώματος» οι καλλιτέχνες δούλε-

ψαν πυρετωδώς πάνω στα ‘λευκά’ banners , αποτυπώνο-

ντας ευρηματικά τις ιδέες τους. 

Μοναδική ίσως υπαίθρια έκθεση έργων τόσο μεγάλης

κλίμακας και μια σπάνια στιγμή καλλιτεχνικής συν-λει-

τουργίας με την κοινή πρόθεση να διεκδικήσει το έργο

τέχνης μια νέα δημόσια εικόνα και μια νέα αισθητική και

ιδεολογική λειτουργία στην πόλη. 

Tζωρτζίνα Καλέργη 
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Οχι, από Νομαρχία

στη Μελέτη αποκατάστασης 

του Λατομείου Κυριακού

Αρνητική εισήγηση έκανε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος με υπογράφοντα τον Ι.

Στριφτό, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποκατάστασης λατο-

μείου αδρανών υλικών της εταιρείας “Λατομεία Κυριακού” που βρίσκονται στη

θέση Λαμπρικά στο Κορωπί.

Η έκταση ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και έχει συναφθεί μισθωτήριο συμβό-

λαιο από το 1980 με διάρκεια 10 ετών και με αναδρομική ισχύ από τον 1ο του

1977. Εκτοτε λειτούργησε με αλλεπάλληλες παρατάσεις αδείας. Ενα μακρύ

ιστορικό παρατάσεων, διακοπών, έκδοσης αδειών και τούμπαλιν.

Σήμερα η εταιρεία υπέβαλε αίτηση (4/3/10) για παράταση λειτουργίας του λα-

τομείου για τη διενέργεια αποκλειστικά εργασιών αποκατάστασης του λατομι-

κού χώρου 484.150τ.μ. συν τα 10.000τ.μ. που είχε εκδοθεί άδεια για λατόμευ-

ση και ανεστάλη.

Η Υπηρεσία Περιβάλλο-

ντος εκθέτοντας τις από-

ψεις της αναφέρει ότι

― Οι ανωτέρω αναφερό-

μενοι περιβαλλοντικοί

όροι ισχύουν μέχρι το

20.8.98 για εργασίες

εξόρυξης και αποκατά-

στασης και μέχρι

20.8.2001 για εργασίες

αποκατάστασης και δεν επιδέχεται τροποποίηση - παράταση. 

― Ο χώρος των 10.000τ.μ. εντάσσεται στη Α’ ζώνη Υμηττού. Τα όσα αναφέ-

ρονται δε στη μελέτη περί ανάγκης συνέχισης και ολοκλήρωσης του λατομι-

κού χώρου δεν έχει εφαρμογή στο τμήμα των 10.000τ.μ.

― Τα όσα αναφέρονται για δεύτερο στάδιο εργασιών του οποίου οι “εργασίες

θα επικεντρωθούν στη βαθμιδωτή διαμόρφωση των πρανών του ορύγματος

που έχει διαμορφωθεί στο Τμήμα Α”, που γράφει η εταιρία, δεν έχουν εφαρ-

μογή καθώς δεν εντοπίστηκαν βαθμίδες στο τμήμα - χώρο των 10.000τ.μ.

― Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ και με τα στοιχεία που προκύπτουν

ο εξορύξιμος όγκος είναι της τάξης των 20.000κ.μ.  

«Οίον, Μπογιάτι, Αγ. Στέφανος, το
χθες στο σήμερα και στο αύριο»

Μία νέα έκδοση από τη Νομαρχία

Με ομόφωνη απόφασή του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, μετά από

εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή, αποφάσισε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

με τον Δήμο Αγ. Στεφάνου και την Αττική Αναπτυξιακή Α.Ε.  προκειμένου να εκδοθεί

βιβλίο με τίτλο «Οίον, Μπογιάτι, Αγ. Στέφανος, το χθες στο σήμερα και στο αύριο»,
που αναφέρεται στην ιστορία του Αγ. Στεφάνου.

Πρόκειται για πλούσιο ιστορικό και λαογραφικό υλικό, που περιγράφει τον ξεριζωμό,

την εγκατάσταση και την προκοπή των ανθρώπων αυτών, την δράση τους στον πόλε-

μο και την κατοχή μέχρι τις σημερινές μέρες. Η ιδέα για την συγκέντρωση του υλικού

ξεκίνησε το 2005 από το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Τοπικής Ιστο-

ρίας του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η Νομαρχία θα χρηματοδοτήσει το όλο εγχείρημα με το ποσό των 20.000 ευρώ για

την εκτύπωση 5.000 αντιτύπων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του άρθρου 19

του Καταστατικού καλεί τα μέλη του σε Τακτι-

κή Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή

1η Αυγούστου στις 10.30 το πρωί στο χώρο

του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγίας Μαρίνας.

Μετά το τέλος της Γ.Σ. θα επακολουθήσει ψη-

φοφορία για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου στα γραφεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση

θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή στο ίδιο

μέρος και ώρα με τα ίδια θέματα.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακά-

τω θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμε-

νου Δ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ.

2. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση της εξε-

λεγκτικής επιτροπής και έγκριση από τη Γ.Σ.

3. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για θέματα – προ-

βλήματα της περιοχής και συζήτηση επ’ αυ-

τών.

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διε-

νέργεια εκλογών και την ανάδειξη του νέου

εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της

τριμελούς Ε.Ε.

ΟΙ διαδικασίες των αρχαιρεσιών θα αρχίσουν

αμέσως μετά το πέρας της Γ. Συν. στα γρα-

φεία του Συλλόγου και θα λήξουν στις 20.30.

Τα μέλη πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις τα-

μειακές τους υποχρεώσεις προκειμένου να

έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα στα όργανα του

Συλλόγου, θα παραλαμβάνονται από 21 έως

26 Ιουλίου από 19.00 έως 20.00 στα γραφεία

του Συλλόγου και θα ανακοινωθούν την

27.7.10.

Αλλο ένα μνημόσυνο σε χιλιάδες

καμμένα δέντρα, άλλος ένας επική-

δειος για το πράσινο που χάνεται,

για την ανάσα που λιγοστεύει, για

το περιβάλλον που ...τελειώνει.

Οι πρόσφατες φωτιές στη Βόρεια

Αττική δεν αφήνουν πολλά περιθώ-

ρια. Κάθε χρόνο αποτεφρώνονται

χιλιάδες δέντρα, που για να ξαναγί-

νουν χρειάζονται δεκαετίες. Αν και

όπως έχει αποδείξει η πρακτική,

τσιμεντώνονται και δεν αναδασώ-

νονται.

Συζητήθηκε λοιπόν η πρόσφατη φω-

τιά - που έκαψε το Βαρνάβα και

έφτασε μέχρι το Μικροχώρι στο Κα-

πανδρίτι - στο Νομαρχιακό Συμβού-

λιο, είπε ο κάθε νομαρχιακός σύμ-

βουλος τις απόψεις του και εκεί τελειώσανε.

Οι αιτίες πολλές και διάφορες από τα χείλη των νομαρχιακών: 

Νομάρχης: Ξέρουμε ότι υπάρχει μια χρόνια κακή σχέση μεταξύ Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας και Δασικής Υπηρεσίας εδώ και δέκα χρόνια!

Ι. Στεργίου: Οσο υπάρχουν συμφέροντα τα δάση θα καίγονται. Πώς φύτρωσαν
αυτές οι βίλες με τις πισίνες μέσα στο δάσος προς το Μικροχώρι;
Ι. Κοκκινόπουλος: Δασικοί δρόμοι σε άθλια κατάσταση, στενοί με καινούριες βί-

λες έτσι που να μη χωράει να πε-
ράσει ούτε αυτοκίνητο.
Ντούρος: Πετάχτηκαν για άλλη μια
φορά 1.300.000 ευρώ στη φωτιά
για ένα σύστημα πυρανίχνευσης
άχρηστο, όπως απέδειξε η φωτιά.
Ν. Στεφανίδης: Για άλλη μια φορά η
περιοχή μας καίγεται. Εμείς κάναμε
κοκκορομαχίες. Η υπόθεση και της
πυροπροστασίας και του περιβάλ-
λοντος δεν αφήνεται στην τύχη
τους.
Μπαλής: Ο πιο ανάγλητος καταπα-
τητής είναι το κράτος. Οι προηγού-
μενες φωτιές έγιναν όταν ήταν σε
διαβούλευση το δασικό νομοσχέ-
διο. Το ίδιο και τώρα.

Βέβαια ο Νομάρχης έριξε ευθύνη στα Δασαρχεία, που ενώ τους έχει προτείνει

να καθαρίσει με δικά τους μηχανήματα τους δασικούς δρόμους, δεν βρίσκει πα-

ρά ελάχιστη ανταπόκριση η Νομαρχία.

Οσο για το σύστημα πυρανίχνευσης που κατήγγειλε και ο Ντούρος, ο Νομάρχης

εξήγησε ότι η κάμπερα στο Καπανδρίτι είδε τη φωτιά, αλλά δεν την είδε στην

εστία της. Αρα...

Προοδευτικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου
Πρόσκληση Γενικής Εκλογο-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Αλλο ένα μνημόσυνο στ’ αποκαΐδια...
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Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Επανήλθε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο την

περασμένη Δευτέρα (19)το Αιολικό Πάρκο

(ΑιοΠα) στον όρμο του Μαραθώνα, που

επιχειρούν να εγκαταστήσουν, παρά τις

αντιδράσεις φορέων και κατοίκων.

Επανήλθε πρωτίστως το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής με προκαταρκτική χωροθέτηση, ενώ

πριν ένα χρόνο η αίτηση είχε έρθει από

ιδιωτική εταιρεία.

Μετά τον πρόσφατο νόμο (Ν 3851/2010)

που έφερε η αρμόδια Υπουργός Τ. Μπιρ-

μπίλη, με τον οποίο αλλάζει το νομοθετικό

πλαίσιο, “εκεί που μας χρωστάγανε μας πή-
ραν και το βόδι”, όπως γράφει και ο σοφός

λαός, αντί να δούμε βελτίωση είδαμε τα

χειρότερα, πράγμα που επεσήμανε και ο

Νομάρχης τονίζοντας ότι διαψεύστηκαν οι

προσδοκίες του για μεγαλύτερη ευαισθη-

σία στις οριοθετήσεις, πράγμα που είχε

υποσχεθεί και η Μπιρμπίλη.

Εφαρμόστηκε, εξήγησε, από την Υπουργό,

εν κρυπτώ και χωρίς καμία ενημέρωση των

τοπικών κοινωνιών η νέα διαδικασία που

απαιτεί την προκαταρκτική οριοθέτηση των

περιοχών ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις

ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ επελέγησαν 12

θέσεις μεταξύ των οποίων και εκείνη με

την ονοματοθεσία “Πεταλιοί” πίσω από την

οποία κρύπτεται ο κόλπος του Μαραθώνα.

Αφού τόνισε δε την ανάγκη  αξιοποίησης

εναλλακτικών μορφών ενέργειας προκει-

μένου να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβά-

ρυνση, επανέλαβε ξανά την ομόφωνη αρ-

νητική απόφασή τους και τους λόγους που

την απέρριψαν πριν έναν χρόνο, την οποία

πρότεινε να ενεργοποιήσουν.

Ο Χρ. Καλαποθαράκος εξέφρασε την απο-

ρία του: “δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι εί-
ναι αυτοί που κινούν τα νήματα, αγνοώ-
ντας Α’ & Β’ βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και καταστρέφουν αρχαιολογικούς
χώρους”.
Ο Νίκος Στεφανίδης, τόνισε ότι με τη δια-

δικασία express το Υουργείο τροποποιεί το

ειδικό χωροταξικό και επιτρέπει την τοπο-

θέτησή τους παντούν.

Ο πρώην Πρόεδρος του Ν.Σ. Διον. Παπου-

τσής, που βρισκόταν εκεί ζήτησε να παρ-

θούν δεσμεύσεις από τους υποψηφίους

Δημάρχους και Περιφερειάρχες, αλλά και

από τα κόμματα.

Στην αίθουσα παρευρίσκονταν αρκετοί κά-

τοικοι από τις περιοχές, οι οποίοι έχουν

συστήσει Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

και κατέθεσαν σχετική ανακοίνωση, στοι-

χεία της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.

Τέλος το Νομαρχιακό Συμβούλιο  αποφάσι-

σε ομόφωνα: 

1. Να επαναφέρει την απόφαση του 2009 με

την οποία είχε απορρίψει την σχεδιαζόμενη

εγκατάσταση θαλάσσιου αιολικού πάρκου

στον Μαραθώνα για τους εξής λόγους: 

― Η τυχόν χωροθέτηση θα επιφέρει τερά-

στια επιβάρυνση στο ανθρωπογενές και φυ-

σικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

― Η μικρή απόσταση από τις ακτές, η εγγύ-

τητα στον υψηλής σημασίας υγροβιότοπο

του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά και η μεγάλη

οπτική αλλά και ηχητική όχληση συνηγορούν

στην μη εγκατάσταση του ανωτέρω έργου. 

― Η προτεινόμενη χωροθέτηση αγνοεί τον

τουριστικό και παραθεριστικό χαρακτήρα της

περιοχής αλλά και τον ιστορικό χώρο του

Μαραθώνα. 

2. Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με την πολι-

τική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να

απαιτήσει την ανάκληση της χωροθέτησης

για τον κόλπο του Μαραθώνα εν’ όψει μάλι-

στα και του εορτασμού των 2500 χρόνων

από το καθοριστικό για την παγκόσμια ιστο-

ρία γεγονός της Μάχης του Μαραθώνα.

3. Να στηρίξει, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ

και τους συλλογικούς φορείς της περιο-

χής, δράσεις για την ακύρωση της σχεδια-

ζόμενης περιβαλλοντικής και ιστορικής

υποβάθμισης της περιοχής του Μαραθώνα.
Α.Μπουζιάνη

Η Διαδημοτική Συνεργασία Πολιτών, που

πλαισιώνεται από 50 Συλλόγους του Δήμου

Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφήνας και των

Κοινοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού, με

ανακοίνωσή της,  δηλώνει την αντίθεσή της

στη δημιουργία θαλάσσιου αιολικού πάρκου

(ΑιοΠα) στον Ορμο του Μαραθώνα.

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Ο νέος νόμος για την προώθηση των Ανανεώ-

σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην χώρα μας

( Ν.3851/ 4/6/2010), εξισώνει τα μεγάλα έργα

ΑΠΕ με έργα Εθνικού Συμφέροντος.  Έχουμε

πλέον ν’αντιμετωπίσουμε την άναρχη χωροθέ-

τηση των μεγάλων Αιολικών Πάρκων (ΑιοΠα)

τα οποία αποτελούν εγκαταστάσεις βαριάς

βιομηχανίας. 

Στις 6/7/2010 το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε την

«Προκαταρκτική Χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιο-

λικών Πάρκων» προβάλλοντας τις προτάσεις

των μεγάλων επενδυτών του αιολικού λόμπυ.

Η παρουσίαση αυτή έγινε παράτυπα, χωρίς

καν να εφαρμοστεί  η διαδικασία Στρατηγικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που προβλέπει ο

νέος νόμος και χωρίς να υπάρχει Στρατηγικός

Ενεργειακός Σχεδιασμός.

Το προτεινόμενο Θαλάσσιο Αιολικό στον όρμο

του Μαραθώνα, κατά την διαδικασία αδειοδό-

τησής του, που ίσχυε μέχρι πριν από το νέο

νόμο, είχε συγκεντρώσει αρνητικές γνωμοδο-

τήσεις, τέτοιες που ανάγκασαν την αρμόδια

υπηρεσία (ΕΥΠΕ), να σταματήσει κάθε διαδι-

κασία και να επιστρέψει τον φάκελο του έρ-

γου στον επενδυτή. Τώρα,  το έργο επανέρχε-

ται ως Εθνικής σημασίας, αντιβαίνοντας κι αυ-

τά ακόμα τα κριτήρια που υποτίθεται ότι χρη-

σιμοποίησε το ΥΠΕΚΑ για να το χωροθετήσει.

Όπως: 

➢ Αποκλεισμός προφανών περιοχών όπου η

ανάπτυξη θαλάσσιων πάρκων είναι ασύμβατη

με άλλες χρήσεις. 

o Ο όρμος του Μαραθώνα είναι κηρυγμένος

αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος, παγκό-

σμιο σέβασμα. Προστατευταία στοιχεία της

περιοχής, εκτός από τους αρχαιολογικούς χώ-

ρους, είναι η ακτογραμμή και το τοπίο. 

o Η παραλιακή ζώνη έχει χαρακτήρα τουριστι-

κο-παραθεριστικό κι αποτελεί την τελευταία

περιβαλλοντική παρακαταθήκη στην Αττική. 

o Τα νερά χρησιμοποιούνται για κολύμβηση

και ναυταθλητικές δραστηριότητες

o Ο όρμος είναι φυσικό αγκυροβόλιο πλοίων,

περιοχή όπου τα υδροπλάνα ανεφοδιάζονται

για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών της

Β.Α.Αττικής και αποτελεί πεδίο στρατιωτικών

ασκήσεων.

o Υπάρχει ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, αυξημένη

ναυτιλιακή κίνηση, ασκείται επαγγελματική κι

ερασιτεχνική αλιεία 

➢ Στην καταρχήν αποφυγή θέσεων με σημα-

ντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

o Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, είναι ση-

μαντικός παράλιος βιότοπος, κυρίως για την

μετανάστευση των πουλιών. 

o Ο βυθός είναι ρηχός και αμμώδης και η ακτο-

γραμμή παρουσιάζει έντονα ακτομηχανικά

προβλήματα

➢ Στην ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης

από τις εγκαταστάσεις

o Οι αποστάσεις των α/γ από τις οικιστικές και

αρχαιολογικές περιοχές είναι τόσο μικρές,

που σε συνδυασμό με τα μεγέθη τους, αποτε-

λούν όχληση και προσβολή του τοπίου.

Πληροφορίες: sofsid@otenet.gr, 6976754182,

6977212808, 6973391236, 6977455172

Σε ανακοίνωσή της η ΝΑΣ γράφει μεταξύ άλ-

λων: Το Αιολικό Πάρκο που προωθείται από

την κυβέρνηση, καθώς και το «παραλιακό μέ-

τωπο» που ξεκίνησε η ΝΔ και εξυπηρετεί τα

κατασκευαστικά και άλλα συμφέροντα, στηρί-

ζεται από τους δήμους Μαραθώνα, Νέας Μά-

κρης, Ραφήνας και άλλους κρατικούς φορείς

που έρχονται να ολοκληρώσουν τον τύπο ανά-

πτυξης που θέλουν για την περιοχή μας κό-

ντρα στα συμφέροντα των κατοίκων των πα-

ραπάνω Δήμων. Μετά την κατασκευή του αε-

ροδρομίου των Σπάτων, την γιγάντωση του λι-

μανιού της Ραφήνας και τα Ολυμπιακά έργα,

χάνεται η όποια ποιότητα ζωής είχε επιτευ-

χθεί με αγώνες των κατοίκων της περιοχής.

Το Αιολικό Πάρκο δεν είναι κεραυνός εν αι-

θρία αφού, μετά την απελευθέρωση της ηλε-

κτρικής ενέργειας από τις κυβερνήσεις του

ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, θα αποτελέσει κερδοσκο-

πικό εργαλείο στα χέρια αυτών που θα το κα-

τασκευάσουν. Επομένως τίποτα καλό δεν

πρόκειται να φέρει στους κατοίκους του Λε-

κανοπεδίου το προωθούμενο έργο, παρά μόνο

αυξημένα κέρδη για τους κάθε λογής επιχει-

ρηματίες, ντόπιους και ξένους.

Η ΝΑΣ και οι Δημοτικές Αγωνιστικές Κινή-

σεις της περιοχής καλούν τους κατοίκους,

τους εργαζομένους, τους νέους και τις νέες

πρώτα απ’όλα, να μη μείνουν με σταυρωμένα

χέρια παρακολουθώντας την υποβάθμιση της

περιοχής από τα συμφέροντα των κατασκευα-

στικών και άλλων εταιριών.

Χρειάζεται να αγωνιστούν για έναν άλλο τύ-

πο ανάπτυξης που θα έχει βασική κατεύθυν-

ση η ηλεκτρική ενέργεια να είναι λαϊκή περι-

ουσία και όχι κερδοσκοπικό εργαλείο στα χέ-

ρια μονοπωλιακών συμφερόντων.

Για ανοιχτές παραλίες που θα χρηματοδο-

τούνται για το σκοπό αυτό από τον κρατικό

προϋπολογισμό και δεν θα είναι χώροι όπου η

Τοπική Διοίκηση θα γίνεται γέφυρα για την πα-

ράδοσή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Αιολικό πάρκο στον όρμο Μαραθώνα!

Διαδημοτική Συνεργασία Πολιτών, για τα ΑιοΠα

Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία (ΝΑΣ)
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«Το πόσο   εύκολα αλλάζει η ζωή και οι
τρόποι ζωής των ανθρώπων,  κάνει πολύ
μεγαλύτερη εντύπωση όσο πιο χτυπητή εί-
ναι η αντίθεση με την ακινησία της φύσης
…ιδιαίτερα όταν οι γενεές ασεβών έχουν
διαδεχτεί τις γενεές ευσεβών που έχουν
κατέβει στους τάφους»

Φρανσουά Ρενέ ντέ Σατωμπριάν 

Στα μέσα του 5ου π.Χ. αι. είχε αρχίσει  στις

ελληνικές πόλεις να γίνεται εμφανής  η

σειρά των αλλαγών που επέπρωτο να έλ-

θει. Η βασική αλλαγή αφορούσε τις σχέ-

σεις των Ελλήνων με τους γύρω πολιτι-

σμούς. Η νίκη των Ελλήνων επί των εισβο-

λέων Περσών και η εν συνεχεία υπό μορ-

φήν αντιποίνων εισβολή των Ελλήνων στις

περσικές περιοχές, είχε σαν αποτέλεσμα

εκτός από την κατάκτηση, τη σύμμειξη των

πολιτισμών. Η ανάγκη εμπορικών συναλλα-

γών, άρχισε να διδάσκει τους εν γειτονία

λαούς, ότι ο ένας είχε την ανάγκη του άλ-

λου και έτσι η όποια αντιπάθεια που από

πολέμους και μίση είχε καλλιεργηθεί, να

παραχωρήσει τη θέση της σ΄ ένα βαθμό

ανεκτικότητας προς το ίδιον συμφέρον, ή

και εκ των πραγμάτων σ΄ ένα  βαθμό συ-

μπαθείας. 

