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Και την “τελευταία

σπιθαμή” ελληνικής

γης μεθοδεύουν 

ν’ αρπάξουν. 

Η Βουλή θα ενδόσει;
«...το σχέδιο αυτό έχει διπλό
στόχο: πρώτον την αποκρατικοποί-
ηση της περιουσίας του ελληνικού
κράτους. Ιδίως της κρατικής γης
μέχρι και της “τελευταίας σπιθα-
μής”»1

Είναι η δήλωση του Υπουργού Οι-

κονομικών της Γερμανίας, Βολφγ-

κανγκ Σόιμπλε!

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεκάθαρο.

Αν αυτό δεν φτάνει, δεν επαρκεί για να ξυπνήσει η

πολιτική ηγεσία ου τόπου, η κυβέρνηση και τα κόμ-

ματα και κάποιοι που είναι δέσμιοι ιδεολογικών αγ-

κυλωσεων και ιδεολογημάτων διαφόρων τάσεων,

τότε είμαστε άξιοι των όποιων εξελίξεων θα δρο-

μολογήσει η λαϊκή οργή και αντίδραση, ή οι σκευω-

ρίες των άνομων οικονομικών συμφερόντων.

Ο πρόστυχος και προδοτικός ρόλος που παίζουν με-

ρικοί προβεβλημένοι “ρεαλιστές” και μια μεγάλη με-

ρίδα των ηλεκρονικών κυρίως και έντυπων ΜΜΕ, για

τον αποπροσανατολισμό και την παραπληροφόρηση

του Ελληνικού Λαού δεν θα κατορθώσει να υπνώσει

και να παροπλίσει τη λαϊκη πατριωτική συνείδηση.
Συνέχεια στη σελ.2

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδη-

τος λειτουργία των θεσμών, η εθνική

αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέ-

μησις του ξένου υλισμού και πιθηκισμού,

του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυ-

λίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρό-

ληψις της χρεοκοπίας. 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

εφημερίδα Ακρόπολις, 1896

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ από το Δήμαρχο
στα 3Β Σελίδα 6, 7 

του Κώστα
Βενετσάνου*

Τρίαθλο στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 22

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: “ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑ.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ”

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
βρήκε γόνιμο έδαφος

«...Η μεγάλη διαφορά που χωρίζει τους ανεξάρτη-

τους Έλληνες, δηλαδή όλους εμάς από τις δυνάμεις

του συστήματος, έγκειται στο γεγονός ότι για όλες

τις δυνάμεις που είναι εγκλωβισμένες στο σύστημα

δεν υπάρχει λύση. Γιατί πολλοί μας λένε να γίνουμε

κόμμα και να πάρουμε μέρος στις εκλογές. Τι να κά-

νουμε λοιπόν; Να πάρουμε 15-20%, να βγάλουμε 10-

15 βουλευτές να πάνε στα ορεινά, και τα δύο μεγάλα

κόμματα να συνεχίζουν την ίδια πολιτική του ξεπου-

λήματος της χώρας, κι εμείς θα ανεβαίνουμε στο

βήμα όπως κάνει τώρα και η αριστερά. Την ώρα που

θα ανεβαίνουμε, θα αδειάζει η αίθουσα και άλλος να

βλέπει, άλλος ν' ακούει και έτσι θα λένε αυτοί, α κυ-

βερνάμε, ξεπουλάμε αλλά είμαστε δημοκράτες.

Έχουμε και αντιπολίτευση. 

Όχι φίλοι μου, δε θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Θα

μας βρουν απέναντι. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ θα κάνουμε, πρέ-

πει να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να το

καταλάβετε αυτό...»

ΚΟΡΩΠΙ-ΑΜΕΡΙΚΗ
αγώνας καλαθοσφαίρισης!