Διαβάζω στον Ηρόδοτο, ότι όταν ο Πέρσης

βασιλιάς ρώτησε τους Ινδούς και τους Έλ-

ληνες που είχε προσκαλέσει  να του περι-

γράψουν την  τελετουργική διαδικασία της

μεταθανάτιας διαχείρισης των νεκρών, οι

μεν Έλληνες απήντησαν ότι συν τοις άλ-

λοις  τους θάβουν, ενώ οι Ινδοί απάντησαν

ότι τους τρώγουν. Όταν η μια πλευρά

άκουσε τη θέση της άλλης, εντυπωσιάστη-

κε και σοκαρίστηκε και άρχισε μια μακριά

συζήτηση αντιπαράθεσης. Ο βασιλιάς

έβγαλε  συμπέρασμα, ότι σε όλες τις χώ-

ρες, μα και σε όλους τους τόπους, βασι-

λεύουν  ιδιαίτεροι νόμοι, θεσμοί και συνή-

θειες και ότι σωστό ή λάθος, δεν υπάρχει

σαν γενικός   κανόνας, κοινός  για όλους

τους ανθρώπους. Η υποκειμενική άποψη

που διέπει την πράξη,  βαρύνει το “επιτρέ-

πον και ηθικόν”.  

Το συμπέρασμα που βγαίνει λοιπόν από

τα παραπάνω είναι, ότι οι λαοί με ανεκτικό-

τητα των εκατέρωθεν ιδιαιτεροτήτων, πρέ-

πει να συνεργάζονται για το αμοιβαίο και

κοινό συμφέρον. 

«Όταν όμως το άτομο δεν αναγνωρίζει
καμμιά αξία άλλη εκτός από την προώθηση
του ιδίου  του οφέλους, έτσι ώστε να αγνο-
εί όλους τους ανθρώπινους κανόνες, τα
έθιμα τις θείες νουθεσίες, τους ιστορικούς
αγώνες του γένους και της φυλής, τότε θα
μπορούσε  κανείς να βγάλει το συμπέρα-
σμα , ότι ο εν λόγω άνθρωπος δεν  δύναται
να αποδεχτεί την ανάγκη να προσαρμοστεί
και να σεβαστεί τους κανόνες συμπεριφο-
ράς στην κοινωνία  που διαβιεί. Θα ελέγε-
το  μάλιστα ότι είναι ανίκανος να  διδάξει
ηθική και  αρετή , ως θα είχε υποχρέωση
αν ετύγχανε να είναι μεταξύ των επιφανών
του τόπου, και στην τελευταία περίπτωση
θα πρέπει να θεωρείται ανίκανος ακόμη και
αποδιοπομπαίος». (Πλάτωνος “Πολιτεία”).

Εν συμπεράσματι,  ανίκανοι,  απορριπτέοι

και κολάσιμοι  από την υγιά ανθρώπινη κοι-

νωνία, πρέπει να είναι εκείνοι που ενερ-

γούν σε βάρους του συνόλου προς ίδιον

συμφέρον, εγκληματικές όμως  μορφές

αν κατέχουν και επιφανή θέση.  

Στη συζήτηση πάλι στην “Πολιτεία” παρεμ-

βαίνει ο Θρασύμαχος δηλώνοντας πως «η
προώθηση του συμφέροντος του υπηκόου,
σε τελική ανάλυση εκκινείται  απο το συμ-
φέρον του άρχοντα» ( 343β-344 ε).

Και ο Θρασύμαχος συνεχίζει: «Το ενδιαφέ-
ρον του άρχοντα για την ευτυχία του υπη-
κόου, προϋποθέτει τη δική του, δηλαδή
την προσωπική  ευτυχία του άρχοντα».

Και με δυό λόγια: «ο βοσκός δεν θα έβο-
σκε, αν δεν υπήρχε η αγορά του προβά-
του».
Αυτή η απορία μού γεννήθηκε ανακεφαλαι-

ώνοντας τα παραπάνω συμπεράσματα  που

διατύπωσα όταν πληροφορήθηκα το διαγ-

γελτήριο μήνυμα του οικουμενικού  πα-

τριάρχη (το π . για τον λόγο του πατριάρχη

αυτού,  πάντα μικρό) προς τους εν Κρήτη

μητροπολίτες:

«Εντέλλεστε να τουρκέψετε, (δηλαδή να

γίνετε  Τούρκοι υπήκοοι), αν θέλετε  να
έχετε το δικαίωμα υποψηφιότητας διαδο-
χής στον “χριστιανο- τούρκικο οντά” του
Φαναρίου». Αυτό προφανώς τον διέταξε ο

Πατισάχ του. Μακάρι να βγω ψεύτης, μα

φαίνεται πως  οι κρητικοί μητροπολίτες,

όχι μόνο δεν το συζήτησαν με μια θέση

ενοχικού προβληματισμού,  αλλά αρπάξα-

νε την “εκ θεού μουσουλμανικού”  ευκαιρία

και προχώρησαν σε μια  θετική στον “εκ-

πρόσωπο” του Σουλτάνου  απάντηση,

πράγμα που επαναλαμβάνω,  εκ καρδίας

ελληνικής το απεύχομαι.

Ναι, συναδέλφωση των λαών “άγιοι πατέ-

ρες”.  Να αμβλύνομε το παρελθόν, αλλά

πόσο το παρόν μπορεί να αμβλύνει το κλά-

μα εκείνο της χωριάτισας κρητικιάς γιαγιάς

μου,  που καθισμένη στο παραπόρτι, έκλαι-

γε σε άσχετο χρόνο· και όταν εγώ παιδί, τη

ρωτούσα: «Γιατί γιαγιά  κλαίς;». έπαιρνα

την απάντηση  «Για τους χριστιανούς παι-
δάκι μου, γι’ αυτά που τράβηξαν από  τους
αγαρηνούς,  για το Δάσκαλο το Γιάννη».
Η γιαγιά μου  έκλαιγε για το Δάσκαλο το

Γιάννη τον αγωνιστή που δεν είχε γνωρί-

σει, αλλά είχε διδαχθεί τους αγώνες του,

είχε μάθει πως τον είχαν  γδάρει ζωντανό

οι Τούρκοι μπροστά στα μάτια της θυγατέ-

ρας του, εκεί στο μεγάλο Κάστρο  (Ηρά-

κλειο), την ώρα που την βίαζαν δημόσια και

ομαδικά ποιοί; Μα αυτοί που σήμερα

εντέλλουν, στη δική μας ηγεσία της Ορθο-

δοξίας, να “τουρκέψει”, και αυτοί το συζη-

τούν.  Και γιατί όχι· Το όραμα της διδαχής

εκείνου του αλήστου μνήμης Γενναδίου, θα

είναι πάντα ζηλευτό!!  “Αγιοι πατέρες, επι-

τέλους·  μας χωρίζει από τον λαό αυτό,

ποτάμι αίματος και πόνου. Μπορεί να έχει

προχωρήσει  ο εμπορικός και οικονομικός

συμβιβασμός και η συνδιαλλαγή. Το χρήμα

όμως δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρη-

σκεία. Εσεις όμως έχετε πατρίδα και πατά-

τε τα άγια ματωμένα χώματα της Κρήτης.

Εχετε και θρησκεία την Ορθοδοξία τη συ-

νυφασμένη με όλους τους ελληνικούς

αγώνες και την αγωνία του λαού.  Αλλά

εσείς δεν είσθε έμποροι στον ναό του Κυ-

ρίου, γιατί αυτούς, ο Ιησούς τους έδιωξε με

το φραγγέλιο. Μερικά πράγματα δεν δια-

πραγματεύονται. Βέβαια θα μου πείτε αυτά

τα έλεγαν, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο

Δημοσθένης και τα δίδαξαν οι Αισχύλος

Ευριπίδης και Σοφοκλής. Και πάλι θα μου

πείτε ποιος λογαριάζει αυτούς τους ‘Εθνι-

κούς ειδωλολάτρες. Μην ξεχνάτε όμως

πως αυτούς τους σοφούς Έλληνες, τους

λάτρεψαν, τους σπούδασαν, τους τίμησαν

οι στυλοβάτες και οι μεγάλοι της εκκλη-

σίας Βασίλειος, Χρυσόστομος και Γρηγό-

ριος. Συνταυτισμένοι  με όλων αυτών  τις

αρχές αγωνίστηκαν ακόμη και  ο Χρυσό-

στομος Σμύρνης όταν τήρησε το “τεθνάμε-
ναι γαρ καλόν περί ής πατρίδι μαρνάμε-
νον”· και αγκάλιασε ο Άγιος αυτός Ποιμέ-

νας το λόγο του Χριστού και τον έκανε

πράξη, μαζί  με  το διωκόμενο ποίμνιο. Τε-

λικά,  μπροστάρης   σαν άλλος Χριστός,

γύρισε υπερήφανα την παρειά του στον

Τούρκο φονιά, στον δικό σας Τούρκο. Και

κραυγή του,  κραυγή του πονεμένου ταξί-

δεψε στο φουρτουνιασμένο Αιγαίο, διάβη-

κε το αφιλόξενο κρητικό πέλαγος και

έφτασε σημαία ελληνική  στο Αρκάδι.  

Αλλά θα μου πείτε, πρέπει να ‘χεις παρειά·

γιατί αν δεν έχεις τί να γυρίσεις. Τούρκος

γαρ είναι αυτός που ελλοχεύει.

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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ΥΓ. Πάντα είχα τη απορία γιατί ο μουφτής
της Θράκης είναι Τούρκος υπήκοος, και ο
πατριάρχης της πόλεως δεν είναι Ελληνας.
Θα μου πείτε αμοιβαίες συμβάσεις και συμ-
φωνίες. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τις αλ-
λάξαμε. Να σας πω γιατί τα πεντάστερα
ξενοδοχεία συμφωνιών έχουν μόνο κοιλια-
κά εδέσματα και ποτέ εθνικά. Τουλάχιστον
εγώ εθνικά δεν άκουσα ούτε γεύθηκα.

Ολίγα περι του επικείμενου “Σαρικίου’’

των Κρητών Μητροπολιτών

Τους δανείσαμε 

για να μας ...αγοράσουν!

Μέρες τώρα ακούμε για την πρόταση που έκανε ο Σάλ-

λας (επιχειρηματίας) που κατέχει την Τράπεζα Πειραι-

ώς, να αγοράσει την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυ-

δρομικό Ταμιευτήριο, κρατικές υπηρεσίες δηλαδή.

Η μεν Αγροτική φροντίζει για τον αγροτικό κόσμο και

όχι μόνο, αφού έχει δανείσει τα δύο μεγάλα κόμματα

με πολλά εκατομμύρια ευρώ, το δε Ταχυδρομικό Ταμι-

ευτήριο, που είναι η τράπεζα και του τελευταίου χωρι-

ού της επικράτειας έχει κι αυτό δανείσει και δη την

Τράπεζα που θέλει να το αγοράσει, με 350 εκατομ. ευ-

ρώ, όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Τ.Τ.

Χώρια τα δισεκατομμύρια που μοίρασε η Κυβέρνηση

ως κρατική ενίσχυση σε όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα

Πειραιώς πήρε 6,2 δις ευρώ  για να εξυπηρετήσει τις

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται κι

όχι για να μας αγοράσει!

Κι ενώ η κυβέρνηση το 2006 πούλησε το 7,18% της

Αγροτικής προς 328εκατομ. € περίπου, σήμερα ο Σάλ-

λας ζητάει το 77% της Αγροτικής και το 33% του Τ.Τ.

- κρατηθείτε - προς 701 εκατομ. ευρώ. 

Το σκάνδαλο του αιώνα!!!

Μπήκε στα ...χωράφια του!

Αναψε και κόρωσε ο Κασιδόκωστας όταν έμαθε ότι ο υπο-

ψήφιος Δήμαρχος των 3Β Αγγελος Αποστολάτος ανοίγει

εκλογικό κέντρο δίπλα στο ξενοδοχείο Aqua Marina.

Αφού δεν κατάφερε να πείσει τον Αποστολάτο (σιγά μη

κατάφερνε να ρίξει τον Κεφαλλονίτη), εστράφη κατά του

ιδιοκτήτη με απειλές και πολλά τέτοια να διακόψει την εκ-

μίσθωση.

Τέτοια ωραία, καθότι στο Κασιδοκωστάν δεν χωράει άλ-

λος, αλλά ο “Καλλικράτης” έκρινε αλλιώς...

Πάρτυ βράδυ στην παραλία, τέλος

Κατά το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας, απαγορεύεται το

πάρτυ στην παραλία τη νύχτα. Οποιος επιχειρήσει να βά-

λει τα κεράκια και τα μουσικά όργανα, συλλαμβάνεται και

οδηγείται στο αυτόφωρο!

Ετσι συνέβη το περασμένο Σάββατο, στην παραλία της

Βούλας και αν δεν βρισκόταν εκεί η Γ.Σ. δικηγόρος να πά-

ει μαζί τους και να απειλήσει τα αστυνομικά όργανα για

παράβαση καθήκοντος, θα τα έκλειναν μέσα τα παιδιά!.

Ενώ κάθε νύχτα όλη η συνοικία της Κάτω Βούλας μένει

άγρυπνη από τα νυχτομάγαζα που άδουν μέχρι πρωίας!

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Σφακιά, τ’ αψήλου και του θρύλου τόποι αμέρωτοι
Φωνή Θεού και χνάρι Του είστε τάχα;
Αγνάντιο μεσ’ στα σύννεφα σαν πύργοι αφανέρωτοι
Καμπίσιων ζήλεια στέκετε απόμερα, μονάχα
Ιστόρημα και μάθημα, της Λευτεριάς στεφάνι
Απ’ τους αρχαίους Δωριείς ως τον Δασκαλογιάννη 

Αφορμή γι’ αυτή την ψυχοσωτήρια απόδρασή μου από την

πολιτική μιζέρια μας στάθηκε η συγκινητική θεατρική παρά-

σταση «Δροσουλίτες», που παρουσίασαν στις 10 Ιουλίου τα

παιδιά του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Ποιοί ήταν όμως οι Δροσουλίτες,

ή μάλλον ποιοί είναι;

Βρισκόμαστε στην επαναστατημένη Ελλάδα του 1821. Ο ξε-

σηκωμός του Γένους συγκλόνισε πολλούς Έλληνες της Δια-

σποράς. Ένας από αυτούς ήταν και ο πλούσιος Ηπειρώτης

έμπορος Χατζημιχάλης Νταλιάνης. Ο φλογερός αυτός πα-

τριώτης  γεννήθηκε στο Δελβινάκι της επαρχίας Πωγωνίου

στα 1775. Το ξέσπασμα της Εθνεγερσίας τον βρήκε στην

Ιταλία όπου είχε σπουδάσει και διατηρούσε μεγάλο εμπορι-

κό οίκο. Συγκέντρωσε αμέσως χρήματα και όπλα ξεκινώντας

τον αγώνα του από την Πελοπόννησο όπου με το σώμα ιπ-

πικού που είχε συγκροτήσει, πολέμησε σε πολλές μάχες.

Στα 1826 τον βρίσκουμε στον Λίβανο επικεφαλής 800 εθε-

λοντών, ύστερα από πρόσκληση του εμίρη Μπεκίρ, που είχε

επαναστατήσει κατά του Σουλτάνου. Η εξέγερση απέτυχε κι

ο Νταλιάνης επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου τον Μάρτη του

1826 απελευθερώνει με τους εθελοντές του τον Γάλλο

στρατηγό Φαβιέρο που είχε περικυκλωθεί στην Κάρυστο

από τους Τούρκους. Στα επόμενα δύο χρόνια πολέμησε κα-

τά των αιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ στην Πελο-

πόννησο, αλλά και στο πλευρό του Καραϊσκάκη στην Στε-

ρεά.

1828. Ο ακατάβλητος Νταλιάνης έχει τιμηθεί με τον βαθμό

του στρατηγού και η ελληνική κυβέρνηση τον στέλνει σε

βοήθεια των επαναστατημένων Κρητών. Έχει πατήσει τα πε-

νηντατρία του χρόνια, αλλά όπως λέμε σήμερα, «δεν χα-

μπαριάζει». Παίρνει μαζί του μόνο τους 385 Ηπειρώτες συ-

μπολεμιστές του που τον ακολουθούν πιστά από την αρχή

της Επανάστασης. Αποβιβάζεται στην παραλία της Παλαιό-

χωρας των Σφακίων και καταλαμβάνει το ενετικής κατα-

σκευής κάστρο Φραγκοκάστελο, με σκοπό να το χρησιμο-

ποιήσει ως ορμητήριό του. Όμως δεν πρόλαβε να πραγμα-

τοποιήσει τα σχέδιά του. 8.000 Τούρκοι, έχοντας μαζί τους

και κανόνια, κύκλωσαν το Φραγκοκάστελο στις 5 Ιουνίου

του 1828 και μετά από λυσσώδη, τριήμερη μάχη εξόντωσαν

μέχρις ενός τους υπερασπιστές του και πέταξαν τα σώματά

τους σε μιά κοντινή παραθαλάσσια σπηλιά, όπου σύμφωνα

με μαρτυρίες ντόπιων και επισκεπτών ακόμα κείτονται εκεί

αφημένα τα οστά των αγωνιστών, επειδή κατά την χιλιοει-

πωμένη από επίσημα χείλη άποψη ...«δεν γνωρίζουμε αν

πρόκειται για τους μαχητές του Νταλιάνη ή για Τούρκούς»!

Όμως οι Τούρκοι ήταν οι νικητές εκείνης της μάχης και δεν

θα πέταγαν άταφα τα πτώματα των στρατιωτών τους.

Κι εδώ η Ιστορία παραμερίζει και δίνει τόπο στον θρύλο. Από

τον επόμενο χρόνο και κάθε χρόνο, στις ημερομηνίες της

μάχης, αξημέρωτα με το λυκαυγές, μια μακρά σειρά ανθρω-

πόσχημων σκιών φαίνεται ν’ ανηφορίζει από το μοναστήρι

του Αγ. Χαραλάμπους προς το Φραγκοκάστελο. Το φαινό-

μενο έχει παρατηρηθεί από χιλιάδες ντόπιους και επισκέ-

πτες, -Έλληνες και ξένους- και η λαϊκή παράδοση ονόμασε

αυτές τις σκιές Δροσουλίτες ή Δροσίτες, επειδή εμφανίζο-

νται την ώρα της πρωϊνής δροσιάς. Η επικρατέστερη εκδο-

χή μεταξύ των Ελλήνων και ξένων φυσικών επιστημόνων

που παρακολούθησαν και προσπάθησαν να εξηγήσουν το

φαινόμενο, είναι ότι πρόκειται για αντικατοπτρισμό άσκησης

στρατιωτικού τμήματος στην έρημο της Λιβύης. Όμως οι Λί-

βυοι στρατιώτες γυμνάζονται όλο τον χρόνο κι όχι μόνο κά-

θε 5,6 και 7 του Ιούνη, την ίδια πάντοτε ώρα του λυκαυγούς.

Η πορεία των φασματικών πολεμιστών έχει χρονομετρηθεί,

τόσο από τους εκπροσώπους της «ορθόδοξης» φυσικής,

όσο και από εκείνους της μεταφυσικής κι εδώ είναι το μόνο

σημείο που συμφωνούν μεταξύ τους. Το φαινόμενο διαρκεί

από 9 έως 12 λεπτά περίπου, κάθε φορά.

Οι ερευνητές των παραψυχολογικών φαινομένων υποστηρί-

ζουν ότι η περίπτωση των Δροσουλιτών εμπίπτει στα επιψυ-

χίδια φαινόμενα που εξετάζει η ψυχο-φυσιολογική ψυχομε-

τρία. Κατ’ αυτούς ο άνθρωπος που βρίσκεται σε ακραία ψυ-

χική διέγερση, εγγράφει ηλεκτρομαγνητικά –και διαχρονι-

κά- στο περιβάλλον στοιχεία της μνήμης του, ειδικότερα σε

περιπτώσεις βίαιου θανάτου. Ακόμα και διακεκριμμένοι εκ-

πρόσωποι της επιστήμης των πέντε αισθήσεων υποστηρί-

ζουν ότι υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορούν να συλλη-

φθούν και αναλυθούν επαρκώς από τις αισθήσεις και την λο-

γική μας.

Πέρα όμως από την επίσημη Φυσική και την Μεταφυσική

υπάρχει κι άλλος δρόμος για να κατανοήσουμε τους Δρο-

σουλίτες. Δείτε το κι έτσι: Φερμένοι από άλλο ελληνικό τό-

πο, Χριστιανοί εθελοντές πολεμιστές, θυσιάζονται μαχόμε-

νοι για τη λευτεριά των Κρητών αδελφών τους. Τα σώματά

τους πετάχτηκαν από τους Τουρκους σε μιά σπηλιά, άταφα,

χωρίς το ορθόδοξο επικήδειο τελετουργικό, άκλαυτα, χωρίς

ποτέ ένα χέρι να ρίξει πάνωθέ τους μιά φούχτα ηπειρώτικο

χώμα., ή ν’ ανάψει ένα κερί, χωρίς ποτέ να τρέξει ένα δάκρυ

στη μνήμη τους. Έρχονται και ξανάρχονται οι Δροσουλίτες,

όχι για να τρομάξουν τους ζωντανούς, αλλά για να ζητή-

σουν απ’ αυτούς το ελάχιστο που έπρεπε στη θυσία τους.

Μέχρι να βρεθούν χέρια Ελλήνων να μαζέψουν ευλαβικά

κείνα τα ξασπρισμένα κόκαλα, μέχρι να τα ενταφιάσουν χρι-

στιανικά μ’ ένα σταυρό και δυό λόγια ευγνωμοσύνης, οι 385

πικραμένοι πολεμιστές του Χατζημιχάλη Νταλιάνη θ’ ανη-

φορίζουν κάθε 5,6 και 7 του Ιούνη για το παρμένο Φραγκο-

κάστελο και τ’ άλλο τ’ άπαρτο κάστρο της αγνωμοσύνης

μας. Κι αν γελάσουν κάποιοι μ’ όσα έγραψα, προτιμώ τη ρε-

τσινιά του κουζουλού από κείνη τ’ αχάριστου.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δροσουλίτες
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Παίρνοντας αφορμή από το άρθρο του έγκρι-
του και αξιολογότατου δημοσιογράφου κ. Κ.
Βενετσάνου, στην Εβδόμη της περασμένης
εβδομάδος 17-7-2010, θα ήθελα ταπεινά, ως
απλή νομικός, να προσθέσω και την νομική
τεκμηρίωση  για το παράνομο των διαλαμβα-
νομένων σε αυτό, διατάξεων και επιταγών.

Κατ’ αρχάς η κύρωση του μνημονίου είναι  a
priori αντισυνταγματική διότι δεν ακολουθή-
θηκε η υποχρεωτική διαδικασία της αυξημέ-
νης πλειοψηφίας, όπως επιβάλλει το Σύνταγ-
μα της χώρας (άρθρο 28 παρ. 2), δηλαδή πλει-
οψηφία από 180 τουλάχιστον  Βουλευτές -
για την ψήφιση του κυρωτικού Νόμου υπ’
αριθμ. 3845/2010, αλλά αρκέστηκε η κυβέρ-
νηση σε απλή πλειψηφία (150). Επίπροσθέ-
τως ο προαναφερόμενος αυτός κυρωτικός
Νόμος,  επικυρώνοντας το μνημόνιο, παρέχει
ευρεία εξουσιοδότηση στους κυβερνώντες,
να ρυθμίζουν μέσω προεδρικών διαταγμάτων
σημαντικά ζητήματα που άπτονται θεμελιω-
δών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον όλα τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, που αναγνωρίζονται και προστα-
τεύονται με διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθή-
κες (Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Διεθνές Σύμφωνο για
τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, Διεθνές
Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά, Πολι-
τιστικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, Ευρωπαϊ-
κή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
τις θεμελιώδεις Ελευθερίες, Χάρτης Θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ενω-
σης, Συνθήκη του Αμστερντάμ, Συνθήκη της
Λισσαβόνας) μπαίνουν στο περιθώριο και
αντιμετωπίζονται ως ήσσονος σημασίας κατά
παράβαση των προαναφερθεισών Διεθν. Συν-

θηκών, οι οποίες ισχύουν  έναντι οιουδήποτε
αντίθετου εθνικού Νόμου. Και φυσικά και κα-
τά νέα διπλή παράβαση του Συντάγματος,
που απαιτεί την προστασία τους, όπως ορίζει
στα άρθρα 4-25 και αφ’ ετέρου στο άρθρο 28
παράγρ. 1, ότι όλες οι σχετικές διεθνείς συν-
θήκες υπερέχουν των εθνικών νόμων και πρέ-
πει να τηρούνται!

Ομως οι προαναφερθείσες δεν είναι δυστυ-
χώς οι μόνες παραβάσεις. Με το μνημόνιο πα-
ραβιάζονται και οι συνταγματικές αρχές: 1)
της αναλογικότητος στην λήψη εκτάκτων μέ-
τρων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος, που επιτάσσει όπως τα μέτρα
να μην είναι μονομερή, άνισα και δυσαναλό-
γως επαχθή, ιδίως εις βάρος των πιό ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων, ούτως ώστε να μην
πληγούν, έτσι, στα ατομικά τους δικαιώματα
(άρθρ. 25 παρ. 1 του Συντάγματος). 2) Της
αναγκαιότητος και της προσφορότητος των
μέτρων, σε μια κοινωνία, που σέβεται και θω-
ρακίζει την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη
αξία και δεν παρεκκλίνει της αρχής της ισό-
τητος και της ισότιμης απόλαυσης των θεμε-
λιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά-

των (άρθρον 2 του Συντάγματος), της ισότι-
μης πρόσβασης στην υγεία (άρθρ. 21 παρ. 3
του Συντάγματος), της ισότιμης πρόσβασης
στην παιδεία (άρθρον άρθρ.16, παρ.2) του δι-
καιώματος για πλήρη και σταθερή εργασία, με
κοινωνική ασφάλιση, διανεμητικού χαρακτή-
ρα (άρθρον 22 του Συντάγματος) και της συν-
δικαλιστικής ελευθερίας (άρθρον 23 του Συ-
ντάγματος), 3)Της αρχής, που θεσπίζει το άρ-
θρον 4 παρ.1 και το άρθρον 5 του Συντάγμα-
τος, σύμφωνα με την οποία, ο πολίτης συμ-
βάλλει στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυ-
νάμεις του, 4) της κοινωνικής δικαιοσύνης,
στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής με
όρους διαφάνειας και της έγκαιρης παρέμβα-
σης της πολιτείας, για την διασφάλιση της
κοινωνικής ειρήνης και συνοχής (άρθρον 25
παρ. Ι του Συντάγματος), 5) της εμπιστοσύνης
των πολιτών προς την δημόσια διοίκηση, που
αποτελεί συνισταμένη των αρχών του κοινω-
νικού κράτους δικαίου (άρθρα 1 και 25 παρ. 1
του Συντάγματος). Αλλά επίσης με το κατά-
πτυστο αυτό μνημόνιο, παραβιάζεται επί πλέ-
ον η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει
προοδευτικά, με όλα τα διαθέσιμα μέτρα, την
πλήρη άσκηση των οικονομικών και κοινωνι-

κών δικαιωμάτων (άρθρον 2 του Διεθνούς
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώματα - Ν.1532/1985). Και
φυσικά παραβιάζονται συλλήβδην οι υπ’
αριθμ. 87-Ν. 4204/1961 και 98 –Ν.4205/1961
Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-
σίας, σύμφωνα με τις οποίες καμμιά κυβέρνη-
ση στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής
σταθερότητος, δεν μπορεί να απαγορεύει τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέσω των
οποίων καθορίζονται οι μισθοί των εργαζομέ-
νων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και για εύλογο, μικρό διάστημα. Οπως επίσης
παραβιάζονται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων (Ν.Δ.53/1974)  και ο Ευ-
ρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1961, που
απαγορεύουν την δραστική μείωση της κοι-
νωνικής παροχής και ορίζουν ότι η λήψη ανα-
γκαίων επώδυνων μέτρων πρέπει να γίνεται
για εύλογο χρόνο και πρέπει να στοχεύει με
μετρήσιμο τρόπο, στην πρόοδο.
Ξέρω, σας κούρασα αναφέροντας όλους αυ-
τούς τους Νόμους και τις Διεθνείς συνθήκες.
Το έκανα για να σας αποδείξω ότι το μνημό-
νιο είναι παράνομο, διάτρητο από παραβά-
σεις, συνταγματικές και διεθνείς και εύκολο
ως εκ τούτου να ακυρωθεί από το ανώτατο
Συνταγματικό μας δικαστήριο, αλλά και από
τα διεθνή δικαστήρια. 
Μην τους αφήνετε σε ησυχία! Προσφύγετε
είτε μόνοι, είτε ως κοινωνικές ομάδες, των
ιδίων συμφερόντων, για τον επιμερισμόν των
εξόδων. Μην τους αφήνετε να σας πάρουν το
ψωμί από το στόμα! Αντιδράστε νόμιμα! Ολα
γίνονται αν το θέλουμε! Αντιδράστε όμως
γρήγορα, μην χαθεί η προθεσμία! Και η Νίκη
θα είναι γλυκειά και δική σας! Θα είναι όλων
μας!

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τέσσερα νέα μέλη έχει στην οικογένειά του το Αττι-

κό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα και συγκεκριμένα 4

νεαρά δελφίνια, τα οποία εκπαιδεύονται προκειμέ-

νου να προσφέρουν θέαμα στο κόσμο που επισκέ-

πτεται το πάρκο και κυρίως στα παιδιά με στόχο την

οικολογική ευαισθητοποίησή τους.

Η Κάλια, η Χλόη, ο Ερμής κι ο Ιάσονας εκπαιδεύο-

νται γύρω στις 3 ώρες την ημέρα και παρουσιάζουν

δεκαπεντάλεπτα προγράμματα σε μικρούς μαθητές.

Οι διαμαρτυρίες φιλοζωικών οργανώσεων όμως και

το γεγονός με το απελπισμένο δελφίνι στο Okinawa

Churaumi Aquarium στην Ιαπωνία που προσπάθησε

πριν από λίγες μέρες να δραπετεύσει πηδώντας έξω

από τη δεξαμενή-φυλακή του, επισκίασαν το νέο αυ-

τό δελφινάριο. 

Τα δελφινάρια αντιμετωπίζουν έντονη κριτική από

ολόκληρο τον κόσμο λόγω των ακατάλληλων συν-

θηκών διαβίωσης των ζώων σε αυτά, καθώς δεν μπο-

ρούν να προσφέρουν το χώρο, τα κοινωνικά δίκτυα

και τις φυσικές συνθήκες που χρειάζονται τα ζώα, με

αποτέλεσμα να υποφέρουν, να εξαντλούνται από τις

συνθήκες αιχμαλωσίας και να πεθαίνουν πρόωρα.

Οι απόψεις βέβαια διίστανται αφού υπάρχει και η με-

ρίδα των ανθρώπων που υποστηρίζει ότι τα δελφίνια

αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τους δασκά-

λους τους και δείχνουν να διασκεδάζουν την δημο-

φιλή ζωή τους.

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, αφού ναι μεν

τα δελφίνια δένονται συναισθηματικά με τους εκπαι-

δευτές τους - κηδεμόνες τους αλλά δεν παύουν να

αισθάνονται φυλακισμένα στο μικρό για εκείνα - και

σε σύγκριση με τον ωκεανό - χώρο που τους διαθέ-

τουν.

Η δελφινοπαρέα πάντως του Αττικού Ζωολογικού

Πάρκου των Σπάτων εκτός απ’ τις ολιγόλεπτες πα-

ραστάσεις που δίνει, συμμετέχει μαζί με το Αττικό

Πάρκο σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων

της Ελλάδας και του εξωτερικού με θέμα τις θερα-

πευτικές ιδιότητες των δελφινιών σε αυτιστικά παι-

διά, την αντιμετώπιση της ακουστικής ρύπανσης και

την προστασία των δελφινιών από θανάσιμους τραυ-

ματισμούς στα αλιευτικά δίχτυα. 

Όσο κοντά και να είναι συναισθηματικά και νοηματι-

κά το δελφίνι με τον άνθρωπο, δεν παύει η φύση του

να είναι μακριά απ’ αυτόν. Οποιαδήποτε αλλαγή του

τρόπου ζωής, χαλάει την ισορροπία, όσο κι αν μας

αρέσει να τα χαζεύουμε. 

www.captivatingcuba.com/blog/cuba/peter/swimm..

Αγαπά τον άνθρωπο, αλλά και την ελευθερία
Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας επιχειρηματίας

για να προσελκύσει κόσμο στην επιχείρησή του; 

Την απάντηση μάς έδωσε ο ιδιοκτήτης μιας παρα-

λίας στη Ρωσία, ο οποίος έκανε πραγματικότητα τη

φράση “πετάει ο γάιδαρος”.
Με ανοικτό το στόμα έμειναν οι λουόμενοι που βρέ-

θηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο αυτό θέαμα· ένας

γάιδαρος, δεμένος σε αερόστατο, να αιωρείται πά-

νω απ’ τα κεφάλια τους γκαρίζοντας απ’ την τρομά-

ρα του. 

Η αστυνομία έκπληκτη δήλωσε πως κανείς δεν την

ειδοποίησε όταν συνέβη το γεγονός αυτό· αντιθέ-

τως έβγαλαν τις κάμερες και τράβαγαν βίντεο και

φωτογραφίες.

Ο υπεύθυνος της ιδιωτικής παραλίας δήλωσε ότι

χρησιμοποίησαν τον ιπτάμενο γάιδαρο ως μέσο δια-

φήμισης. Κάτι σαν ιπτάμενο διαφημιστικό πανό δη-

λαδή... με την τεράστια διαφορά ότι ο γάιδαρος εί-

ναι ζωντανή ψυχή και όχι χαρτί για να το ανεμίσεις. 

Εγώ πρέπει να προσθέσω ότι μόνο δυσφήμιση μπο-

ρείς να κάνεις με κάτι τόσο απάνθρωπο. 

Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα... Μια με τον “κακο-

τέχνη” που άφησε το σκυλί νηστικό να πεθαίνει

μπροστά στο κόσμο στο όνομα της τέχνης, μια ο επι-

χειρηματίας με τις “πρωτότυπες” διαφημιστικές του

ιδέες δεν μου μένει άλλο παρά να ξαναδημοσιεύσω

την παρακάτω φωτογραφία και την λεζάντα της.

Αντιπροσωπευτικότατη!

Οι “γάιδαροι” 

κρέμασαν τον γάιδαρο

“Εδώ βλέπετε το πιο ανόητο και καταστροφικό εί-
δος ζώου που απειλεί να εξολοθρεύσει ακόμα και
τον εαυτό του”!

― Για να κάνεις ένα βήμα, χρειάζονται 200 μυς!

― Τα δύο μεγάλα δάκτυλα στα πόδια έχουν 2 κόκ-

καλα, ενώ τα επόμενα τρία, 3 κόκκαλα.

― Οι πατούσες μας έχουν 250.000 πόρους για να

βγάζουν ιδρώτα.

― Υπάρχουν ένα τρις βακτήρια στις πατούσες μας!

― Ο αντίχειράς μας έχει το ίδιο μήκος με την μύτη

μας.

― Το σώμα μας παράγει τόση θερμότητα που μπο-

ρεί να ζεστάνει 2 λίτρα νερό σε 30 λεπτά.

― Η Έλενα Μπόντναρ και οι συνεργάτες της στο Ιλι-

νόις των ΗΠΑ σχεδίασαν και πατεντάρισαν ένα σου-

τιέν το οποίο μετατρέπεται σε δύο αντιασφυξιογό-

νες μάσκες -μία για την κάτοχο του σουτιέν και μια

δεύτερη για το συνοδό της.

Γνώσεις της ...στιγμής
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Θαλάσσια Μπάνια

στο Δήμο Κρωπίας

Δωρεάν μεταφορά δημοτών 

στις παραλίες του Κορωπίου

Λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας  

μέχρι Τρίτη 31 Αυγούστου 

Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Κρωπίας εκτελεί

δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας προς την

παραλία της Αγίας Μαρίνας και της Λουμπάρδας

από Δευτέρα έως και Σάββατο (εκτός Κυριακής).

Το πρόγραμμα των δρομολογίων:

― Κέντρο Πόλεως Κορωπίου

Ώρα 9.15 πμ: Από Ι.Ν. Άγιοι Πάντες προς οδούς,  Κολο-

κοτρώνη , Γ. Γεώργα, Ζαλόγγου, Αδριανού (δεξιά), Βα-

σιλ. Κωνσταντίνου (δεξιά Πλ. Αγάλματος) με κατεύθυνση

προς Λεωφ. Αγ. Μαρίνας και τελικό προορισμό την πα-

ραλία Λουμπάρδας. 

― Δρομολόγιο επιστροφής προς Κορωπί ώρα 11.40π.μ

― Κίτσι Κορωπίου

Ώρα 10.00πμ : Από οδούς, Ταξιαρχών, Ν. Παπαγιαννό-

πουλου, Ηρακλέους, Αγάλου με προορισμό την παρα-

λία της Αγίας Μαρίνας. 

Δρομολόγιο επιστροφής προς Κίτσι  ώρα 12.30μμ

Πληροφορίες: 6944 55 32 06 (κ. Μάριζας)

Πυροφυλάκεια του

Κυνηγετικού 

Συλλόγου Κρωπίας

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου συμμετέχει στη μά-

χη της δασοπυροπροστασίας του Υμηττού, κάθε χρόνο

στήνοντας φυλάκεια και παρακολουθώντας τον Υμηττό

προσπαθώντας να προλάβει τις φωτιές και τα ...αυθαί-

ρετα.

Είναι ένας δυναμικός σύλλογος, από τους μεγαλύτε-

ρους στην Ελλάδα. Και γενικά, όπως δείχνουν τα στα-

τιστικά, οι Κυνηγοί ανά την Ελλάδα έχουν δύναμη και

φωνή που ακούγεται. Γιατί πώς να εξηγηθεί ότι τέσσε-

ρεις Δήμαρχοι δεν κατάφεραν να δουν την Υπουργό

Μπιρμπίλη για τις ζώνες Υμηττού, ενώ ο πρόεδρος της

πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυνηγών την είδε;

Το πυροφυλάκειο της φωτογραφίας λειτουργεί από την

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 στην περιοχή Σέσι Κορωπίου. 

Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε ο

Δήμος Κρωπίας την περασμένη Τρίτη το

βράδυ, προκειμένου να ενημερωθεί το

σώμα και να πάρουν αποφάσεις για πα-

ραπέρα ενέργειες, όσον αφορά τις ζώ-

νες Υμηττού.

Η συνεδρίαση κρίθηκε αναγκαία γιατί

την επομένη ημέρα συνεδρίαζε η Εκτε-

λεστική Επιτροπή, της οποίας άλλωστε

λήγει και η θητεία στο τέλος του μήνα,

γι’ αυτό και είχαν κληθεί όλοι οι μαζικοί

φορείς της πόλης.

Ολοι οι σύμβουλοι πλειοψηφίας και μει-

οψηφίας καθώς και οι δύο νομαρχιακοί

σύμβουλοι που παραβρέθηκαν (Αγγ.

Γκιώκα και Θ. Γρίβας), τόνισαν ότι πρέ-

πει να κάνουν έντονες κινητοποιήσεις.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος, τό-

νισε ότι θα ακολουθήσει μπαράζ προ-

σφυγών στο ΣτΕ και όχι μόνο. Ηδη ο

Δήμος Βάρης έχει στείλει εξώδικα

στην Υπουργό. Το Κορωπί έχει κάνει

προσφυγή για τους οδικούς άξονες,

που προς το παρόν έχουν παγώσει.

Οι τρείς Δήμοι, Βάρη, Κορωπί, Παια-

νία, Γλυκά Νερά, που πραγματοποίη-

σαν κοινή ημερίδα (9/5), θα κινηθούν

μαζί και στις διεκδικήσεις. 

“Βρισκόμαστε σε μια εποχή, που το
κράτος αυθαιρετεί και ο κόσμος δεν
αντιδρά”, τόνισε ο Δήμαρχος και πρό-

τεινε να κλείσουν την είσοδο του

Υπουργείου και να μην επιτρέψουν να

μπουν μέσα.

“Εχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία;
Δεν ακούει κανείς, κανέναν. Ούτε την
Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, ούτε τίποτα”,
επεσήμανε ο Αγγ. Γκιόκα, ενώ  ο Θ. Γρί-

βας θέλει έντονες κινητοποιήσεις.

Ο Σωτήρης Λάμπρου σύμβουλος της

μειοψηφίας, ένιωσε την ανάγκη να γί-

νει κάτι που να ακουστεί, να μη μεί-

νουν με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί

“από την επομένη ημέρα εγώ θα πρέ-

πει να παραιτηθώ”, είπε χαρακτηριστι-

κά και πρότεινε να παραιτηθεί όλο το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Γ. Σπέλλας, κατηγόρησε τους βου-

λευτές για “έλλειψη υπεύθυνης στά-

σης”, αφού δεν κάνανε τίποτα για να

το αποτρέψουν.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ντούνης, εξήρε

την στάση του βουλευτή Ντίνου Βρετ-

τού, που όπως είπε “ήταν πολυ σημαντι-

κή και πρέπει να αναφερθεί”.

Ο Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας πρότεινε να

κλείσουν για λίγη ώρα την Αττική Οδό,

προκειμένου να στραφούν τα βλέμματα

πάνω τους και να τους προσέξουν.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δημή-

τρης Κιούσης μίλησε για τεχνική και νο-

μική τεκμηρίωση και ανάλογες ενέργει-

ες. “Μας έχουν φάει οι διάφορες ΜΚΟ,
η WWF, μετά ο ΣΠΑΥ και η Ορνιθολογι-
κή. Αν δεν ακουστούμε πρέπει να βρε-
θούμε στη Βουλή”, κατέληξε.

Ο Κ. Δήμου επεσήμανε ότι δεν άλλα-

ξε τίποτα με τη διαβούλευση και καυ-

τηρίασε την αδιαφορία των ΜΜΕ.

Επεσήμανε δε ότι “το Πρ.Δ. για τον

Υμηττό είναι η αρχή και για άλλα δει-

νά που έρχονται”.

Δεν άλλαξε τίποτα με

τη διαβούλευση

Το κείμενο της πρότασης τροποποίη-

σης του  Προεδρικού Διατάγματος για

την προστασία του Υμηττού που επε-

ξεργάστηκε η Επιτροπή του Οργανι-

σμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ-

στασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡ-

ΣΑ), μετά τη Διαβούλευση παραμένει

το ίδιο, όπως μαθαίνουμε από έγκυ-

ρες πηγές. Εγινε διαβούλευση χωρίς

διαβούλευση δηλαδή. Οπως άλλωστε

συνηθίζεται, διαβούλευση “για τα μά-

τια του κόσμου”. 

Το ίδιο σχέδιο θα σταλεί στην Υπουρ-

γό ΥΠΕΚΑ  Τ. Μπιρμπίλη για την τε-

λική έγκριση.

Είναι φανερό ότι οι ομόφωνες τεκμη-

ριωμένες προτάσεις των Δημοτικών

Συμβουλίων των Δήμων της ανατολι-

κής πλευράς του Υμηττού (Βάρη-Κορω-

πί-Παιανία-Γλυκά Νερά) οι προτάσεις

των Κυνηγετικών και άλλων επιστημο-

νικών φορέων δεν πάρθηκαν υπόψη

από την  πλειοψηφία των μελών της

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.

Μετά την επαφή της περασμένης Τρίτης,

το νεότερο που μάθαμε, είναι ότι μετακι-

νήθηκε  η Β΄ζώνη σε βάρος της Α΄ ζώνης

κατά 1000 στρέμματα περίπου, όσον αφο-

ρά τα όρια του Δήμου Κρωπίας.

Περιμένοντας 

το τελικό σχέδιο

Πολλές από τις προτάσεις του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, υι-

οθετήθηκαν (παραίτηση όλου του Δ.Σ.

και άλλες), αν το τελικό σχέδιο καταλή-

ξει όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμε-

ρα.

Οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης ανα-

μένουν το επίσημο, τελικό κείμενο Π.Δ

για να τοποθετηθούν  και να προσδιορί-

σουν  τις παραπέρα ενέργειές τους, οι

οποίες προβλέπεται να είναι “καυτές”.

Να θυμίσουμε τις θέσεις των Δήμων συ-

νοπτικά:

― Ο Υμηττός είναι η ταυτότητα των Δή-

μων μας και αποτελεί πλέον το μοναδικό

πνεύμονα πρασίνου για την πρωτεύουσα

και τα Μεσόγεια.

― Οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβου-

λίων είναι αποφάσεις για την ουσιαστική

προστασία του βουνού. Ό,τι είναι δασικό

στον Υμηττό, ό,τι αποτελεί με βάση επι-

στημονικά δεδομένα αναπόσπαστο τμή-

μα του ορεινού όγκου και της ζώνης

Natura  δεν θίγεται με τις προτάσεις μας.

― Κάθε μέτρο προστασίας του πρέπει

να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο και να δη-

μιουργεί κοινές αντιλήψεις και αξίες

στον κάτοικο και τον επισκέπτη, ώστε να

σεβαστεί κάθε νομοθετική ρύθμιση, που

συμβάλει στην  διάσωση ενός δασικού-

ορεινού οικοσυστήματος κρίσιμου για τη

συνέχιση της ζωής, κρίσιμου για τη λε-

γόμενη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Αννα Μπουζιάνη

Ζώνες Υμηττού:
η διαβούλευση τελείωσε, 

χωρίς... διαβούλευση.

Δεν έλαβαν τίποτα υπόψη τους!
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Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

Πολύχρονες προσπάθειες του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και

της αυτοδιοίκησης της περιοχής ευοδώνονται με την

αξιοποίηση  τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος

της παλιάς Γαλλικής Εταιρίας και την εγκατάσταση

Μουσείου Μεταλλείας και Μεταλλουργίας Λαυρίου, με

την ηθική και υλική συμβολή της Νομαρχίας.