Σελίδα 12
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Και συνεχίζει ο κύριος Σόιμπλε: «το μοντέλο που
προκρίνεται είναι η δημιουργία μιας εταιρίας Διαχεί-
ρισης των Αποκρατικοποιήσεων (Ε.δ.Α.) κατά το πρό-
τυπο της ανατολικογερμανικής Trenhand, που στο
διάστημα 1990-1994 μετέτρεψε το σύνολο των κρα-
τικων επιχειρήσεων της πρώην Ανατ. Γερμανίας
(8.500 κρατικές επιχειρήσεις) σε ιδιωτικές. (Για ένα

κομμάτι ψωμί). ...Η μαγική λέξη λέγεται “τιτλοποί-
ηση”, συμπλήρωσε.

Μήπως σας θυμίζει τίποτα η Εταιρία Τουριστικών Ακι-

νήτων (ΕΤΑ Α.Ε.) που ίδρυσε ο Σημίτης και υπερψή-

φισαν τότε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ; 

Τα ΕΤΑ Α.Ε. μετονομασθέντα σε Ελληνικά Τουριστικά

Ακίνητα από τη Ν.Δ., που ευαγγελιζόταν ότι αν εκλε-

γεί (ο Καραμανλής) θα τη διαλύσει, συνεχίζουν το

...θεάρεστο έργο τους.

Να θυμίσουμε - τι να πρωτοθυμηθούμε - ότι ο ΟΤΕ δεν

ιδιωτικοποιήθηκε, κρατικοποιήθηκε στην ιδιοκτησία της

κρατικής Γερμανικής Εταιρίας Ντόιτσε-τέλεκομ!

Σε υποτέλεια η Ελλάδα έγραψαν οι Financial Tims

Φοβούνται για την ευρωζώνη

και ο Ομπάμα για το δολλάριο

Την επομένη, στις 8/6, ο Σόιμπλε έστειλε επιστολή προς

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ), Ζαν Κλοντ Τρισέ και τους Υπουργούς Οικονομι-

κών της Ευρωζώνης, ζητώντας τους να δοθεί βοήθεια

(έντοκο δάνειο, δηλαδή) προς την Ελλάδα ΤΩΡΑ!

Γιατί τον έπιασε ξαφνικά, ο “πόνος” για την Ελλάδα

και θέλησε να τη “σώσει”;

Μας το λέει ο άνθρωπος, χωρίς υποκρισίες: 

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, εάν δεν δοθεί τώρα βοή-
θεια προς την Ελλάδα, να έρθουμε αντιμέτωποι στην
Ευρωζώνη, με την πρώτη ανοργάνωτη χρεωκοπία
εντός της ζώνης του ευρω».
Αυτό είναι! Αυτή είναι η Δύναμη του Αδυνάτου, που

είχα γράψει πέρυσι το Μάιο2, μετά το πρώτο Μνημόνιο.

Αν η Ελλάδα κάνει στάση πληρωμών ή έστω αναστείλει

μονομερώς την εξόφληση τοκοχρωλυσίων, - άσχετα με

την τελική άρνηση εξόφλησης του επαχθούς χρέους -

δημιουργείται πρόβλημα στο ευρώ και στο ευρωπαϊκό

τραπεζικό σύστημα. (Υπάρχει συνέχεια).

Να παρατηρήσω πως όταν τα έγραφα εγώ, που δεν

ειμαι “καθηγητής οικονομικών”, σε μια εφημερίδα της

Περιφέρειας, δεν με ελάμβαναν προφανώς σοβαρά

υπόψιν τους. Ε, τώρα τα λέει ο Υπουργός Οικονομι-

κών της Γερμανίας!

Τί γίνεται στη συνέχεια;

“Ανοργάνωτη χρεωκοπία” εντός της ευρωζώνης οδη-

γεί στη μείωση της συναλλαγματικής αξίας του ευρώ

έναντι του δολλαρίου, άρα μείωση της ανταγωνιστι-

κότητας των Αμερικανικών προϊόντων, έναντι των ευ-

ρωπαίκών. ¨Να πως εξηγείται και το ενδιαφερον του

Ομπάμα να “βοηθηθεί” η Ελλάδα...

Και αντί να τα χρησιμοποιεί αυτά ως ισχυρά δια-

πραγματευτικά ατού η κυβέρνησή μας, υπεραμυνό-

μενη και της Ε.Ε., της Ευρωζώνης και του ευρώ,

καθώς και της διεθνούς οικονομικής σταθεροτητας,

πήγαμε και δώσαμε “γη και ύδωρ” στους εταίρους

μας, μεταφορικά και στην κυριολεξία!