Ολοκληρώθηκε ο ο αρχιτεκτονικός και μουσειολογικός

σχεδιασμός, ο οποίος παρουσιάστηκε σε εκδήλωση

που πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής τόνισε ότι: “η ολοκλήρωση της
μελέτης έρχεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για την
συνολική αναβάθμιση της Λαυρεωτικής και με τα ανα-
πτυξιακά έργα που έχουν σχεδιαστεί, πολλά από τα
οποία είναι σε εξέλιξη, αλλά και με την υποψηφιότητα
του Λαυρίου για τον Παγκόσμιο Κατάλογο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Unesco.”
Επεσήμανε δε ότι η ηθική και υλική στήριξη της Νο-

μαρχίας θα συνεχιστεί ούτως ώστε και το συγκεκριμέ-

νο έργο να προωθηθεί αλλά και σειρά άλλων έργων της

Νομαρχίας στην περιοχή να ολοκληρωθούν (Μουσείο

Κεραμικής, Παιδικός σταθμός, αναβάθμιση οδικού δι-

κτύου κλπ.)

Στις λεπτομέρειες του αρχιτεκτονικού και μουσειολογι-

κού σχεδιασμού αναφέρθηκε ο αντιπρύτανης του ΕΜΠ

καθηγητής Ι. Πολύζος, οι καθηγητές Γιαν. Λιακατάς,

Σον. Χαραλαμπίδου, Ν. Μπελαβίλας και ο ιστορικός Γ.

Δερμάτης.

Το Μουσείο Μεταλλείας και Μεταλλουργίας πρόκειται

να εγκατασταθεί στο κτήριο του Μηχανουργείου, ού-

τως ώστε στο διατηρούμενο και αποκαθιστάμενο κέλυ-

φος να ενσωματωθεί ο εμπεριεχόμενος μηχανολογι-

κός εξοπλισμός.

Η όλη μελέτη, που περιλαμβάνει και την δημιουργία Κέ-

ντρου Πανεπιστημιακών, Τεχνικών και Βιομηχανικών

Αρχείων, συνολικού ύψους 200.000€ συγχρηματοδο-

τήθηκε κατά 50% από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο και τη Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττικής βάσει Προγραμματικής Σύμ-

βασης που έχει υπογραφεί.

Η πλήρης αυτή μελέτη υποβλήθηκε στο υπουργείο Πο-

λιτισμού και Τουρισμού προκειμένου να χρηματοδοτη-

θεί από το ΕΣΠΑ.

Καθαρισμός ακτής με τα παιδιά των Σπάτων
Το 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

στα πλαίσια της περιβαλλο-

ντικής εκπαίδευσης και ευ-

αισθητοποίησης,  μέσα από

τη συνεργασία με την ορ-

γάνωση «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

SOS», πραγματοποίησε

(11η/6) «υιοθεσία και εθε-
λοντικό καθαρισμό ακτής»
στην παραλία του Δήμου

Αρτέμιδος. Η εκδήλωση τε-

λούσε υπό την αιγίδα του

Π.Ο. του Δήμου Σπάτων,

που με τον Καλλικράτη

ενώνεται με την Αρτέμιδα.

Μετά τον καθαρισμό της

ακτής τα παιδιά με πανώ

και συνθήματα διαδήλωσαν

την επιθυμία τους για καθα-

ρές παραλίες.

Αφιέρωμα στον 

Νίκο Ξυλούρη

Εκδήλωση – αφιέρωμα στον μεγάλο Κρητικό τραγουδι-

στή Νίκο Ξυλούρη διοργάνωσε ο Δήμος Γέρακα σε συ-

νεργασία με τον σύλλογο Κρητών Γέρακα, (3/7).

Ο Δήμαρχος Γέρακα Θανάσης Ζούτσος στον χαιρετισμό

του εξήρε την μεγάλη προσφορά του Ξυλούρη στο Ελ-

ληνικό τραγούδι και στην Κρητική μουσική Παράδοση το-

νίζοντας την μέριμνα του Δήμου Γέρακα για την προβο-

λή του ελληνικού Πολιτισμού.

Παρών ήταν και ο ιρλανδός μουσικός Ρος Ντέιλι, ο οποί-

ος ζει μόνιμα στην Κρήτη εδώ και 40 χρόνια και μίλησε

για τα χαρακτηριστικά της μουσικής και την προσωπικό-

τητα του Νίκου Ξυλούρη. Την εκδήλωση χαιρέτησαν επί-

σης η πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Γέρακα  Ιωάννα

Λουκάκη και η σύζυγος του μεγάλου Κρητικού καλλιτέ-

χνη,  Ουρανία Ξυλούρη. Ακολούθησε μουσική.

Με την Πρόληψη, την Ανακύκλωση

με διαλογή στην πηγή και την Κο-

μποστοποίηση, μπορεί τόσο ο πολί-

της όσο και ο δήμος να μειώσουν τα

απορρίμματα που καταλήγουν για

ταφή έως και 85%, μειώνοντας αντί-

στοιχα τα δημοτικά τέλη.  Ταυτό-

χρονα, η Ανακύκλωση με τους πολ-

λαπλούς κάδους θα αποφέρει ένα

υψηλό εισόδημα στους δημότες,

αντί ο Δήμος να πληρώνει τον ιδιο-

κτήτη των μπλε κάδων όπως κάνει

σήμερα. 

Αυτά και άλλα πολλά ήταν το θέμα

της εκδήλωσης της “Δύναμης Πολι-
τών”, που πραγματοποιήθηκε 4/7

στο νέο Καλλικράτειο Δήμο Μαρα-

θώνα.

Οπως επεσήμαναν η ορθή διαχείρι-

ση των απορριμμάτων είναι το “κλει-

δί” για τη λύση τους.

Εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή πρα-

κτική και την εμπειρία των Ελληνι-

κών  δήμων που στοχεύουν στην

ολοκληρωμένη διαχείριση των

απορριμμάτων τους, όχι μόνο δεν

χρειαζόμαστε νέους Χώρους Ταφής

(ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ) πουθενά στην Ελλά-

δα, αλλά θα πρέπει να συρρικνώ-

σουμε αυτούς που ήδη έχουμε. 

Η μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλω-

ση και το ενδιαφέρον των πολιτών,

επιβεβαίωσε ότι όταν ο πολίτης εί-

ναι ενημερωμένος κι αποφασισμέ-

νος, μπορεί ν’ αλλάξει παγιωμένες

καταστάσεις.   

Μουσείο Μεταλλείας και Μεταλλουργίας

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος με την σύζυγο του Νίκου
Ξυλούρη, Ουρανία.

“Δϋναμη Πολιτών” Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων είναι το “κλειδί” για τη λύση τους
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Ανεξάρτητος πλέον Βουλευτής της Περιφέρειας Ατ-

τικής ο Βασίλης Οικονόμου, έχει την αίσθηση της

ελευθερίας έκφρασης και δράσης που του στερούσε

η κομματική πειθαρχία. Ελευθερία που απέκτησε με

τίμημα τη διαγραφή του ως γνωστόν, από την Κ.Ο.

του ΠΑΣΟΚ, γιατί η συνείδησή του δεν του επέτρε-

ψε να υπερψηφίσει το μνημόνιο.

Έτσι, την περασμένη Δευτέρα, σε μια συγκέντρωση

πολλών προσωπικοτήτων και προβληματισμένων πο-

λιτών, στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, ο Β. Οι-

κονόμου που ήταν ο κύριος ομιλητής, πάνω στο πο-

λιτικό πρόβλημα που δημιούργησε η κύρωση του

Μνημονίου με την Τρόικα, από την Ελληνική Βουλή,

ο Βουλευτής εξήγγειλε την ίδρυση ενός «Κέντρου

Πολιτικού Διαλόγου και Δράσης», με τίτλο, «ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ». 

Ομιλητές ήταν, ο εκδότης του περιοδικού «Money

Review», Β. Χωραφάς, ο οικονομολόγος καθηγητής

ΑΣΟΕ Κ. Μελάς, ο Δημ. Βερβεσός, Αντιπρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ανα-

φέρθηκε εμπεριστατωμένα στη νομική πλευρά του

Μνημονίου και ο Β. Οικονόμου που επικεντρώθηκε

στην πολιτική πλευρά του θέματος.

Συνοπτικά, οι ομιλητές διαπίστωσαν και τεκμηρίω-

σαν ότι:

― Το μνημόνιο και οι εξ αυτού αποφάσεις και δρά-

σεις της κυβέρνησης ΔΕΝ πρόκειται να φέρουν εξυ-

γίανση και ανάκαμψη της οικονομίας, αφού το δημό-

σιο χρέος, μέχρι το 2014 θ’ αυξηθεί σε τρομακτικά

ύψη, παρά την σχετική μείωση των ελλειμμάτων,

ενώ ο λαός και η οικονομία θα δεινοπαθεί. 

― Η υπερψήφιση και κύρωση του Μνημονίου πάσχει

νομικά και πολιτικά και για το λόγω αυτό, ειδική επι-

στημονική ομάδα του Δ.Σ.Α. μελετά τους τρόπους

αντίδρασης του νομικού και πολιτικού κόσμου, για

την ανατροπή του Μνημονίου.

― Ενώ ο Β. Οικονόμου επικεντρώθηκε όπως είπαμε

στο σκέλος των πολιτικών επιπτώσεων και εξελίξεων.

Αφού υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει

απόκλιση 180 μοιρών από τις πολιτικές και ιδεολογι-

κές αρχές του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήμα-

τος – «αυτά που είπαμε τον Οκτώβριο του 2009, δεν
έχουν καμία σχέση μ’ αυτά που κάνουμε τώρα», είπε

χαρακτηριστικά. 

Σε μια αποστροφή της ομιλίας του επεσήμανε ότι:

«με άλλη εντολή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέλαβε την διακυ-

βέρνηση της χώρας από τον ελληνικό λαό και άλλο

είναι το Πρόγραμμα που εφαρμόζεται από την Κυ-

βέρνηση. Η δικαιολογία ότι γίνεται αυτή η στροφή

για την σωτηρία της πατρίδας είναι παραπλανητική

και αποτελεί άλλοθι, το οποίο όμως δεν έχει καμία

δημοκρατική νομιμοποίηση».  

Η πολιτική του κ. Παπανδρέου, είπε, οδηγεί το ΠΑ-

ΣΟΚ στη συντριβή. Δεν είναι βέβαια πολιτική ΠΑ-

ΣΟΚ, αλλά νόθα πολιτική.

«Προεκλογικά παρουσιάσαμε ένα κυβερνητικό πρό-
γραμμα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης το
οποίο και ρεαλιστικό ήταν και εφαρμόσιμο ακόμα και
στις σημερινές συνθήκες. Ποιος λόγος οδήγησε
στην απόφαση μιας κλειστής κυβερνητικής ομάδας

να διαπραγματευτεί τις εντολές του ελληνικού λαού
και τελικά να προχωρήσει προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση από αυτή που αποφάσισε ο ελληνικός λαός».
«Η κυβέρνηση δεν έχει την δημοκρατική νομιμοποί-

ηση ν’ ακολουθήσει την σημερινή πολιτική της»,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων και τέλος συμπέρανε ότι
θα υπάρξει «ένα προσκλητήριο δυνάμεων της δημο-
κρατίας και της Κεντροαριστεράς και θα είναι μια
απάντηση και μια εναλλακτική λύση, γιατί ποτέ δεν
υπάρχει το κενό στην πολιτική».
Έτσι έθεσε ως πρώτη ιεράρχηση την κάλυψη αυτού

του πολιτικού κενού που υπάρχει σήμερα στην Δη-

μοκρατική και Προοδευτική Παράταξη και έθεσε ως
άμεσο στόχο την συνεννόηση και την ενωτική κίνη-
ση όλων των δυνάμεων της κεντροαριστεράς ενόψει
την Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών του Νο-
εμβρίου ως μια πρώτη κίνηση ανασυγκρότησης της
Δημοκρατικής και Προοδευτικής Παράταξης στην
Ελλάδα και της απεμπλοκής της χώρας από την κα-
ταστροφική πολιτική του μνημονίου για τις μεσαίες
και τις λαϊκές τάξεις.  

Κώστας Βενετσάνος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΔΡΑΣΗΣ

Εξήγγειλε ο Βασίλης Οικονόμου
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Όσοι  παρακολουθήσαμε  τη  συνεδρίαση  του  Δη-

μοτικού  Συμβουλίου  Βούλας,  τη  Δευτέρα,  05-

07-10,  υπήρξαμε,  για  μια  ακόμη  φορά,  θεατές

μιας  ιδιόμορφης  φαρσοκωμωδίας, που παίζεται,

εδώ  και πολλά  χρόνια,  στην  πόλη  μας,  εν  εί-

δει  σίριαλ, με βασικό θέμα τις χρήσεις γης στη

Βούλα.  Τη  φορά  αυτή,  το  «επεισόδιο» του  σί-

ριαλ  είχε  τίτλο  «Η  ταβέρνα  του Μπαλάσκα»,

ενώ  ένα  χρόνο  πριν,  το  τότε  «επεισόδιο»  εί-

χε  τίτλο  «Το  τετράγωνο  της  Στροφυλιάς  και

το  σούπερ μάρκετ».  Όμως,  τα  κύρια  και  πλέον

επεισοδιακά,  στην  κυριολεξία,    «επεισόδια»

του  σίριαλ  παίχτηκαν  την  περίοδο  2002-2007,

με  κοινό  τίτλο  «Αλλαγή  των  χρήσεων  γης  κα-

τά  μήκος  των  κύριων  οδικών  αξόνων  και  το

Συμβούλιο  της  Επικρατείας».  Ομηρικές  ήταν οι

μάχες  που  δόθηκαν μεταξύ  των  αντιπάλων

«στρατοπέδων»,  με  βάση,  πάντα,  το  ίδιο  «σε-

νάριο»:  οι  «κακοί»  που  επιδιώκουν  να  αλλά-

ξουν  τις  χρήσεις  γης  και  οι  «καλοί»  που προ-

σπαθούν  να  τους  αναχαιτίσουν.  

Μονότονο  και  βαρετό  σενάριο  θα  λέγαμε,  εάν

επρόκειτο  για  σίριαλ  στην  τηλεόραση.  Όμως,

το  «έργο»,  «Οι  χρήσεις  γης  στη  Βούλα»  δεν

παίζεται  στην  τηλεόραση,  αλλά  στην  ίδια  τη

ζωή.  Και  έχει  πολλές  και  ιδιαίτερα  σοβαρές

αρνητικές  επιπτώσεις.  Επιπτώσεις,  όπως  είναι

οι  συχνές  και  μεγάλες  κοινωνικές  εντάσεις

και  η  απίθανης  έκτασης  κατασπατάληση  χρό-

νου  και  κόπου,  τόσο  από  πλευράς  κατοίκων

και  επιχειρηματιών / οικοπεδούχων  (οι  οποίοι,

συνήθως,  βρίσκονται  αντιμέτωποι),  όσο  και

από  πλευράς  δημοτικής  Αρχής  και  δημοτικών

συμβούλων,  οι  οποίοι  καλούνται  να  απαντή-

σουν  πάντοτε  στο  ίδιο  ερώτημα:  ποιες  χρή-

σεις  επιτρέπονται  και  ποιες  δεν  επιτρέπονται

σε  συγκεκριμένους   χώρους.  Και  όλα  αυτά,

διότι  κάποιοι  δεν  μπορούν  ή  δεν  θέλουν  να

κατανοήσουν  τη  χρησιμότητα  ενός  σύγχρο-

νου  και  ολοκληρωμένου πολεοδομικού  σχε-

διασμού. Ενός  πολεοδομικού  σχεδιασμού,  που

θα  έβαζε  οριστικό  τέλος  στις  ασάφειες  που

υπάρχουν  πάνω  σε  θέματα  χρήσεων  γης  (λό-

γω  του  απολύτως  πεπαλαιωμένου  πολεοδομι-

κού  καθεστώτος  της  Βούλας,  που  βασίζεται

σε  προεδρικό  διάταγμα  του  1926)  και  θα  κα-

θόριζε  με  απόλυτη  ακρίβεια  και  σαφήνεια,  σε

επίπεδο  οικοπέδου,  τι  επιτρέπεται  και  τι  δεν

επιτρέπεται,  εφαρμόζοντας,  μάλιστα  (όπου

απαιτείται),  ειδικούς  περιβαλλοντικούς  όρους,

για  την  προστασία  της  χρήσης  της  Κατοικίας

και  τη  διαφύλαξη  του  χαρακτήρα  της  «κη-

πούπολης»,  μέσα  στα  πλαίσια  της  νομιμότη-

τας  και  των  επιταγών  του  Συντάγματος.  

Κατά συνέπεια, η  εφαρμογή  ενός  νέου  και

σύγχρονου  πολεοδομικού  σχεδιασμού,  εκτός

από  τη  δημιουργία  ενός  απαραίτητου  πλαισί-

ου  για  την  οικιστική,  περιβαλλοντική και λει-

τουργική  αναβάθμιση  της  Βούλας,  θα  έβαζε

οριστικό  τέλος  στο κακοφτιαγμένο  «σίριαλ»

των  χρήσεων  γης  στη  Βούλα,  με  βασικό όφε-

λος  οι  πολίτες  της  Βούλας  να  μπορούν,  επι-

τέλους,  να   διοχετεύουν  το  χρόνο  και  τις

προσπάθειές  τους  σε  χρήσιμους  και  παραγω-

γικούς  τομείς,  αντί  σε  στείρες  και  ανούσιες

αντιπαραθέσεις.  Αντιπαραθέσεις,  όπως  αυτές

που  βιώσαμε  κατά  την  πρόσφατη  συνεδρίαση

του  Δ.Σ. Βούλας,  με  θέμα  το  αίτημα  της  εται-

ρείας  Μπαλάσκας  Α.Ε.,  για  την  ίδρυση  και

λειτουργία  ταβέρνας  επί  της  Οδού  Προόδου,

με  τη  συζήτηση  να  επικεντρώνεται πάνω  στο

γνωστό  ερώτημα.  Δηλαδή,  εάν  η  συγκεκριμέ-

νη  χρήση  επιτρέπεται  ή  δεν  επιτρέπεται  στο

συγκεκριμένο  οικόπεδο.  

Αλήθεια,  γιατί  το  θέμα  αναβλήθηκε,  κυρίως  με

την  ψήφο  εκείνων  που  πεισματικά  τάσσονται

κατά  ενός  νέου  και  σύγχρονου  πολεοδομικού

σχεδιασμού,  παραπέμποντάς  το  σε  κάποια

υπηρεσία,  για  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  εάν

η  συγκεκριμένη  χρήση  επιτρέπεται  στο  συ-

γκεκριμένο  οικόπεδο;  Διότι,  εδώ  και  χρόνια,

τα  ίδια  άτομα  προσπαθούν να μας  πείσουν  ότι

δεν  υπάρχουν  ασάφειες  ως  προς  τις  χρήσεις

γης  στη  Βούλα  και, επομένως  (πάντα κατά τη

δική  τους άποψη), δεν χρειαζόμαστε  κανένα

πολεοδομικό  σχεδιασμό  για  να  τις  αποσαφη-

νίσει.  Η  αντίφαση  στην  αποθέωσή της! 

Το  ευτύχημα  είναι  ότι,  όλο  και  περισσότεροι

συμπολίτες  μας  άρχισαν  να  αντιλαμβάνονται

την  αντίφαση  αυτή  και,  κυρίως, άρχισαν  να

αντιλαμβάνονται  την  ανάγκη  για  ένα  σύγχρο-

νο  και  ολοκληρωμένο  πολεοδομικό  σχεδιασμό,

με  γνώμονα  τη  διαφύλαξη  του  οικιστικού  χα-

ρακτήρα  της  Βούλας  ως «κηπούπολης» και  την

ταυτόχρονη  λειτουργική  και  περιβαλλοντική

αναβάθμισή της,  μακριά  από  πάσης  φύσεως

σκοπιμότητες,  αλλά  και  από  κραυγές  και  φθη-

νά  συνθήματα.  Μέσα  από  διαφανείς  διαδικα-

σίες,  όπου,  με  την  υποστήριξη επιστημονικής

τεκμηρίωσης,  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  θα   εί-

ναι  σε  θέση  να  πάρουν  μέρος  σε  ένα  γόνι-

μο  διάλογο  και  να  συναποφασίσουν  για  το

μέλλον  της  πόλης  τους,  πάντοτε  μέσα  στα

πλαίσια  της  νομιμότητας  και  των  επιταγών

του  Συντάγματος. 

Όπως  χαρακτηριστικά  τόνισε  ο  υποψήφιος

Δήμαρχος  Άγγελος  Αποστολάτος, κατά  τη  συ-

ζήτηση  του  θέματος  του   νέου  πολεοδομικού

σχεδιασμού  στην  από  09-09-2009  συνεδρίαση

του Δ.Σ.  Βούλας,  η  δημόσια  διαβούλευση εί-

ναι  απαραίτητη  για  να  καταρτιστεί  μια  Χάρ-

τα  Αρχών,  η  οποία  θα  αποτελέσει  το  απα-

ραίτητο  πλαίσιο  για  την  εκπόνηση  του  ολο-

κληρωμένου πολεοδομικού  σχεδιασμού, θα

αποτρέπει  τα  όποια  προσωπικά  συμφέροντα

να  υποσκάπτουν  την  όλη  διαδικασία  και  θα

προστατεύει  το δημόσιο  συμφέρον. Παρόλα

αυτά,  η  εισήγησή  του  για  την  έναρξη  της  δια-

δικασίας  εκπόνησης  ενός  νέου  πολεοδομικού

σχεδιασμού  δεν  έγινε  αποδεκτή  από  την  πλει-

οψηφία  του  Δημοτικού Συμβουλίου. 

Και τα ερωτήματα  παραμένουν:  ποιοι  και  γιατί

φοβούνται  τέτοιου  είδους  διαφανείς  και  νόμι-

μες  διαδικασίες;  Και  πιο  συγκεκριμένα,  ποιοι

και  γιατί  διαιωνίζουν  με  τη  στάση  τους  το

απαράδεχτο φαινόμενο  της  συνεχούς  διαμά-

χης  επί  θεμάτων  χρήσεων  γης,  το  οποίο  εί-

ναι  ευθέως  συνδεδεμένο  με  την  έλλειψη  ενός

σύγχρονου  και  ολοκληρωμένου  πολεοδομικού

σχεδιασμού; 

Η  φαρσοκωμωδία  των  χρήσεων  γης  στη

Βούλα  και  η  μεγάλη  αντίφαση
Σχόλιο  του  Γιάννη  Δημητριάδη*

* Ο Γιάννης Δημητριάδης είναι πολεοδόμος – χω-

ροτάκτης και υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

με  το  Συνδυασμό  «Δ.Α.Δ.Α. με  όραμα».

Από τον δημοτικό σύμβουλο Βούλας και υποψήφιο Δή-

μαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο λάβαμε δελτίο τύπου, στο

οποίο ξεκαθαρίζει τη θέση που πήρε και ψήφισε όταν εσυ-

ζητείτο (12/7) η αδειοδότηση καταστήματος ταβέρνας στο

Πανόραμα της Βούλας (25ο θέμα). Εμείς είχαμε γράψει

σχετικά και είχαμε παρουσιάσει περιληπτικά τη θέση του,

αλλά επειδή γράφει ότι έγινε προσπάθεια στρέβλωσης

της θέσης του, δημοσιεύουμε τα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά όπως μας τα έστειλε.

«Συνάδελφοι για να φτάσει ένα θέμα για χορήγηση αδείας από τις υπη-

ρεσίες του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή και στη συνέχεια η Δημαρ-

χιακή Επιτροπή να το παραπέμψει στο Δημοτικό συμβούλιο, όπως έχει

δυνατότητα και δικαίωμα, θεωρώ ότι είναι δεδομένο, γιατί αν δεν είναι

ανατρέπονται πολύ σοβαρές εσωτερικές λειτουργίες του Δήμου, ότι έχει

ελέχθη νομικώς, πολεοδομικώς και ότι όλα αυτά τα οποία έχουν πάει για

έγκριση στη Δημαρχιακή Επιτροπή έχουν ελεγχθεί σε υπηρεσιακό επίπε-

δο. Αν αυτό δεν έχει γίνει σημαίνει ότι κακώς έχει διαβιβαστεί ο φάκελος

για κρίση στη Δημαρχιακή Επιτροπή και θα έπρεπε να διαβιβαστεί από τις

υπηρεσίες ως «δεν προβλέπεται ή είναι παράνομη και δεν πρέπει να δο-

θεί η άδεια» κτλ. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω σαν αναπληρωματικό μέλος

της δημαρχιακής Επιτροπής, όταν και όποτε έχω συμμετάσχει στην Δη-

μαρχιακή Επιτροπή. Αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση για αυτά τα οποία ει-

πώθηκαν νωρίτερα για να ζητήσουμε ερμηνεία από την πολεοδομία και

από την νομική υπηρεσία.

Το θέμα αυτό έγκειται στο γενικότερο ζήτημα χρήσεων γης και πολεο-

δομικών ρυθμίσεων και η προσωπική μου εκτίμηση και την λέω ευθαρσώς

είναι ότι κακώς η Προόδου έχει χρήσεις αυτού του είδους. Κακώς. Είναι

μια καθαρόαιμη αστική περιοχή και στην αστική αυτή περιοχή δεν πρέπει

να υπάρχουν ούτε σούπερ μάρκετ ούτε εστιατόρια ούτε ταβέρνες ούτε

τίποτα. Αυτή όμως είναι μια δική μου πολιτική εκτίμηση την οποία θα μπο-

ρούσα να εκφράσω αν ήμουν νομοθέτης ή μέρος των τεχνοκρατών της

πρότασης όταν το 1982 γίνονταν η συγκεκριμένη συζήτηση. Σήμερα

όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία περιγράφεται. 

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι προσωπικά διαφωνώ για τέτοιου είδους χρή-

σεις εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή διότι ακριβώς απέναντι υπάρχουν

σπίτια, υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα

οποία διαταράσσονται, υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα παραβίασης

ωραρίων και χιλίων δύο πραγμάτων που μπορούν να παραβιαστούν.

Όπως επίσης θυμάμαι προσωπικά να έχω παραστεί σε χοροεσπερίδες και

σε εκδηλώσεις που έχει κάνει ο εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα, ο

Άρης Βούλας όταν έπαιζα ήμουν στην ομάδα του ping-pong και όλοι οι

τοπικοί φορείς στην κοσμική ταβέρνα Δανάη. Και έρχομαι τώρα και λέω,

από τότε που λειτουργούσε η Δανάη μέχρι σήμερα που δεν λειτουργεί η

Δανάη, νομικά έχει αλλάξει κάτι; Υπάρχει μια νομική επιχειρηματολογία

ή ερμηνεία θα έλεγα εγώ, των συλλόγων που υπογράφεται από πέντε

συλλόγους η οποία καταλήγει κάπου ή προσπαθεί να μας οδηγήσει σε

κάποια συμπεράσματα. Δεν είμαστε όμως νομικοί, θεωρούμε και θα πρέ-

πει να θεωρούμε ότι αυτή η διεργασία η νομική η επεξεργασία έχει γίνει

από τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου άλλως πως το θέμα δεν θα έφτα-

νε στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Δεν έχουμε λοιπόν, εγώ θα μιλήσω προ-

σωπικά και μόνο για μένα, δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο εάν δεν

είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για μια παράνομη λειτουργία στη συ-

γκεκριμένη εγκατάσταση στο συγκεκριμένο κτίριο και για τη συγκεκρι-

μένη χρήση να αρνηθούμε να δώσουμε την άδεια. Αυτό το οποίο θα πρέ-

πει να ελέγξουμε πάρα πολύ καλά είναι κατά πόσον μετά την άδεια αυ-

τή αυτό που είπε νομίζω κάποιος συνάδελφος νωρίτερα, έλθει δεύτερη

άδεια μουσικών οργάνων και το οποίο θα πάει από τις 00.00 στις 03.00

και θα μετατραπεί η συγκεκριμένη κατά τα άλλα νόμιμη σύμφωνα με τα

γραφόμενα οικογενειακή επιχείρηση και οικογενειακή ταβέρνα σε ένα

χοροπηδάδικο ή σε ένα ξενυχτάδικο σαν και

αυτά τα οποία βιώνουμε και μας ταλαιπωρούν

στην παραλιακή ζώνη της πόλης μας εδώ και

δεκαετίες, όχι εδώ και χρόνια εδώ και δεκαε-

τίες. Όσον αφορά τις εν δυνάμει παρανομίες, παρατυπίες που έχουν γί-

νει σε άλλες δραστηριότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης νομίζω ότι

εάν υπάρχουν και έχουν διαπιστωθεί θα πρέπει να έχουμε επιβάλλει πρό-

στιμα και θα πρέπει να έχουμε επιβάλλει και την τάξη, δηλαδή τα πράγ-

ματα να ‘ρθούν στην νόμιμη προγενεστέρα κατάσταση. Αν αυτό δεν έχει

γίνει τότε και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες μας, μιλάω

τώρα για την εγκατάσταση του σουπερ μάρκετ ή παντοπωλείου που

υπάρχει πιο κάτω. Συνεπώς αν δεν έχουμε βάλει πρόστιμα, εάν δεν έχου-

με πάει να κατεδαφίσουμε να γκρεμίσουμε ότι παράνομο υπάρχει εκεί,

σημαίνει ότι το  σούπερ μάρκετ είναι νόμιμο και λειτουργεί νομίμως. Με

την ίδια λογική λοιπόν και με σεβασμό στη νομιμότητα δεν μπορούμε

ναρθούμε και να βγάλουμε νομικές ερμηνείες που δεν άπτονται των γνώ-

σεών μας ή του επιπέδου και της δυνατότητάς μας να βγάλουμε εμείς

ερμηνεία και να πούμε όχι δεν δίνουμε την άδεια αυτή επειδή νομίζουμε

ότι απαγορεύεται. Εγώ προσωπικά λοιπόν αν προχωρήσουμε στην ψη-

φοφορία και δεν αναβληθεί το θέμα θα ψηφίσω υπέρ. Σας θυμίζω δε τις

ιστορίες που δίνουμε και εκεί έχω μια πολύ μεγάλη ένσταση, τις ιστορίες

που έχουν να κάνουν με χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, όπου

έχουμε και ερμηνευτική από την Περιφέρεια και από τη Νομαρχία που

μας λέει να δίνουμε άδειες μουσικών οργάνων μόνο για το νόμιμο τμή-

μα της επιχείρησης. Άκουσον άκουσον έχουν πάει και έχουν γράψει ότι

σε μια εγκατάσταση η οποία η μισή είναι νόμιμη και η άλλη μισή είναι πα-

ράνομη εμείς πρέπει να δίνουμε άδεια, είτε αυτή είναι άδεια λειτουργίας

είτε αυτή είναι άδεια μουσικών οργάνων, μόνο για το νόμιμο τμήμα. Αυ-

τό είναι παραλογισμός αγγίζει τα όρια της παράκρουσης και όμως είναι

γραμμένο και είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς ισχύει. 

Αποδεικνύεται λοιπόν αυτό  που λέμε για την πολυνομία για την αντινο-

μία στο Δημόσιο. Ευχαριστώ»

Οι θέσεις του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 

από τα πρακτικά, για την αδειοδότηση καταστήματος
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Από την Γεωργία Μουγιάκου-Γρηγοροπούλου, λάβαμε
επιστολή που περιγράφει ένα περιστατικό στην παραλία
της Βούλας, όπου η Αστυνομία οδήγησε στο αυτόφωρο
μια παρέα νέων που κατέβηκε στη θάλασσα για να κάνει
βραδυνό πάρτυ. Παρακολουθήστε την.

Προχθές Σάββατο,17-7-2010 και περί ώραν 9.30 ´-

9.45´μ.μ., βρέθηκα να περπατώ στον πεζόδρομο της πα-

ραλίας μπροστά από το καφέ “Νότος”, όταν ξαφνικά

άκουσα πίσω μου να με φωνάζουν ανήσυχες, με το

όνομά μου, κάποιες γνωστές μου κυρίες: οι κ.κ. Αννα

Γιαλαμά και Νίκη Μαλχόντρα, δημότισσες Βούλας.

Κοντοστάθηκα να δώ τι με θέλουν και τι συμβαίνει και

συγκινημένες τις άκουσα να με παρακαλούν να πάω

μαζί τους στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής μας

και να διευκρινίσω γιατί πριν από λίγο είχε πάει εκεί

αντιπροσωπεία αστυνομικών και είχε διώξει με την

απειλή του αυτοφώρου, μια παρέα ευγενέστατων και

καλών παιδιών, (Πειραιωτών), αποτρέποντάς τα να

κατεβούν στην παραλία, για να περάσουν λίγες ευχά-

ριστες ώρες, ακούγοντας μουσική και χορεύοντας!

Ρώτησα άν είχε προηγηθεί κάποια ενόχληση από την

μεριά των παιδιών, αν είχαν βάλει δυνατή μουσική (αν

και ακόμη δεν ήταν ώρα κοινής ησυχίας) ή αν είχαν

δημιουργήσει άλλο πρόβλημα, που θα μπορούσε να δικαι-

ολογήσει την παρουσία εκεί της Αστυνομίας. Μου είπαν

ότι πριν προλάβουν να κατεβάσουν τα αναψυκτικά τους,

εμφανίσθηκαν τα όργανα και τα έδιωξαν. Και το ίδιο είχαν

κάνει και το προηγούμενο Σάββατο με άλλα παιδιά! Και

μάλιστα όσα παιδιά έχουν εμφανισθεί κατά καιρούς για να

χορέψουν, όχι μόνο δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα,

αλλά είναι και τα μόνα που φροντίζουν να καθαρίσουν την

παραλία από τα σκουπίδια, όχι μόνον τα δικά τους αλλά

και των λοιπών χρηστών! 

Κατανοώντας και συμμεριζόμενη την ευαισθησία τους και

την αγάπη για τους νέους, πήγα πράγματι μαζί τους και με

μια αντιπροσωπεία εφήβων και ζήτησα να δώ τον επικε-

φαλής του κλιμακίου. (το όνομά του είναι στην διάθεση

της εφημερίδος). Εκεί εν μέσω σφοδρής αντιδικίας και άρ-

νησης του ανωτέρω να απόσχει των θέσεών του για την

σύλληψη των νεαρών και την αποστολή τους στην αυτό-

φωρη διαδικασία(?) εάν θα τολμούσαν(?) να υλοποιήσουν

τη χρήση της παραλίας(?), ζήτησα να δώ τους σχετικούς

νόμους που επικαλείτο.

Ε, λοιπόν σας πληροφορώ, ότι κανένα απ' όλα τα άρθρα,

τα οποία είχε ως πυξίδα, είχαν σχέση με την συγκεκριμ-

μένη περίπτωση. Μιλούσαν για κατάληψη κοινοχρήστου

χώρου, για άδεια της δημοτικής αρχής, για εκμίσθωση, για

πώληση αλκοόλ κλπ. Η παραλία είναι μεν κοινόχρηστος

χώρος αλλά επίσης και χώρος μη δεκτικός συναλλαγής,

ούτε νοικιάζεται, ούτε πωλείται. Είναι αγαθό που ανήκει

σε όλους, όπως ο αέρας, η θάλασσα, ο ουρανός. Του αντέ-

τεινα λοιπόν, να αφήσει τα παιδιά να κάνουν το πρό-

γραμμά τους, διότι άλλως θα του έκαναν, με την δι-

κή μου υπόδειξη, μήνυση για κατάχρηση εξουσίας.

Κι εκεί κάμφθηκε η αντίσταση του ανωτέρω και υπε-

χώρησε, πράττοντας το σωστό!

Και σας ερωτώ; Από πού ορμώμενος ο συγκεκριμ-

μένος αστυνομικός και οι συνάδελφοί του απαγο-

ρεύουν την πρόσβαση στην παραλία και αυθαιρε-

τούν ερμηνεύοντας όπως θέλουν τους Νόμους;

Ποιά συμφέροντα προστατεύουν; Πώς βρέθηκαν

εκεί χωρίς να προηγηθεί κάποια παράβαση εκ μέ-

ρους των παιδιών; Ποιός τους κάλεσε για να τα διώ-

ξει; Είναι δυνατόν να έχεις πάντα δίπλα σου έναν

Νομικό; Ελεος πιά σ' αυτήν την χώρα!

Πάντως αν θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέρο-

ντα του Δήμου επί των κοινοχρήστων χώρων, όπως κό-

πτονται, τότε ας φροντίσουν να καθαρίσουν τον πεζόδρο-

μο, απ' όλους τους Κινέζους και Πακιστανούς μικροπωλη-

τές που δουλεύουν λάθρα εκεί και δεν τους ενοχλεί κα-

νείς!

Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

Διωγμό και από την ελεύθερη παραλία!!

Το 6ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ διοργανώ-

θηκε στην Κωνσταντινούπολη από τα τούρκικα

κινήματα από 1-4 Ιουλίου κάτω από πολύ δύσκο-

λες παγκόσμια πολιτικές συνθήκες.  

Αντιπροσωπείες κοινωνικών, μεταναστευτικών,

φεμινιστικών, οικολογικών, αντιπολεμικών,

αγροτικών οργανώσεων, εργατικών συνδικάτων

και κινημάτων νεολαίας από την ευρύτερη πε-

ριοχή των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Πα-

λαιστίνης συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπο-

λη, που φέτος είναι Πολιτιστική πρωτεύουσα της

Ευρώπης.

Το Φόρουμ άνοιξε τις πύλες του με την μεγάλη

συναυλία στο πάρκο Macka και την επόμενη

ημέρα ξεκίνησαν τα εργαστήρια συζητήσεων.  

Τα σεμινάρια και εργαστήρια που διεξήχθησαν

ήσαν σαφώς λιγότερα από όσα συνήθως πραγ-

ματοποιούνταν σε προηγούμενα φόρα, αλλά φέ-

τος είχαν μια ιδιαίτερη δυναμική, καθώς συμμε-

τείχαν πολλοί εκπρόσωποι οργανώσεων από τις

ανατολικές χώρες και είχαμε την ευκαιρία

ανταλλαγής απόψεων σε θέματα κυρίως οικονο-

μικής κρίσης, αποστρατικοποίησης,  προστασίας

περιβάλλοντος, φτώχειας, μετανάστευσης και

ρατσισμού.

Σχεδόν κοινές ήταν οι εκτιμήσεις στα σεμινάρια,

με ελάχιστες αποκλίσεις, για την οικονομική κρί-

ση στο ότι ο καπιταλισμός περνά περιόδους κα-

ταστροφικής κρίσης και εναλλάσσονται με μα-

κρές περιόδους εκρηκτικής ανάπτυξης με απο-

τέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων.  ΄Ότι

έχουμε εισέλθει σε μακρά περίοδο καπιταλιστι-

κής κρίσης με πρωτοφανείς καταστρεπτικές συ-

νέπειες για όλο τον πλανήτη όσον αφορά το φυ-

σικό περιβάλλον, την εξάντληση των πόρων και

τις κοινωνικές σχέσεις.

Είναι η πρώτη φορά που η οικονομική κρίση έχει

εμπλέξει όλες τις οικονομίες και ανοίγεται ένα

μοναδικό πεδίο αγώνων για την επιβίωση και

αναμόρφωση της Ευρώπης με την μαχητική συμ-

μετοχή όλων των εργαζομένων και μη. 

Συζητήθηκε το ζήτημα του χρέους της Ελλάδας,

που όλοι πλέον γνωρίζουν ότι ήταν το πρόσχη-

μα για τα σκληρά μέτρα που πάρθηκαν,  αφού

στο συνολικό χρέος δεν είναι καθόλου η πρω-
ταθλήτρια» της ευρωζώνης.  Την ξεπερνούν η

Ολλανδία(!) με 234%, η Ιρλανδία με 222%, το
Βέλγιο με 219%, η Ισπανία με 207%, η Πορτο-
γαλία με 197%, η Ιταλία με 194% και πάει λέγο-
ντας.
Τίθεται λοιπόν για την Ευρωζώνη το θέμα της

δημοσιονομικής ολοκλήρωσης και της πολιτικής

ενοποίησης με παράλληλη ενίσχυση των δημο-

κρατικών θεσμών και αναδιανομή των πόρων

υπέρ των υπερχρεωμένων χωρών και των αδύ-

ναμων εισοδηματικά τάξεων 

Στα σεμινάρια για τους εξοπλισμούς συμμετεί-

χαν κυρίως συλλογικότητες από την Τουρκία και

την Ελλάδα.  Ως ήταν φυσικό όλα τα συμβαλλό-

μενα μέρη συμφώνησαν ότι είμαστε όμηροι εξο-

ντωτικών ανταγωνισμών με δαπάνες που στε-

ρούν από την υγεία και την παιδεία.  Η Τουρκία

αύξησε τις δαπάνες της κατά 2,9 δις δολάρια το

2009 και η Ελλάδα ήταν πέμπτη στις εισαγωγές

όπλων 2005-2009 μετά την Κίνα, Ινδία, τη Ν.

Κορέα και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.  Τα κι-

νήματα πάντα πρότειναν μείωση των εξοπλι-

σμών και εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης λύ-

σεων στα ελληνοτουρκικά με διάλογο στη βάση

του διεθνούς δικαίου. Τελευταία με τις εμπορι-

κές συναλλαγές των δύο χωρών έχει δημιουρ-

γηθεί ένα τέτοιο κλίμα που θα μπορέσει να απο-

τελέσει την αρχή εκστρατείας των φιλειρηνικών,

αλλά και εργατικών δυνάμεων που θα ρίξουν γέ-

φυρες ειρήνης στο Αιγαίο για την ευημερία των

δύο λαών.

Ο ΄Ομιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας σαν εκ-

πρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης Friends of

Nature με εκπρόσωπο την Αντ/δρο του Ομίλου

Δέσποινα Κουρουπάκη, μαζί με την Κυπριακή με

εκπρόσωπο την Πρόεδρο της Τουρκοκυπριακής

πλευράς Mehves Beyidoglu, και την Τσέχικη Ορ-

γάνωση με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο της Τσέχι-

κής οργάνωσης, Mirek Prokes, οργάνωσαν ένα

σεμινάριο με θέμα ‘Κλιματική Αλλαγή και Μετα-

νάστευση». Εγινε ενημέρωση από τους διοργα-

νωτές για τις θέσεις της Διεθνούς  Οργάνωσης

των Φίλων της Φύσης, για την μετανάστευση και

τα προβλήματά της στις χώρες της ανατολικής

και δυτικής Ευρώπης.  Κατόπιν διεξήχθη ενδια-

φέρουσα συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομέ-

νων που ήταν από Ρωσία, Αγγλία, Γερμανία, Κύ-

προ, Μαρόκο, Τουρκία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ινδία,

με την πλέον αποκαλυπτική τοποθέτηση, εκ μέ-

ρους της Τουρκάλας Jyothirmayi ως εκπρόσωπο

μιας οργάνωσης υπεύθυνης για την εσωτερική

μετανάστευση.  Μας ανέφερε ότι τεράστιες καλ-

λιεργήσιμες εκτάσεις στα ενδότερα της Τουρ-

κίας έχουν καταστραφεί από τις ανεξέλεγκτες

πλημμύρες από την μια και τους καύσωνες από

την άλλη, με αποτέλεσμα όλοι οι καλλιεργητές

να έχουν μεταφερθεί στα περίχωρα της Κων-

σταντινούπολης και να ζουν σε παραγκουπό-

λεις.  Είναι ένα ζήτημα στο οποίο κωφεύει το

κράτος και κρύβεται επιμελώς από τους τουρι-

στικούς πράκτορες σε όσους επισκέπτονται την

Κωνσταντινούπολη.

Με το τέλος των εργασιών οι 5000 ακτιβιστές

του Φόρουμ έστειλαν προς όλες τις κατευθύν-

σεις  ηχηρό μήνυμα ενότητας και κοινής αντί-

στασης ενάντια στην άγρια επίθεση του νεοφι-

λελευθερισμού, με την διαδήλωσή τους στους

δρόμους της Κωνσταντινούπολης. 

Αποφασίστηκε η 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σαν ημέρα

Πανευρωπαϊκής δράσης, και οι ακτιβιστές ανα-

νέωσαν το ραντεβού τους για 23 και 24 Νοεμ-

βρίου στο Παρίσι για να συντονίσουν την κοινή

τους δράση.

Δέσποινα Κουρουπάκη

6ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

στην Κωνσταντινούπολη
Μια άλλη Ευρώπη είναι αναγκαία και εφικτή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 21-7-2010

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 3η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ.

θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλι-

κών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.420,53€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 671,03€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερι-

νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Πα-

παϊωάννου τηλ.: 210-6600711).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν

τον προμηθευτή. 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 21-7-2010

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 3η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ.μ.

θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλι-

κών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων προϋπολογιζόμενης δαπάνης

13.415,95€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίςα 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 670,80€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊ-

ωάννου τηλ.: 210-6600711).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν

τον προμηθευτή. 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελ. 09/2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 91.960,00 € 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ (συμπ. ΦΠΑ 21%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου:

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010»,

με προϋπολογισμό 91.960,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 73.084,00€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας

το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 –

13:00), μέχρι και την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 210-

6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υπο-

βολής προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 6 του Π.Δ.

609/85. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμέ-

νοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

- τάξεις Α1, Α2 και 1η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.462,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριά-

ντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δή-

μου Γέρακα για το έτος 2010. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & W.C.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Βούλα 21-07-2010

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Α.Μ.: 01(Λ-01)10

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα

Πληροφορίες: Λαλλάς Ι.