Αλλά τι να περιμένεις από έναν ανυπόληπτο, και κατ’

επιλογη του, υπό επιτροπείαν Πρωθυπουργό;

―――――
1. “Το Βήμα”, 7/6/11, ώρα 22.09

2. ΕΒΔΟΜΗ, 15/5/10, φυλ. 633

Και την “τελευταία σπιθαμή” ελληνικής γης 

μεθοδεύουν ν’ αρπάξουν. Η Βουλή θα ενδόσει; Εικαστική παρέμβασ “παγκάκι”Σελ. 5

Μολυσμένη η Λίμνη Βουλιαγμένης Σελ.7

Προβολή διακίνησης ιδεών
στα 3Β Σελ. 7

Ο κόκκορας που χορεύει
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Αφού δεν σέβεστε, να μας φο-
βάστε Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ελλειπής η στελέχωση της Αστυνο-

μικής Δ/νσης Ανατ. Αττικής Σελ. 9

Οργανωμένη επίθεση με φόλες

στο Μαραθώνα
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Στο184 για ΙΚΑ Παλλήνης Σελ. 13

Η διαχείριση των απορριμάτων στην

Κερατέα,  Σελ. 14

Καθαρισμός του Λόφου Λεβίδη Σελ. 15

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο 1ο Γυ-

μνάσιο Βούλας Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Η Κατερίνα των παραμυθιών -  Παρουσίαση Ιωάννα Κολοβού

Η χώρα των μπαλονιών
της Κατερίνας Καρτάλια

Θέλουμε κάτι να σας πούμε
(και λένε πολλά, με τόσο λίγα  λόγια)

Μιχ. Γύρας – Χρ. Σούρλας)

Μια έκδοση χάρμα! Ξεκούραση ψυχής κι ανάταση πνεύματος. 

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. «Τρεις» λέξεις, 100 νοήματα.

Το Art Gallergy Café, τόσο ιδιότυπος χώρος αναψυχής και πολι-

τισμού, που εκδίδει… ο Μιχάλης Γύρας, ο γιατρός, ο φιλόσο-

φος, ο δημιουργός, ο Άνθρωπος, ο διαχρονικός φίλος!

«Ζήσε αρμονικά με τον εαυτό σου. Μη του λες ψέματα, μη τον

ξεγελάς», λέει κάτω απ’ την τρισυπόστατη φιγούρα ενός εικα-

στικού ακριλικού (90x120εκ.)

“Όταν πιστέψεις στα γύρω σου, θα σε πιστέψουν”, λέει σ’ ένα

άλλο. «Προσπάθησε να ‘χεις συναισθηματική νοημοσύνη», πα-

ροτρύνει σ’ ένα τρίτο. 

Μιχάλη, σε «απόλαυσα» αναίσθητος, στο ...χειρουργείο, χαίρο-

μαι που σ’ απολαμβάνω πολυδιάστατο και ανθρώπινο σαν φίλο!

––––––––––––
* Εκδόσεις art gallery Café

Σχήμα 20χ20, σελ.40 σε χαρτί ......... 200gr. 

Εικόνα – Χρήστος Σούρλας και λόγος Μιχ. Γύρας

Ζωγραφική εξωφύλλου – σκιτσογραφία: Έλενα Κοζοκάρου. 

Ένα κορίτσι μετράει τ’ άστρα. Ένα κορίτσι ονειρεύεται.

Ονειρεύεται πολύχρωμα μπαλόνια να υψώνονται στο γαλάζιο

του ουρανού. Ένα κορίτσι ονειρεύεται κι ωστόσο πατάει γερά

στη γη, ίσα-ίσα όμως για να μην την πουν αλαφροΐσκιωτη.