Τηλ.: 2132020040, fax: 213-2020049, e-mail: ilallas@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

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

3. Την υπ’ αριθμ. 411/440/16-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Σ.Κ. με την

οποία εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση 

4. Την υπ’ αριθμ. Π1/1077/2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για

την έγκριση του Ε.Π.Π. του 2010

5. Τις υπ’ αριθμ. 111/07-07-10 και 127/21-07-10 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 12957/05-07-10)

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χα-

μηλότερη προσφορά, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των αι-

θουσών ελαφριάς κατασκευής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Κ. Καραμαν-

λή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 04 Αυγούστου του

2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:

Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 16673 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώ-

πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιο-

δοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των

προσφορών. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδε-

ται για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της αντίστοι-

χης προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του αναλο-

γούντος Φ.Π.Α. που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος για την συνολική δα-

πάνη (π.χ. για το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης το ποσό αντι-

στοιχεί σε 3.000,00€) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μή-

νες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7331.007 του εκτελούμενου προϋπο-

λογισμού, με πίστωση του έτους 2010 από επιχορήγηση Ο.Σ.Κ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020040 Υπεύθυνος κ. Ι.

Λαλλάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα) έως την

30/07/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30).

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 21/7/2010

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 13752

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα

Μελέτη και Κατασκευή με κατ’ αποκοπή τίμημα για όλο το έργο, για την

ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ

2.653.719,01 επί πλέον Φ.Π.Α. 23%€ 610.355,37 σύμφωνα με τις δ/ξεις

του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγο-

ρία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.976.438 € (δαπάνη εργασιών,

ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΩΝ με προϋπολογισμό 557.456,82€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και

απρόβλεπτα).

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Προμελέτη κ.λ.π.) από

τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην οδό

Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλίππου Λίτσα στο Χαλάνδρι, μέχρι τις 2/9/2010 κα-

τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8π.μ. έως 13:30μ.μ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β, που έχει προσαρμοστεί στο σύ-

στημα Μελέτη και Κατασκευή.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210-6860575, fax επικοινωνίας 210-6860590 και

6853951, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αντ. Μαραυρομιχελάκης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα

ΤΡΙΤΗ στα γραφεία του Δήμου, οδός Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα. Ώρα

λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προ-

σφορών είναι Μελέτη και Κατασκευή του άρθρου 4 § δ και του άρθρου 8

του Ν. 3669/2008. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την ως

άνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθο-

ρίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με

ΦΑΞ δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,

σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμέ-

νοι η σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατη-

γορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η έως 5η στην κατηγορία έρ-

γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και τάξεις 1η έως 3η στην κατηγορία έργων ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύ-

ουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια

(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι υποχρεούται να συμπράξουν με μελετητές ή

μελετητικά γραφεία, για την εκπόνηση των μελετών της τεχνικής τους

προσφοράς, που θα διαθέτουν τα εξής μελετητικά πτυχία: α) Γ’ τάξεως

για την κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες) και γ) Β – Γ τάξεως για την κα-

τηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής

Επιστολής ύψους 52.920,18 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών

και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού

και θα απευθύνεται στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι δέκα (10) μήνες.

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) και από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ μέσω του

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2010, καθώς και από το Π.Δ.Ε.»  Προκαταβολή δεν

θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

Η παραλαβή των τευχών αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο

διαγωνισμό.

Τα έντυπα δημοπράτησης παραλαμβάνονται με αντικαταβολή ευρώ 150. 

Ο Δήμαρχος & α/α

Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη, 19-07-2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9475

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια θερινής – χειμερινής 

ΠΛΗΡ.: Ε. Βασιλοχρήστου ενδυμασίας δημ. Αστυνομίας

Τηλ.: 213-2030422 Αρ. Μελ.: 74/2010

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων σπόρων φυ-

τών και διαφόρων δενδρυλλίων, τα οποία εμπεριέχονται στην 74/2010 με-

λέτη της Τ.Υ. με τίτλο:

«Προμήθεια θερινής – χειμερινής ενδυμασίας δημ. Αστυνομίας», ενδει-

κτικού προϋπολογισμού 34.998,42€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του .

3463/06, του Ν. 3731/08, την 74/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και

την 281/2010 απόφαση Δημάρχου.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 09 Αυγούστου 2010, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προ-

σφορών), στην αρμόδια επιτροπή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)

3. Συνεταιρισμοί

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφη-

μένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γρα-

φείο Προμηθειών (Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-2030422), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Αρχισε η λειτουργία του site government.gov.gr. 

Πρόκειται για ένα έργο που δημιουργήθηκε από την ομά-

δα Επικοινωνίας και Νέων Μέσων του Γραφείου του Πρω-

θυπουργού, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Επι-

κοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και την συ-

νεργασία των Γραφείων Τύπου όλων των Υπουργείων.

Η επιλογή του ονόματος government.gov.gr σηματοδοτεί

την απόφαση να υπάρξει σταδιακή μετάβαση όλων των

δικτυακών τόπων της κυβέρνησης στο domain ".gov.gr".

Μέσα από το government.gov.gr ο πολίτης μπορεί να έχει

μία συνοπτική εικόνα των κυριότερων δράσεων της κυ-

βέρνησης, να βρει πληροφορίες για τα Υπουργεία καθώς

και για on-line υπηρεσίες που προσφέρονται από δημό-

σιους φορείς.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με την λειτουργία

του government.gov.gr απευθυνθείτε στον διαχειριστή

του site στο email webmaster@government.gov.gr. 

government.gov.gr

Πύλη ενημέρωσης 

του πολίτη
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Όταν ξεκινήσαμε στην «Εβδόμη» την

προσπάθεια για μιά ιατρική ημερίδα στο

Ασκληπιείο, με θέμα τις τραγικές επιπτώ-

σεις των τουρκικών βομβών ναπάλμ στην

υγεία πολλών επιζησάντων πολεμιστών

μας του 1974 στην Κύπρο, υπήρξαν αρκε-

τοί, καλοπροαίρετοι και μη, που μας χα-

ρακτήρισαν ρομαντικούς, αιθεροβάμονες,

«Δον Κιχώτες» κι άλλα παρεμφερή. Συ-

ντάχθηκαν όμως με τον αντι-ρεαλισμό

μας κι άλλοι πολλοί ρομαντικοί: Μητροπο-

λίτες, Δήμαρχοι, Νομάρχες, Βουλευτές,

Εκδότες, Δημοσιογράφοι, Συγγραφείς,

Μαζικοί φορείς και ένας λεβέντης κρατι-

κός λειτουργός, ο τότε Διοικητής του

Ασκληπιείου Βούλας, Ηρακλής Καραγε-

ώργος, που κάποια στιγμή θα πρέπει η

νυν υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαν-

νακοπούλου να εξηγήσει βάσει ποιάς διε-

στραμμένης «αξιοκρατίας» τον αντικατέ-

στησε.

Συγκεντρώσαμε με πολύ κόπο – αλλά χα-

λάλι, γιατί ο σκοπός το άξιζε– πλούσιο

υλικό για τις μακρόχρονες επιπτώσεις

των ναπάλμ στον άνθρωπο, από διεθνή βι-

βλιογραφία, μαρτυρίες παθόντων Βιετνα-

μέζων, Αμερικανών, Ιρακινών και Ελλή-

νων. Βρήκαμε από πολεμιστές της

ΕΛ.ΔΥ.Κ. του 1974 στην Κύπρο, ταινία-

ντοκουμέντο που δείχνει καθαρά τις

τούρκικες ναπάλμ να πέφτουν στους

στρατιώτες μας.

Συναντήσαμε ως επί το πλείστον καρδιές

κλειστές και στόματα επτασφράγιστα. Ιδι-

αίτερα στην Κύπρο και λιγότερο στην Ελ-

λάδα, εδώ είναι το εκπληκτικό. 

Γνωρίσαμε δημάρχους με ασύνορη ψυχή

που προσφέρθηκαν να ενισχύσουν με μη-

νιαίο επίδομα έναν ή δύο βαρειά ασθε-

νούντες πολεμιστές του ’74. Ζήτησαν μό-

νο να τους φέρουμε σε επαφή με ανα-

γνωρισμένο σύλλογο πολεμιστών για να

τους δώσει νοσοκομειακούς φακέλους ια-

τρικού ιστορικού ασθενείας. 

Κι εκεί μας περίμενε το απροσδόκητο: Ο

μεγαλύτερος σε μέλη σύλλογος ήταν

σχεδόν διαλυμένος και ουσιαστικά ανε-

νεργός. Ο αντιπρόεδρός του μας είπε ότι

τους φακέλους που ζητούσαμε τους είχε

στην κατοχή του ένα πρώην μέλος του

συλλόγου που είχε αποσχιστεί για να

φτιάξει δικό του σύλλογο. Αλλά δεν ήθε-

λε λέει να μας τους δώσει επειδή «είμα-
στε λαμόγια και το μόνο που μας ενδιέ-
φερε κι εμάς και τον τότε διοικητή του
Ακληπιείου, ήταν να εισπράξουμε την επι-
δότηση που έδινε   η Ε.Ε για τέτοιες ημε-
ρίδες»!!! Και τότε μάθαμε ότι υπάρχει κι

ένα είδος «ναπάλμ» που εν καιρώ ειρήνης

καίει την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια

ορισμένων.  

Τα ξεπεράσαμε όλα αυτά –κι άλλα πολλά

κι απίστευτα- και προχωρήσαμε. Διότι

εμάς δεν μας ενδιέφεραν τόσο οι επίση-

μοι πρόεδροι των επίσημων συλλόγων

που καταθέτουν στεφάνια και ταξιδεύουν

κάθε Ιούλη εδώ και 36 χρόνια με έξοδα

του Υ.ΕΘ.Α. στην Κύπρο. Τιμούμε, βεβαί-

ως κάθε Έλληνα που υπερασπίστηκε την

Πατρίδα, αλλά μας ενδιαφέρουν πρωτί-

στως οι καρκινοπαθείς και μ’ άλλες βαρει-

ές, ανίατες ασθένειες πολεμιστές του

’74, που το αναξιοπρεπέστατο δικομματι-

κό καθεστώς εξουσίας έχει «γράψει» κα-

νονικά. 

Κι αν γνωρίσεις από κοντά αυτούς τους

Έλληνες φίλε αναγνώστη, θα παρακαλάς

ν’ ανοίξει η γη να σε καταπιεί, από ντρο-

πή για την Ελληνική Πολιτεία και τους

εξουσιαστές της των τελευταίων 36 χρό-

νων. 

Γνώρισα παλληκάρια που ζουν –τρόπος του

λέγειν- με 500 ευρώ το μήνα, ή και λιγότε-

ρα. Να χαμογελούν σαν μικρά παιδιά, μ’ ένα

χαμόγελο ζεστό, τέσσερα στρέμματα πλα-

τύ, ενώ ο καρκίνος απ’ τις ναπάλμ τους τρώ-

ει τα σωθικά. Να μην έχουν για μιά φρα-

ντζόλα ψωμί, αλλά να επιμένουν να σε κε-

ράσουν και να προσβάλλονται αν πεις να

πληρώσεις εσύ. Να τους προτείνεις να βοη-

θήσεις μ’ όποιον τρόπο μπορείς και να σου

λένε: «όχι εμένα, τον τάδε, έχει μεγαλύτε-

ρη ανάγκη».

Σε τέτοιους άντρες έχουν αρνηθεί την

στήριξή τους οι άνανδροι εξουσιαστές

μας. Σε άντρες που τους ρωτάς μετά από

δεκαετίες πολιτειακής περιφρόνησης κι

εγκατάλειψης, αν θα ξαναπολεμούσαν

για την πατρίδα, έτσι όπως πολέμησαν,

γνωρίζοντας όμως όσα θα τους περίμε-

ναν και σου απαντούν «ναι, αλλά θα φρό-
ντιζα να σκοτωθώ, παίρνοντας μαζί μου
όσους περισσότερους εχθρούς μπορού-
σα». Κανένας κόπος δεν είναι πολύς για

να εκφράσεις έμπρακτα την ευγνωμοσύ-

νη σου σε τέτοιους Έλληνες.

Δεν «κολλήσαμε» σε κόπους και εμπόδια.

Κολλήσαμε εκεί που δεν είχαμε φαντα-

στεί: Στους γιατρούς! Διότι ιατρική ημερί-

δα χωρίς γιατρούς δεν γίνεται. Εκεί, λοι-

πόν, φάγαμε το παραμύθιασμα της Χαλι-

μάς. Ήταν πιό έντιμοι εκείνοι που μας

απάντησαν ευθύς εξ’ αρχής, όχι. Διότι οι

άλλοι, οι «ενθουσιασμένοι» και «πρόθυ-

μοι» μας δούλεψαν κανονικότατα. 

Αναβολές επί αναβολών, δικαιολογίες επί

δικαιολογιών, προσκόμματα επί προσκομ-

μάτων, μέχρι που βρέθηκε κι ένας διε-

θνούς κύρους δερματολόγος, που μας

ρώτησε αν στην ημερίδα θα υπάρχει

μπουφές, επειδή για την δική του ομιλία

θα χρειαζόταν τουλάχιστον μιά ώρα και οι

ακροατές έπρεπε κάτι να πίνουν για να

μην πλήξουν! 

Ωσπου ήρθε το ΠΑ.ΣΟ.Κ στην εξουσία κι

άρχισε να ...μας σώζει, οπότε οι υποτιθέ-

μενα έτοιμοι για την ημερίδα γιατροί, μας

ανακοίνωσαν –ούτε λίγο, ούτε πολύ- ότι

«τώρα έχουμε άλλα να μας καίνε, ποιός

θα ενδιαφερθεί για μιά τέτοια ημερίδα;».

Πιστεύω ότι και μόνη η ανταπόκριση δε-

κάδων προβεβλημένων Ελλήνων με την

συνακόλουθη συγκίνηση των αναγνω-

στών, που εκφράστηκε στην «Εβδόμη»,

μέσω τηλεφωνημάτων και επιστολών, εί-

ναι ένα θετικό δείγμα αφύπνισης ενός λα-

ού που μεθοδικά δηλητηριάζεται εδώ και

δεκαετίες, μέχρι να εθιστεί στα δηλητή-

ρια και να τ’ αποζητά. 

Η ιστορική μνήμη είναι όρος επιβίωσης

των εθνών, όπως και η πρέπουσα τιμή σ’

εκείνους που φυλάσσουν Θερμοπύλες,

ιδιαίτερα όταν γνωρίζουν ότι οι Μήδοι

στο τέλος θα διαβούν. 

Ευχαριστώ από βάθους καρδιάς όλους

όσους ανταποκρίθηκαν στο σάλπισμα της

«Εβδόμης». Χάθηκε μόνο μιά μάχη, ο

αγώνας συνεχίζεται, μας περιμένουν

πολλές μάχες που θα δώσουμε με την

επίγνωση ότι σε κάθε είδους πάλη χαμέ-

νος δεν είναι εκείνος που πέφτει, αλλά

εκείνος που δεν ξανασηκώνεται. 

Στην «Εβδόμη» παραμένουμε όρθιοι κι

ετοιμοπόλεμοι, απαντώντας σε όσους ρε-

αλιστές μας κατηγόρησαν για ρομαντι-

σμό, ότι θεωρούμε ύψιστη αντίσταση του

ανθρώπου να είναι ρομαντικός. Ιδιαίτερα

σήμερα, ιδιαίτατα στην Ελλάδα ...γιατρέ

μου.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Χάθηκε απλώς

μιά μάχη

Αποδοκιμάστηκε - ιδιαίτερα από τον Υπουρ-

γό ΕΘ.Α Ευ. Βενιζέλο, η “λευκή” απεργία

των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Η

διαμαρτυρία τους δηλαδή, για τη μείωση των

απολαβών τους. Θεωρήθηκαν προφανώς

απλώς δημόσιοι υπάλληλοι οι αετοί της Π.Α.,

που έχουν θυσιαστεί και έχουν χύσει το αίμα

τους σε στιγμές που η πατρίδα το καλούσε,

χωρίς να σκεφθούν οικογένεια και ζωή.

Δίκαιη λοιπόν και η δική τους αντίδραση στις

αμετροέπειες του Βενιζέλου, απαντώντας με

μία επιστολή - διαμαρτυρία (defencenet.gr).

Τί γράφουν αλήθεια οι πιλότοι μας στην επι-

στολή τους. Αξίζουν κάποια σημεία:

«Αυτή τη "δουλειά" δεν ξεκινήσαμε να την
κάνουμε για τα χρήματα... Δώσαμε εξετά-
σεις για να μπούμε στη Σχολή Ικάρων, γνω-
ρίζοντας ότι θα στερηθούμε 4 από τα καλύ-
τερα χρόνια ενός εφήβου (τα φοιτητικά),
κλεισμένοι μέσα σε ένα στρατόπεδο..., το τί-
μημα του να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυ-
τό που λατρεύουμε..., να πετάξουμε μια μέ-
ρα πάνω από το Αιγαίο. 
Δεν περιμένουμε να γίνουμε πλούσιοι από
αυτό. Το μόνο που ζητήσαμε είναι να υπάρ-
χει ηρεμία στην προσωπική και οικογενειακή
ζωή μας, ώστε να αφοσιωθούμε ψυχή τε και
σώματι στην προσφορά στην πατρίδα και το
κοινωνικό σύνολο.
Σε μια "δουλειά", που πριν φύγουμε το πρωί
φιλάμε την οικογένεια και πάμε για απογείω-
ση. 

Σε μια "δουλειά", που στο αεροδρόμιο αφή-
νουμε τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητο για
να μη χρειαστεί αργότερα να σπάσει κάποι-
ος το παράθυρο του οδηγού για να το γυρί-
σει στα σπίτια μας. 

.....Το να βάλουμε όλοι το χέρι στην τσέπη
φαντάζει δίκαιο. Δεν είναι όμως ρεαλιστικό
και δυστυχώς δεν είναι εφαρμόσιμο για
όλους. Εμείς θα συνεχίσουμε να πετάμε
ακόμα και με 100% μείωση μισθού, ακόμα κι
αν "κλείσουν" τα σπίτια μας. Ο λόγος; Η
εξάρτηση της πτήσης, η υπερηφάνεια της
προσφοράς, όχι στο κράτος (αυτό το έχουμε
σιχαθεί προ πολλού), μα στις πέτρες αυτού
του τόπου, το "πανί" στο οποίο ορκιστήκα-
με, και την ευγνωμοσύνη στα μάτια του πα-
τέρα που σώθηκε το παιδί του ή του αγρότη
που δεν κάηκε το σπίτι του...

......αύριο το πρωί, σπαταλήστε 2 μόνο λεπτά
από το χρόνο σας και φέρτε στο μυαλό σας
κάποιους που δεν είναι πλέον μαζί μας..., κά-
ποιους που απογειώθηκαν χωρίς ποτέ να
προσγειωθούν..., κάποιους που το κράτος και
οι κοινή γνώμη τους θυμήθηκε και τους ονό-
μασε ΗΡΩΕΣ μετά το θάνατό τους..., αλλά
πριν από αυτόν ήταν απλά.... ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ... 
Σπαταλήστε 2 λεπτά για να κοιταχτείτε στον
καθρέφτη. Αν δεν καταλάβετε τίποτα.......χα-
λάλι σας! Έτσι κι αλλιώς από ψηλά δεν φαί-
νεστε καθόλου...» 

Η “λευκή” απεργία των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας

“Από ψηλά δεν φαίνεστε καθόλου...”
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Σύμφωνα με επιστολή της

Ελληνικής Στατιστικής Αρ-

χής ΕΛ.ΣΤΑΤ (πρώην

ΕΣΥΕ) π αρχίζει άμεσα η

διενέργεια «Απογραφής

Γεωργίας-Κτηνοτροφίας

έτους 2009». Η απογραφή

αυτή εντάσσεται στη βασι-

κή έρευνα Διάρθρωσης Γε-

ωργικών και Κτηνοτροφι-

κών Εκμεταλλεύσεων

έτους 2009, σε  εφαρμογή

του υπ. αριθμ. 135/2009

Προεδρικού Διατάγματος

και της υπ.αριθμ. 8416/Γ2-

1158 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης Υπουργών Οι-

κονομίας-Οικονομικών,

Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων και Εσωτερικών)

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί

τους δημότες και κατοί-

κους του Δήμου, που

ασχολούνται με την Γεωρ-

γία και την Κτηνοτροφία να

συνεργαστούν με τους

υπαλλήλους της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής, που

επισκέπτονται αυτή  την

περίοδο το Δήμο και να πα-

ρέχουν κάθε πληροφορία

που θα τους ζητηθεί στο

πλαίσιο της απογραφής

και έρευνας που διενερ-

γείται. 

Σύμφωνα,  επίσης με την

επιστολή της ΕΛ.ΣΤΑΤ:

•  Η Απογραφή θα διενερ-

γηθεί σε όλους τους Δή-

μους και Κοινότητες της

χώρας

•   Θα διενεργηθεί για πρώ-

τη φορά δειγματοληπτική

Έρευνα Μεθόδων Παραγω-

γής. Σκοπός της έρευνας

αυτής είναι η συλλογή

πρόσθετων στοιχείων για

τις χρησιμοποιούμενες με-

θόδους παραγωγής γεωρ-

γικών προϊόντων 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επι-

τυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητι-

κού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλ-

λική, Γερμανική και Ιταλική, επιπέδων A (A1 «στοι-

χειώδης γνώση» & Α2 «βασική γνώση»), Β1 «μέτρια

γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώ-

ση»,Ισπανική επιπέδων Β2 «καλή γνώση» και Γ1

«πολύ καλή γνώση» και Τουρκική επιπέδου Β1 «μέ-

τρια γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 8-9

Μαΐου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για

τα αποτελέσματα από:

1) το Διαδίκτυο www.kpg.minedu.gov.gr➢ Είσαι Υπο-

ψήφιος; ➢ Αποτελέσματα Μαΐου 2010, όπου αναρ-

τώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία

ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κά-

θε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρό-

σβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγρά-

φεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχι-

στον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου

τους.

2) τις Διευθύνσεις/Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υπο-

ψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγρά-

φεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα

πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις/Γραφεία

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει

την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, κατά το τέ-

λος Σεπτεμβρίου 2010, έχοντας μαζί τους το δελτίο

εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Αποτελέσματα επιτυχόντων στο Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική

Η μεγαλύτερη εταιρεία

διαφημιστικού Ταχυδρο-

μείου DELTA POST, ζη-

τά συνεργάτες - Αντι-

προσώπους για διανο-

μές διαφημιστικού υλι-

κού, στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής με

έδρα Κορωπί - Βάρκιζα.

Τηλ. 210 6424100 int.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΤΟΜΑ

Ατομα ζητούνται άμεσα.

Δυνατότητα εργασίας στο

σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ -

φασόν. Υψηλά εισοδήματα.

Μερική απασχόληση. 500€-

1500€/ μήνα. 

Τηλ. 2118001002  -

www.millionaires.biz
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Βάρη-Κόρμπι 223τ.μ. πρ. 13μ. ΣΔ. 0,3, 200.000€

470τ.μ. πρ. 16μ., Σ.Δ. 0,3 360.000€

1.750τ.μ. πρ. 20μ., Σ.Δ. 0,3 – 1.350.000€

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ 225τ.μ. γωνιακό Σ.Δ. 0,6 με άδεια οικοδομής,

πρόσοψη σε πλατεία, θέα.

300τ.μ. πρ. 21μ. Σ.Δ. 0,6, 400τ.μ. Σ.Δ. 0,6 πρ. 10μ., 440 τ.μ. Σ.Δ.

0,6 πρόσοψη 34μ., 800τ.μ. Σ.Δ. 0,6 πρ. 21μ. σε πλατεία, θέα θά-

λασσα, 820τ.μ. γωνιακό Σ.Δ. 0,6 με άδεια για 4 μεζονέτες,

3400τ.μ. ΣΔ. 0,6 γωνιακό επί της Βάρης-Κορωπίου, χρήση γενι-

κής κατοικίας κατάλληλο για εμπορικό κέντρο, Super Market κλπ.

Σοβαρές προτάσεις.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (Ανω) 800τ.μ. Σ.Δ. 0,4 πρόσοψη 25μ, δί-

νεται και το μισό, 1000τ.μ. Σ.Δ. 0,4 τρίφατσο, 4000τ.μ. + 7000τ.μ.

εκτός σχεδίου με ρεύμα – ΕΥΔΑΠ – γεώτρηση.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ (ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ) 225τ.μ., Σ.Δ. 0,6 320.000€, 650τ.μ. Σ.Δ.

0,5 θέα θάλασσα 950.000€, 11.000τ.μ. εκτός σχεδίου. Σοβαρές

προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΓΛΥΦΑΔΑ κέντρο μοναδικό οικόπεδο 280τ.μ. πρόσοψη 14μ. Σ/Δ

1,4 μόνο σοβαρές προτάσεις κωδ. (Κ-216). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΟΥΛΑ (Κάτω) οικόπεδο 700τ.μ. 17μ. πρόσοψη Σ/Δ 0,60 με χαρ-

τί αρχαιολογίας 950.000€. Ετερο 1010τ.μ. πρόσοψη 32μ., Σ/Δ

0,8 2.500.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφ. Βουλιαγμένης, οικόπεδο 825τ.μ. Σ/Δ 0,8 πρ.

25μ. 1.380.000€ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ οικόπεδο 600τ.μ. γωνιακό Σ/Δ 1, 1.000.000€.ΜΕΣΙΤΙ-

ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ βίλα 650τ.μ. 6 υπνοδ., 7 μπάνια, WC, play room,

asanser, ξενώνες, δωμάτιο υπηρεσίας, τζάκια, γκαράζ, αποθήκες,

ενδοδαπέδια θέρμανση με πισίνα. Πολλά έξτρα πολυτελές σε

κτήμα 10.000τ.μ. Σοβαρές προτάσεις.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ μεζονέτα 450τ.μ. νεόκτιστη, 5 υπνοδ., 3

μπάνια WC, play room, asanser, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, θέα θά-

λασσα, κατάλληλο και για δύο κατοικίες σε 435τ.μ. οικόπεδο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μονοκατοικία 450τ.μ., 5 υπνοδ. (3 master), 4 μπά-

νια WC, play room, τζάκι, γκαράζ, ασανσέρ, γραφείο, δωμάτιο

υπηρεσίας, home cinema, πισίνα, πολλά έξτρα, θέα ανεμπόδιστη

σε 1600τ.μ. οικόπεδο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ έναντι πλαζ, μονοκατοικία 350τ.μ. νεόκτιστη 5 υπνοδ.

(Ι master) WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βερά-

ντες, πολυτελής κατασκευή από ιδιώτη σε 500τ.μ. οικόπεδο, θέα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μεζονέτα 300τ.μ. σε 400τμ. Οικόπεδο, ημιτελής

520.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ 240τ.μ. νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 2 μπάνια WC,

play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες

σε οικόπεδο 250τ.μ. θέα 580.000€ - κωδ. (Κ-195). ΜΕΣΙΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μεζονέτα 270τ.μ. νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 3 μπάνια,

WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βερά-

ντες, πισίνα σε οικόπεδο 215τ.μ. θέα 680.000€ - κωδ. (Κ-223).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μονοκατοικία γωνιακή 240τ.μ., 4 υπνοδ., 3 μπά-

νια, WC, play room ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες

βεράντες, πισίνα σε οικόπεδο 215τ.μ. θέα 680.000€ - κωδ.(Κ-

223). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα νεόκτιστη 230τ.μ., 4 υπνοδ., 3

μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγά-

λες βεράντες, πισίνα σε οικόπεδο 210τ.μ. θέα 600.000€ - κωδ.

(Κ-194). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα 200τ.μ., νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 3

μπάνια (1 master), play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη,

βεράντες, θέα 500.000€ - κωδ. (Κ-16). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ, μεζονέτα 150τ.μ. νεόκτιστη, 3 υπνοδ., 2 μπάνια,

WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισί-

να 475.000€ - κωδ. (Κ-137).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ παραλία μονοκατοικία 140τ.μ. σε 700τ.μ. οικόπεδο γω-

νιακό, θέα θάλασσα, απεριόριστη Σαρωνικός 750.000€ κωδ. (Κ-

30). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ, μονοκατοικία 130τ.μ. νεόκτιστη, 3 υπνοδ., 3

μπάνια, WC, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, πισίνα σε τρίφατσο οικόπε-

δο 400.000€ - κωδ. (Κ-28).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ, μονοκατοικία νεόκτιστη 370τ.μ., 5 υπνοδ., 3 μπά-

νια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη μεγάλες

βεράντες σε οικόπεδο 380τ.μ. θέα βουνό-θάλασσα 1.200.000€.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΛΑΓΟΝΗΣΙ μεζονέτα 220τ.μ. νεόκτιστη, 5 υπνοδ., 3 μπάνια, WC,

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπε-

δο 300τ.μ. θέα 480.000€. κωδ. (Κ-55). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αγ. Νικόλαος, πλησίον παραλίας, μονοκατοικία νε-

όκτιστη, 3 υπνοδ., 1 master, δρύινα πατώματα, 2 μπάνια, WC, play

room, ασανσέρ, τζάκι, BBG, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βερά-

ντες, πολυτελής κατασκευή, γεώτρηση (πισίνα κατόπιν επιθυ-

μίας) σε 900τ.μ. οικόπεδο, παράδοση 10.8.10, 900.000€. ΜΕΣΙΤΙ-

ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΔΙΛΟΦΟ διαμέρισμα 100τ.μ., 4ου. νεόκτιστο, 3 υπνοδ., 1

μπάνιο, αυτονομία, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες,

θέα 850€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ κέντρο διαμέρισμα 112τ.μ. 4ου, 2 υπνοδ., 1 μπάνιο, αυ-

τονομία. Α/C  τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα

850€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ διαμέρισμα 175τ.μ. 1ου, διπλοκατοικίας, 3

υπνοδ., 1 μπάνιο, WC αυτονομία, τζάκι, μεγάλες βεράντες, θέα

1000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μονοκατοικία 250τ.μ., 4 υπνοδ., 3 μπάνια, WC,

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε 500τ.μ.

οικόπεδο 2.000€. Ετερη 450τ.μ. με πισίνα σε 800μ. οικόπεδο

3.500€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. 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.

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην Αθήνα,  και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,

το γένος ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, που γεννήθηκε στο Καινούρ-

γιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στην Αθήνα, θα έλ-

θουν σε γάμο  που  θα  γίνει στο Αγρίνιο.

Ο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΠΡΑΠΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο Κορωπί,  και η ΖΩΗ ΣΤΑΜΑ-

ΤΕΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της ΛΥΔΙΑΣ, το γέ-

νος ΜΙΛΙΝΣΚΙ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στη Βούλα, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει στο Δη-

μαρχείο της Βάρης.

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 26, ΠΕΜΠΤΗ 29/7 & ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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Κυτταρίτιδα: Γνωρίζοντας τον… εχθρό!

. . . γ ια την υγειά μας

Αυτό που εμείς οι γυναίκες «μισούμε» ακόμη περισσότε-

ρο και από τα περιττά κιλά είναι η κυτταρίτιδα! Όμως,

έναν εχθρό για να τον νικήσουμε, πρέπει πρώτα να τον

γνωρίσουμε!  

Κανόνας πρώτος: Δεν υπάρχει κανόνας!

Γι’ αυτό και τα περισσότερα όπλα που χρησιμοποιούμε

εναντίον της κυτταρίτιδας, όπως είναι οι κρέμες, τα μη-

χανήματα, οι διάφορες αισθητικές παρεμβάσεις και οι,

υποτίθεται, εξειδικευμένες δίαιτες, δεν δίνουν την επιθυ-

μητή οριστική λύση! Το πρόβλημα με αυτόν το θηλυκό

εχθρό, που κάνει την επιδερμίδα μας να θυμίζει φλούδα

πορτοκαλιού και το βλέμμα μας να… μελαγχολεί μπρο-

στά στον καθρέφτη, είναι ότι εμφανίζεται ξανά και ξανά,

με μία επιμονή που ξαφνιάζει! Ειδικά τώρα το καλοκαίρι,

μία ματιά στην παραλία είναι αρκετή για να αποδείξει ότι

η κυτταρίτιδα δεν κάνει διακρίσεις, ούτε στα κιλά, ούτε,

συχνά, και στα γυμνασμένα σώματα!

Η «ταυτότητα» του εχθρού! Παρόλο που η επιστήμη δεν

μπορεί να προσδιορίσει, με ακρίβεια, τις αιτίες που προ-

καλούν την κυτταρίτιδα, οι ειδικοί γνωρίζουν σήμερα ότι

αποτελεί μία πολυπαραγοντική δερματική πάθηση, που

χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία

των λιποκυττάρων, του συνδετικού ιστού και της μικρο-

κυκλοφορίας περιοχών του σώματος όπως είναι, κυρίως,

οι γλουτοί, οι μηροί και η κοιλιά, με τα γνωστά, ανεπιθύ-

μητα αποτελέσματα. Επίσης, γνωρίζουν ότι οι παρακάτω

παράγοντες παίζουν, μεταξύ άλλων, βασικό ρόλο για την

εμφάνισή της:

― Οι γυναικείες ορμόνες, αφού η κυτταρίτιδα εμφανίζε-

ται κυρίως σε γυναίκες μετεφηβικής ηλικίας.

― H φυλή της καταγωγής μας.

― H ποιότητα του δέρματος, η κατανομή του υποδόριου

λίπους και η προδιάθεση του λεμφικού και κυκλοφορικού

συστήματος.

Οι συχνές αυξομειώσεις του βάρους, η προσθήκη περιτ-

τών κιλών και οι κακές διατροφικές συνήθειες, όπως εί-

ναι η επιλογή γευμάτων πλούσιων σε ολικό και κορεσμέ-

νο λίπος και φτωχών σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικές

ουσίες και υγρά.

― Το άγχος, το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Κανόνας δεύτερος: Δεν ισχύουν οι μύθοι!
Κι επειδή, περισσότερο από τις αιτίες, μας ενδιαφέρει να

γνωρίζουμε τη σωστή… συμπεριφορά απέναντι στην κυτ-

ταρίτιδα, ας ξεκινήσουμε από τις ανατροπές! Για παρά-

δειγμα, ο μύθος που συνέδεε την κυτταρίτιδα με την κα-

τανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων που περιέχουν ζάχα-

ρη ή με το ανθρακικό δεν ισχύει, αφού οι ειδικοί τονίζουν

ότι δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό στοιχείο που να

υποστηρίζει αυτή την αντίληψη. Επιπλέον, επισημαίνουν

ότι, κανένας παράγοντας δεν ευθύνεται από μόνος του

για την εμφάνιση της κυτταρίτιδας. Με άλλα λόγια, με-

μονωμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας ή γνωστές

«απαγορεύσεις», όπως είναι η στέρηση ενός δροσερού

και ενυδατικού αναψυκτικού τώρα το καλοκαίρι, δεν

έχουν ιδιαίτερο όφελος, αφού σε καμία περίπτωση δεν

θα… εξοντώσουν τον εχθρό!

Κανόνας τρίτος: Κι όμως, υπάρχουν κάποιοι κανόνες
…οι οποίοι μπορούν, τουλάχιστον, να περιορίσουν την

παρουσία της κυτταρίτιδας ή και να την προλάβουν και

που είναι οι ακόλουθοι:

― Να αυξήσουμε τη σωματική μας δραστηριότητα και

κυρίως, την αερόβια άσκηση. Αν δεν είμαστε… φα-

νατικές του γυμναστηρίου, ας θυμόμαστε ότι αρκεί

ένας απλός, καθημερινός περίπατος με ζωηρό βήμα,

για μισή ώρα!

― Να ακολουθούμε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, χω-

ρίς στερήσεις μεν, αλλά σίγουρα καταναλώνοντας

περισσότερα φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες.

― Να πούμε αντίο σε βλαβερές συνήθειες, όπως το κά-

πνισμα και το οινόπνευμα και να αναζητήσουμε τρό-

πους καταπολέμησης του άγχους.

― Να παρακολουθούμε συστηματικά το ενεργειακό μας

ισοζύγιο ώστε να εξασφαλίζουμε ότι, οι θερμίδες που

προσλαμβάνουμε δεν είναι περισσότερες από αυτές

που καταναλώνουμε. Τα περιττά κιλά δεν ευθύνονται

από μόνα τους για την κυτταρίτιδα, αλλά σίγουρα την

επιβαρύνουν!

Μαργαρίτα Οκτωράτου

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

www.nutrimed.gr

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα  26/7,  8.30μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Συνεδριάζει Τετάρτη  28/7,  7μ.μ.

To Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη

Δευτέρα 26Ιουλίου στις 8.30μ.μ. με 27 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

6. Απόφαση για καταβολή επιδικασθέντων ποσών.

Απόφ. του Διοικ. Εφετείου Πειραιά.

9. Απόφαση για επιβολή προστίμου για την απαγόρευ-

ση ξυλορακέτας στον χώρο του Αγ. Νικολάου.

12. Σχετικά με παράταση σύμβασης του δημοτικού

πάρκινγκ στο κόλπο Μαλτσινιώτη

13. Επί υπηρ. σημειώματος σχετικά με ασφάλεια ατομι-

κών φακέλων.

18. Εγκριση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων της ανάπλασης περιοχής του Μεγάλου

Καβουρίου.

ΔΕΡΜΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η  διαιτητική  νόσος  οφείλεται  κυρίως  στην  έλλειψη

και  λιγότερο  συχνά  στην  υπερεπάρκεια  ενός  η  πε-

ρισσότερων  θρεπτικών  συστατικών. Οι  νόσοι  αυτές

είναι  αρκετά  πιο  συχνές  στις  υπανάπτυκτες  τροπι-

κές  χώρες.  Στις  χώρες  αυτές  τα  βρέφη  και  τα  παι-

διά  αποτελούν  τα  κυρίως  θύματα  της  ανεπαρκείας

των  θρεπτικών  αυτών  συστατικών.  Πολλά  νοσήματα

με  ανεπαρκή  διαιτητική  πρόσληψη  μπορεί  να  εμφα-

νίσουν  διάφορα  ευρήματα  από  το  δέρμα  όπως: εξάν-

θημα  στα  άκρα  και  τις  πτυχές,  εξάνθημα  στο  πρό-

σωπο,  ατροφική  γλωσσίτιδα  καθώς  και  αλωπεκία

(πτώση τριχών). Όλα  τα  παραπάνω  συμβαίνουν  γιατί

πολλά  από  τα  θρεπτικά  συστατικά  συμμετέχουν  στο

μεταβολισμό  των  λιπαρών  οξέων  και  επιδρούν  στο

να  μην  ανακατασκευάζεται  σωστά  η  επιδερμίδα. Η

ελλιπής  κατασκευή  της  επιδερμίδας  έχει  ως  αποτέ-

λεσμα  την  απώλεια  πολλών από  τις  χρήσιμες  λει-

τουργίες  της  και  καθιστά  προβληματική  την  επαφή

με  το  εξωτερικό  περιβάλλον  ολόκληρου  του  οργα-

νισμού.

Στις  αναπτυγμένες  χώρες  ο  αλκοολισμός  είναι  η  κύ-

ρια  αιτία  διαταραχών  θρέψης.  Επίσης  διαταραχές

της  θρέψης  τις  συναντάμε  μετά  από  εγχειρήσεις,  σε

ασθενείς  με  ψυχιατρικές  διαταραχές,  σε  ασθενείς  με

σοβαρή  δυσλειτουργία  του  εντέρου  και  σε  διάφορα

άλλα  νοσήματα  που  απαντώνται  λιγότερο  συχνά.

Παρουσιάζουμε  παρακάτω  τις  επιδράσεις  στο  δέρμα

από  την  έλλειψη  βιταμινών.  Η βιταμίνη  Α  υπάρχει  στο

γάλα,  στο  λάδι  των  ψαριών,  στο  συκώτι  και  στα  αυ-

γά.  Η  έλλειψη  της  προκαλεί  ένα  χαρακτηριστικό  εξάν-

θημα,  το  φρυνοδέρμα.  Παρουσιάζονται  πολλές  μικρές

σκληρές  προεξοχές  στο  δέρμα  των  άνω  και  κάτω

ακρών  καθώς  και  στους  ώμους.  Επίσης  εμφανίζεται

στο  πρόσωπο  ακμή.  Η  βιταμίνη  D παρότι  παρασκευά-

ζεται  στο  δέρμα  μπορεί  στην  έλλειψή  της  να  προκα-

λέσει  αλωπεκία.  Η  βιταμίνη  Κ συντίθεται  στο  λεπτό

έντερο  και  επειδή  είναι  σημαντική   για  την  πήξη  του

αίματος  τυχόν  έλλειψή  της  προκαλεί  την  εμφάνιση

στο  δέρμα  μπλε η  κόκκινων  κηλίδων  και  εκχυμώσεων.

Η  έλλειψη  βιταμίνης  Β2 ( ριβοφλαβίνη)  έχει  ως  απο-

τέλεσμα  να  εμφανίζεται  σκάσιμο  και  φλεγμονή  στις

γωνίες  των  χειλιών,  η  γλώσσα  γίνεται  ατροφική  και

παρουσιάζεται  δερματίτιδα  στη  περιοχή  των  γεννητι-

κών  οργάνων.

Η  έλλειψη  βιταμίνης  C προκαλεί  μικρές  αιμορραγι-

κές  κηλίδες  γύρω  από  τους  θυλάκους  των  τριχών,

αιμορραγική  ουλίτιδα, επώδυνα  οζίδια  στο  δέρμα  κα-

θώς  και  μικρά  σκληρά  βύσματα  στους  θυλάκους  των

τριχών.  Η  έλλειψη  της  βιταμίνης  Β3 (νιασίνη)  προ-

καλεί  ένα  χρόνιο  νόσημα  που  ονομάζεται  πελλάγρα.

Η  πελλάγρα  παρουσιάζει  ένα  χαρακτηριστικό  εξάν-

θημα  στα  φωτοεκτεθειμενα  μέρη  του  σώματος, όπως

είναι  το  πρόσωπο,  ο  λαιμός,  τα  χεριά. Χαρακτηρι-

στικά  εμφανίζεται  ερύθημα,  οίδημα,  κνησμός  και  κά-

ψιμο  και  στη  συνεχεία  εμφανίζονται  φυσαλίδες  και

πομφόλυγες (φουσκάλες).

Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Εξειδικευθείς στη Παιδοδερματολογία

& στη Δερματολογία της Κύησης 

Συνεργάτης του Επιστημονικού web site www.iator.gr 
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Με μεγάλη επιτυχία και πάρα πολλές συμμετοχές τελείω-

σε και φέτος το Πανελλήνιο Τουρνουά  squash στο

AQUADOME. Νικητής στους άντρες ο Κώστας Καργιώτης

σε έναν σπουδαίο τελικό με τον Νίκο Μουστρουφη και

στις γυναίκες η Ελίζα Καργιώτη που στον τελικό νίκησε

την Νικόλ Ποζίδου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το

Σάββατο βράδυ προς

τιμήν των συμμετε-

χόντων έγινε και το

πάρτυ στην  πισίνα

του AQUADOME.

Την Κυριακή, μετά

τους τελικούς, οι νι-

κητές  παρέλαβαν

κύπελλα και αναμνη-

στικά δώρα από χο-

ρηγούς της εκδήλω-

σης.

Τουρνουά  squash στο AQUADOME

2,500 χρόνια μετά από την Μάχη του Μα-

ραθώνα, η Αθλήτρια Μαρία Πολύζου ανα-

βιώνει τον Δρόμο του Φειδιππίδη ΑΘΗΝΑ -

ΣΠΑΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ 520χλμ.

στο πλαίσιο της επετείου από την Μάχη

του Μαραθώνα το 490 π.Χ. για να τιμήσει

τους προγόνους μας, που θυσίασαν τη ζωή

τους για την ελευθερία των Ελλήνων, και

για να αναδείξει τον άθλο του ημεροδρό-

μου Φειδιππίδη.

Η Μαρία Πολύζου, Πρέσβειρα του Ελληνι-

κού Αθλητισμού και Πρωταθλήτρια Ελλά-

δος - κάτοχος του Ρεκόρ Ελλάδος στον

Μαραθώνιο Δρόμο θα ξεκινήσει την Δευτέ-

ρα 26 Ιουλίου στις 06.00 από την Ακρόπο-

λη και θα τρέξει στα χνάρια του Φειδιππίδη

μέχρι τη Σπάρτη 240χλμ. Από εκεί θα επι-

στρέψει στην Αθήνα και εν συνεχεία θα

φτάσει μέχρι τον Τύμβο του Μαραθώνα,

διανύοντας μία απόσταση 520 χιλιομέ-

τρων. 

Με μεγάλη συγκίνηση και αίσθημα υπερη-

φάνειας, δήλωσε ότι  «η δική μου προσπά-
θεια δεν θα αποτελέσει ένα μονοσήμαντο
αθλητικό γεγονός, αλλά έναν αγώνα ψυ-
χής και ζωής που θα αναδείξει το θρύλο
του Φειδιππίδη, ο οποίος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με τη Μάχη του Μαραθώνα.
Είναι μία πορεία στην ιστορία με σεβασμό
στην Ελλάδα. Δεν φιλοδοξώ η πραγματο-
ποίηση του Φειδιππίδειου Δρόμου να είναι
προσωπική μου υπόθεση.
Στην διάρκεια του αγώνα θα τρέχω 18
ώρες περίπου την ημέρα διανύοντας 80 με
90 χιλιόμετρα. Άλλες φορές νύχτα και άλ-
λες μέρα». 

Με την αναβίωση του Φειδιππίδειου Δρό-

μου, το ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ του ημεροδρόμου

θα σφραγίσει με μοναδικό τρόπο την επέ-

τειο των 2.500 χρόνων από την Μάχη του

Μαραθώνα, και θα εξαπλωθεί το μήνυμα

της επετείου σε όλο τον κόσμο όπου εκα-

τομμύρια δρομείς - μέσω των 1700 μαρα-

θωνίων που διοργανώνονται κάθε χρόνο -

δοξάζουν το όνομα της πόλης του Μαρα-

θώνα. 

Η Διαδρομή του Φειδιππίδιου δρόμου εί-

ναι.:

ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - 

Δευτέρα 26 Ιουλίου, 06:00

Άθήνα - Ιερά Οδός - Αιγάλεω - Χαιδάρι -

Δαφνί - Σκαραμαγκάς - Ασπρόπυργος -

Ελευσίνα - Ναυπηγεία - Λουτρόπυργος-

Νέα Πέραμος - Μέγαρα - Κινέττα - Αγ. Θε-

ώδοροι - Ισθμός - Εργοστάσιο Εξαμίλλια -

Διασταύρωση με Δρόμο προς Άργος, Ναύ-

πλιο, Σολωμός, Χιλιομόδι, Αγ. Βασίλειος,

Αρχ. Κλεωνές, Αρχ. Νεμέα, Μαλανδρένι,

Στέρνα, Λύρκεια, Καπαρέλι, Ανάβαση Αρ-

τεμίσιου Όρου και Κατάβαση (θεωρείται το

δυσκολότερο κομμάτι του αγώνα),  Σά-

γκας, Νεστάνη, παράδρομος Κορίνθου Τρι-

πόλεως (δεξιά πλευρά) Τρίπολη, Τεγέα,

(Κερασίτσα - Καμάρι), Δρόμος Τρίπολης -

Σπάρτης - Μανθηρέα - Αλεποχώρι -Βουτιά-

νοι- Κλαδάς - Ευρώτας - ΣΠΑΡΤΗ. 

Επιστροφή Αθήνα και από εκεί στο ΤΥΜΒΟ

ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 520χλμ. την Κυριακή 1

Αυγούστου στις 8 το βράδυ, όπου ο Δή-

μαρχος του Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης

θα πραγματοποιήσει επίσημη τελετή προς

τιμήν της αθλήτριας.

Να περιμένουμε να την υποδεχθούμε όπως

αξίζει και στην ίδια και στην ιστορία.

Στα χνάρια του Φειδιππίδη η Μαρία Πολύζου

Ο Φειδιππίδης και η ιστορία...

Το 490 π.Χ όταν οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν τα σχέδια των Περσών να πολιορκήσουν

την Αθήνα, ο Στρατηγός Μιλτιάδης λίγο πριν ξεκινήσει τη μεγάλη Μάχη, λέει στον ημε-

ροδρόμο Φειδιππίδη να πάει στην Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια. Ο Φειδιππίδης έφτα-

σε στην Σπάρτη, αλλά οι Σπαρτιάτες αρνήθηκαν την βοήθεια, λόγω ότι το φεγγάρι δεν

ήταν στη γέμισή του. Ο Φειδιππίδης επέστρεψε στην Αθήνα και από εκεί στο Πεδίο της

Μάχης για να ανακοινώσει τα νέα από την Σπάρτη. Ο Μιλτιάδης ξεκίνησε την Μάχη με

το Νικηφόρο για τους Έλληνες αποτέλεσμα.

Η μάχη του Μαραθώνα υπήρξε το ενδοξότερο γε-

γονός της Αθηναϊκής ιστορίας και οι Αθηναίοι

δεν έπαυσαν ποτέ να τιμούν τη μάχη και τους

192 πεσόντες Αθηναίους με γιορτές και

επισκέψεις στον τύμβο. Οι Ιστορικοί συ-

γκλίνουν στο ότι εάν δεν υπήρχε η νίκη

των Ελλήνων εναντίων των Περσών στην

Μάχη του Μαραθώνα η πορεία του κό-

σμου θα ήταν διαφορετική. 

Μετά την Νίκη θεμελιώθηκε η Δημοκρατία

και αναπτύχθηκε ο Χρυσός Αιώνας του Πε-

ρικλέους με τον Παρθενώνα, τις τέχνες την

ποίηση, τον αθλητισμό και τα υψηλά ιδεώδη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ-

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων -

Κορασίδων (Π/Κ) του ΣΕΓΑΣ πραγμα-

τοποιήθηκε το περασμένο Σαββατο-

κύριακο 17- 18 Ιουλίου στις Σέρρες. 

Οι νέο αγωνίστηκαν στα κλασικά

αθλήματα του στίβου και πρωτιές

αναδείχθηκαν από όλα τα διαμερί-

σματα της Ελλάδας.

Πρωτιά σημείωσε η Φιλοθέη με τη

Στεφανίδη Γεωργία και τη 2η θέση

με τη Διώχνου Αφροδίτη (άλμα επί

κοντώ), η Κηφισιά με 2 χρυσά, 1 αρ-

γυρό και 1 χάλκινο. Χρυσά η Τσιου-

τσιουμάνου Μαργαρίτα στα 100 & 200μ.

αργυρό η Τόκα Ελπίδα στα 400μ. με

εμπόδια και χάλκινο η Τατιάνα Γκουσίν

στο ύψος.

Επίσης πρωτιά σημείωσε η Γλυφάδα στα

4Χ100μ. κορασίδων με τις Κατσούλα Α.,

Κοσμίδη Η, Μασώνου Α. και Μπακιρτζό-

γλου Α. και & 4Χ400μ. με τις Χάντζή Α.,

Μασώνου Α., Ποταμιάνου Ν., Σαρρή Α.

Τελικοί βαθμολογία Κορασίδων;

1ος Πανελλήνιος Γ.Σ., 2ος Γ.Σ. Κηφι-

σίας, 3ος Αίολος Μακεδονίας, 4ος Ο

Γ.Σ. Γλυφάδας.
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ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ

ΒΑΡΗΣ

Νέα μεταγραφή

Για την νέα αθλητική σεζόν προε-

τοιμάζονται οι σύλλογοι με και-

νούργια πρόσωπα στο δυναμικό

τους.

Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ απο-

κτά τον 28χρονο Στράικερ, Κώ-

στα Σακελλάριο από τον Άγιο Ιε-

ρόθεο, με την συμβολή του Κω-

σταρίδη Βασίλη, τον οποίο και ευ-

χαριστεί για την πραγματοποίηση

της μεταγραφής. 

Από τον Γιώργο Δρίτσα, πρόεδρο

του Ομίλου “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”,

λάβαμε ανοιχτή επιστολή που απευ-

θύνει προς την Υπουργό Προστασίας

του Πολίτη και όλα τα συναρμόδια

υπουργεία, σχετικά με τις πυρκαγιές

που έπληξαν πρόσφατα την Αττική. 

Γράφει μεταξύ άλλων ο Γ. Δρίτσας.

Η πυρκαγιά στην Αττική κατασβέστηκε ή

έσβησε όπως ήταν λογικό…για μια ακόμη

φορά…στις ίδιες περιοχές όπως πέρσι...

όπως πρόπερσι και πάει λέγοντας… μόνο

που αυτή τη φορά κράτησε μερικές

ώρες…και αυτό σίγουρα είναι επιτυχία!

Συγχαρητήρια. Τα ερωτήματα όμως είναι

πολλά.

Αυτή, είναι η νίκη, ενάντια στους εμπρη-

στές, ενάντια σε νοοτροπίες, ενάντια

στους οικοπεδοφάγους, ενάντια στην

όποια αρνητική σκέψη; 

Η φωτιά – πυρκαγιά έσβησε γιατί είχαμε

καλή οργάνωση; Σωστότερο συντονισμό;

Γιατί έκαψε ότι ήταν σχεδιασμένο να κά-

ψει; Γιατί οι οικοπεδοφάγοι ήθελαν να κα-

εί αυτό που κάηκε ή γιατί η φωτιά δεν εί-

χε κάτι άλλο να κ ά ψ ε ι;;;

Και αν αυτή είναι η νίκη, δίνουμε και πάλι

συγχαρητήρια σε όλους που κάθε χρόνο

συμβάλλουν συνειδητά ή ασυνείδητα

στην μείωση του πρασίνου της Αττικής, το

οποίο εξαντλείται και αφανίζεται, ενώ η

περιοχή μας συμπεριλαμβάνεται στη λί-

στα με τις περιοχές όπου η αντιστοιχία

πρασίνου στον κάθε πολίτη είναι ελάχι-

στη.

Αν είμαστε περήφανοι για τα (αν)επιτυχή

αποτελέσματα των εκατομμυρίων ευρώ

που δόθηκαν, σε όποιο βαθμό, για την πο-

λιτική προστασία και για την πυρόσβεση –

και όχι για την πυροπροστασία -, και πάλι

συγχαρητήρια.

...

Αρκετά όμως, με τον ενθουσιασμό περί

των περιουσιών, ο οποίος συνεπαίρνει

τους πάντες. Γιατί οι περιουσίες δημιουρ-

γούνται ξανά με επιδοτήσεις, με επιχορη-

γήσεις, με ασφαλιστικές αποζημιώσεις,

με αλληλεγγύη και με υπομονή. 

Το κάθε δεντράκι όμως ή το δέντρο των

εκατό ετών ζωής δεν δημιουργείται, με λί-

γο ή πολύ χρήμα, αλλά με το χρόνο…με

πολύ χρόνο και μετά από πολλά εμπόδια –

αν επιβιώσει -.

Η υποκρισία είναι μεγάλη, γιατί αν δεν κα-

ταστραφεί περιουσία ή κάτι υλικό και

αξίας – εξαιρούνται τα δέντρα και τα

ζώα!!!... – θα ασχοληθούν με την «κατα-

στροφή» για λίγο, το μελοδραματικό δεν

θα υπάρχει, άρα δεν θα αποτελεί και είδη-

ση. Πολλές φορές δε, κάποιοι φοβούνται

να μιλήσουν ανοιχτά, για το ποια είναι τε-

λικά η ουσιαστική καταστροφή για να μην

«θίξουν» την ανθρώπινη περιουσία ή τους

πυροπαθείς. 

Το κάθε δέντρο απαιτεί πολλά χρόνια για

να προσφέρει ότι προσέφερε στην καμένη

περιοχή, η ζωή που χαρίζει είναι ανεκτί-

μητης αξίας και πάνω από κάθε περιουσία,

τουλάχιστον υλική. 

Παρόλα αυτά, για να θυμηθούμε και τα

πρόσφατα περασμένα, στην πυρκαγιά της

Πάρνηθας, πολλά πυροσβεστικά προστά-

τευαν το καζίνο από τη φωτιά…γιατί τα

δέντρα που καιγόντουσαν δεν είχαν τόση

αξία όση το καζίνο, γιατί «φυτά είναι θα

ξαναφυτρώσουν», γιατί ο άνθρωπος δεν

θα έχει χώρο να «τζογάρει», να παίξει με

την τύχη του, να παίξει με την μοίρα του

και να δοθεί - όσο είναι δυνατό - στα υλι-

κά αγαθά, ως μοναδικό σημείο αντίληψης

της πραγματικής ευτυχίας.

Το δέντρο, δυστυχώς, δεν παρέχει τέτοι-

ες υπηρεσίες…Ο άνθρωπος όμως δεν

έχει αντιληφθεί – ακόμα - ότι όταν χαθεί

το δέντρο, τότε παίζει με την τύχη του,

τότε παίζει με την ίδια του τη μοίρα και

μάλιστα με τον πιο άσχημο τρόπο για τον

ίδιο, τα παιδιά του και το μέλλον του.

Σε έναν κόσμο εσωστρέφειας, πίεσης,

προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέ-

σεις, απώλειας κάθε ηθικής και κάθε

αξίας, κάθε ιδανικού, δυστυχώς πολλοί

ενδιαφέρονται για τα 100 τ.μ. ή τα 1000

τ.μ. που έχουν δημιουργήσει την οικία

τους, το προσωπικό καβούκι – καταφύγιό

τους, χωρίς να ενδιαφέρονται για το συ-

νάνθρωπο – πόσο μάλλον για τη φύση -. 

Ενδιαφέρονται, αν και ίσως, για τον προ-

σωπικό τους παράδεισο – τον κήπο τους -

, με λίγα, πολλά ή καθόλου φυτά και δεν

ασχολούνται με το βουνό, το διπλανό οι-

κόπεδο ή ότι είναι σε δημόσια χρήση. «Ας

καεί το δίπλα, το δικό μου να μην  καεί…».

Αυτή είναι η επικρατέστερη νοοτροπία. 

Με αυτό το σκεπτικό, οι εμπρηστές πετυ-

χαίνουν το σκοπό τους. Δημιουργούνται

επτά (7) ταυτόχρονες εστίας φωτιάς σε

Συγχαρητήρια…Τα καταφέρατε(με);!

Ο Ευγένειος Τσέρτος προπονητής της ομάδας ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ο ΠΑΣ  Ωρωπού γεννήθηκε πριν τρία χρόνια από τη συγχώνευση των ομάδων ΑΕ Ωρωπού και ΑΟ Ωρωπού. Η ΑΕ Ωρωπού χρο-

νολογείται από το 1992, αλλά ο ΑΟ Ωρωπού κουβαλάει μεγάλη ιστορία στην πλάτη του. Ιδρύθηκε το 1947 με το όνομα Παλα-

τωρωπιακός στην αρχή, γρήγορα άλλαξε σε Αγ. Γεώργιος Ν. Παλατίων και αμέσως κατέληξε σε ΑΟ Ωρωπού. Με αυτό το όνομα

συμμετείχε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, αρχικά και της ΕΠΣΑΝΑ, μόλις δημιουργήθηκε η Ενωση Ανατολικής Αττικής. Μεγα-

λύτερη στιγμή της ιστορίας του η συμμετοχή του στον τελικό της ΕΠΣΑ το 1977, όπου όμως ηττήθηκε από τον Αγ. Δημήτριο.

Το 2009 ο ΠΑΣ Ωρωπού κατάφερε να κατακτήσει το κυπελο της ΕΠΣΑΝΑ και τελείωσε στο πρωταθλημα της Δ’ εθνικης στην 5η

θέση! Νέος προπονητής της ομάδας είναι ο Ευγένειος Τσέρτος.  

Η Μαρκό, τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Γ’ και Δ’ Εθνική, στο

τοπικό πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ

Η Μαρκό  απέκτησε 6 νέους παίκτες για την καινούρια σεζόν: τους  Κώστα

Κοντζία (μέσος 26 ετών ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας στην

Γ’ Εθνική), Θανάση Καλανιώτη (επιθετικός 23 ετών πέρυσι στον Κουβαρά), Ακη Ταρασιάδη (στόπερ, 23 χρόνων και ανήκε στην

Δόξα Δράμας) Μάριο Παπαβασιλείου (τερματοφύλακα 24 ετών από τον Πρωτέα Παλαιάς Φωκαίας), Αντώνη Τσούνη (χαφ, 23

χρόνων από τον Αήττητο Σπάτων) και Βασίλη Παπαδόπουλο (23 χρόνων, επιθετικός από Φωστήρα Καισαριανής).

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες

μας, βρισκόμαστε πολύ κοντά στη δη-

μιουργία ενός νέου Δημοτικού Συν-

διασμού, που θα περιλαμβάνει όλο το

φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων

του Νέου Δήμου των 3Β.

Οπως όλα δείχνουν υποψήφιος Δή-

μαρχος  θα είναι ο δημοτικός σύμβου-

λος της Βούλας Γιάννης Σκουμπού-

ρης, ο οποίος διαθέτει πολύ καλή γνώ-

ση στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και στα θέματα περιβάλλοντος.

Ακόμη διαφαίνεται ότι ο νέος υποψή-

φιος Δήμαρχος θα πάρει το χρίσμα

από το ΠΑΣΟΚ, αφού έχει την προτί-

μηση και των τριών συντονιστικών επι-

τροπών και από τους 3 Δήμους (Βού-

λας, Βάρης Βουλιαγμένης). Πληροφο-

ρίες λένε ότι τον πρότεινε ομόφωνα η

Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ,

προτάθηκε από την Περιφερειακή Επι-

τροπή και σε συζήτηση που έγινε σε

κεντρικό επίπεδο, είχε και τη στήριξη

των παρευρεθέντων βουλευτών.  

Παράλληλα και ο Συνασπισμός της

Βούλας, φαίνεται ότι κινείται στην ίδια

κατεύθυνση. Ο νέος υποψήφιος Δή-

μαρχος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις

με τους Οικολόγους, καθώς μεγάλο

μέρος των προτάσεών του έχει να κά-

νει με την προστασία του περιβάλλο-

ντος.

Ο ίδιος, όπως δήλωσε σε άρθρο του

την περασμένη εβδομάδα στην εφημε-

ρίδα μας, η βασική διάκριση την οποία
θα πρέπει να απαντήσει ο πολίτης εί-
ναι μεταξύ μιας προοδευτικής και με-
ταρρυθμιστικής πρότασης για την το-
πική κοινωνία από τη μία πλευρά και
μεταξύ μίας συντηρητικής στάσης από
την άλλη, η οποία προσπαθεί να κρα-
τήσει τα πράγματα ακίνητα και τα
υπάρχοντα συμφέροντα ικανοποιημέ-
να. 
Βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου
που τελειώνει και των δυνάμεων και
αντιλήψεων που την εξέφραζαν ήταν η
βαρειά και κυρίαρχη παρουσία ενός πε-
λατειακού, αναποτελεσματικού, γραφει-
οκρατικού, κεντρικού Κράτους,. Το Κρά-
τος αυτό οφείλουμε όλοι να το αλλά-
ξουμε, απελευθερώνοντας το πλήθος
των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας
μας. Το νέο Κράτος πρέπει να είναι κρά-

τος στρατηγείο, με αποκεντρωμένες
όλες τις τοπικές υποθέσεις στην Αυτοδι-
οίκηση. 
Το πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί κυ-
ρίως και πρωτευόντως μία προσπάθεια
σε αυτή την κατεύθυνση. Της αλλαγής
της αντίληψης του Κράτους. Οι  νέοι Δή-
μοι που θα δημιουργηθούν σε έξη  μή-
νες, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται κυ-
ρίως από αυτή τη ριζικά μετασχηματιστι-
κή λειτουργία. Οι νέοι Δήμοι πρέπει να
αποτελέσουν το πιο προχωρημένο στά-
διο δημιουργικής αλλαγής του τοπικού
Κράτους. 

Ο Γιάννης Σκουμπούρης γνωρίζει πολύ

καλά τα θέματα των προγραμμάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εκπο-

νήσει πολλές μελέτες και αναπτυξαικά

σχέδια για Δήμους της χώρας και

ασχολείται επαγγελματικά με εκπόνη-

ση αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών

μελετών στο χώρο της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει κα-

νένα πρόγραμμα, στο οποίο να μην

συμμετάσχει ο νέος Δήμος, προκειμέ-

νου να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις.

Μεταξύ των βασικών θέσεών του  είναι 

― οι ελεύθερες παραλίες και η λει-

τουργία όλων των ακτών από την Το-

πική Αυτοδιοίκηση, με βάση κανόνες,  

― η διατήρηση των χρήσεων γης, 

― η ρύθμιση όσων ζητημάτων χρήσε-

ων όπου δεν έχουν ρυθμιστεί (π.χ. στη

Βάρη), 

― η ενοποίηση των κατακερματισμέ-

νων πόλεων που ζούμε, μέσω υπογει-

οποιήσεων  μεγάλων οδικών αξόνων,  

― η πράσινη και αειφόρος ανάπτυξη,

― η εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε

όλα τα επίπεδα του Δήμου, 

― η άμεση υποστήριξη των σχολείων

για εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η

στήριξη του δημόσιου σχολείου, η εξυ-

πηρέτηση όλων των πολιτών ανεξάρ-

τητα και πέρα από κάθε πελατειακή

λογική, τα προγράμματα κοινωνικής

πρόνοιας για όλες τις κοινωνικές ομά-

δες κ.ά.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης είναι από

εκείνους που υποστήριξε από την αρ-

χή την αναγκαιότητα του προγράμμα-

τος Καλλικράτης και την όλη προσπά-

θεια μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από

το Κεντρικό κράτος προς την Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Θεωρείται βέβαιο, ότι η νέα αυτή  υπο-

ψηφιότητα,  θα δημιουργήσει ένα ενι-

αίο προοδευτικό μέτωπο, το οποίο

έχει πιθανότητες να αγγίξει την τοπική

κοινωνία.

Συν τοις άλλοις αποτελεί, σύμφωνα με

αντικειμενικές εκτιμήσεις τον εγκυρό-

τερο και ίσως τον μοναδικό πόλο συ-

σπείρωσης των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ

και όχι μόνο, στην περιοχή.
Άννα Μπουζιάνη

Κυοφορείται νέος συνδυασμός 

των “προοδευτικών δυνάμεων” 

των 3Β (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη)
με υποψήφιο Δήμαρχο το Γιάννη Σκουμπούρη

Γράφουμε και ξαναγράφουμε για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο

Βούλας, που αν δεν κατατεθούν τα χρήματα της απαλλο-

τρίωσης μέχρι τις 18 Αυγούστου χάνεται οριστικά το οικό-

πεδο, για να κτιστεί το σχολικό συγκρότημα

Έχει αρχίσει πλέον η αντίστροφη μέτρηση, 25, 24, 23…

Η σχολική Κοινότητα προκειμένου να πιέσει καταστάσεις,

την Πέμπτη 22/7 επισκέφθηκαν με πούλμαν τον Υφυπουρ-

γό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ι. Μαγκριώτη, για

να πάρουν μία θετική απάντηση, αλλά όπως – εξ εγκύρων

πηγών μάθαμε – τους φέρθηκε απρεπώς.

«Εμένα γιατί με ενοχλείτε»

«Εμένα γιατί μ’ εκβιάζετε»

Να μαζευτούμε να πάτε…

Κάπως έτσι ήταν η μάζωξη για τον Υφυπουργό. Από τη Δη-

μοτική Αρχή συνόδευσαν οι Κ. Ανδριόπουλος, Μαρ. Μαυ-

ραγάνη, Αγγ. Αποστολάτος, Γιάννης Σκουμπούρης και Δ.

Δαβάκης.

Εσύ δεν ήσουν κ. Μαγκριώτη που επισκέφθηκες τη Βάρη

προς αναζήτηση άλλης λύσης, της μετανάστευσης δηλα-

δή των παιδιών στη Βάρη; Μα θα μου πείτε τώρα με τον

Καλλικράτη, είμαστε μία πόλη, ένας Δήμος. Αλλά για φα-

νταστείτε τα παιδιά της Βούλας να πηγαίνουν αντί σε Γυ-

μνάσιο της Βούλας, στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης, που θα ονο-

μαστεί 3ο Γυμνάσιο Βούλας;

3o Γυμνάσιο Βούλας συνέχεια...

Τα ηλεκτρονικά ταμπλό της Βούλας μετράνε αντίστροφα τις ημέρες που
απομένουν για την λήξη της προθεσμίας.