Όταν συνάντησα για πρώτη φορά την Κατερίνα, αναρωτήθηκα

πώς μπορεί ένα κορίτσι και καταφέρνει να τα βγάζει πέρα με

τους μιρκούς μπελάδες της ζωής μας, τα πολυαγαπημένα μας

διαβολάκια· τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσει να επιβληθεί και να

τα μάθει μια ξένη γλώσσα. Κανένα ίχνος αυστηρότητας, καμία

προσπάθεια επιβολής. Κι ωστόσο οι μικροί επαναστάτες στέκον-

ταν προσοχή μπροστά της. Τι στο καλό συνέβαινε, ποιό ήταν το

μυστικό της που ο Αντώνης έλεγε το όνομά της κι έσταζε μέλι;

Όταν είδα τα παραμύθια της – και είχα την τύχη να διαβάσω με-

ρικά πριν εκδοθούν – κατάλαβα: αγάπη, απέραντη αγάπη, ήταν

το μυστικό της, αγάπη άδολη, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αυτό το

είδος της αγάπης, που τα παιδιά το πιάνουν αμέσως ότι είναι

αληθινή. 

Βέβαια για να γράψεις ένα βιβλίο, χρειάζεται και ταλέντο.

Ταλέντο κι ευαισθησία. Κι αν κρίνουμε από τα βιβλίο, αυτά τα δύο

τα διαθέτει απλόχερα η Κατερίνα Καρτάλια. 

Κυκλοφορούν λοιπόν από τις εκδόσεις Παρισιάνου, τα δύο

πρώτα παραμύθια της. Τρυφερά, χαρούμενα, ονειρικά. Μοιάζει

παράταιρο, σουρεαλιστικό αν λάβουμε υπ’ όψη το φόντο των

ημερών. Αν λάβουμε υπ’ όψη ότι κοράκια και γύπες έχουν πάρει

θέση έξω από το κατώφλι της χώρας μας.  Αν σκεφτεί κανείς ότι

τα σημερινά παιδιά ανήκουν σε μια γενιά με ζοφερό μέλλον. 

Έχει πληγωθεί ανεπανόθρωτα ο ψυχισμός τους και θα συνεχίσει

με όλη αυτή τη σκιά που πλανιέται στον αέρα. Είναι αδιανόητο

ένας έφηβος να μη βλέπει μέλλον μπροστά του.

Είναι αδιανόητο ένα παιδί να βλέπει την απελπισία στα μάτια των

γονιών του. 

Κι όμως αυτά τα παραμύθια της Κατερίνας δεν είναι παράταιρα,

ούτε εκτός τόπου και χρόνου. Κάθε άλλο. Είναι παρηγορητικά,

καθησυχαστικά, είναι ιστορίες που δρουν σαν βάλσαμο στις ανη-

συχίες των μικρών παιδιών. Για να μη χάσουν την ικανότητα να

ονειρεύονται. Φανταστείτε έναν κόσμο που τα παιδιά δεν θα μπο-

ρούν να ονειρεύονται πια. 

“Όταν ήμουν μικρή” μου είπε η Κατερίνα, “μια από τις πολλές

απορίες που είχα ήταν που πάνε τα μπαλόνια όταν ξεφεύγουν

από τα χέρια μας και ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό. Μου φαι-

νόταν αδιανόητο να σπάνε ή να καταστρέφονται. Ήμουν σίγουρη

ότι κάπου κατέληγαν. Η απάντηση στην απορία των παιδικών μου

χρόνων ήρθε χρόνια αργότερα· ξαφνικά ένα βράδυ, που ταιριά-

ζει γάντι στο κείμενο, όχι απλά επειδή τα ζωγράφισε η ίδια, αλλά

επειδή συνέλαβε αυτό που θα επιθυμούσαν να δουν τα παιδιά.

Μια ιδέα ναϊφ για να το αφομοιώνουν εύκολα και πολύ εξπρε-

σιονισμός για να νιώθουν μια ευωχία ξεφυλλίζοντάς το”. 

–––––––––––––––

* Εκδόσεις «Παρισιάνος Α.Ε.», 

Σχήμα: 22x24, σελ. 32

Ηδη ξεκίνησε η ανέγερση

(8/6) των δύο κτιρίων

ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ (Κέν-

τρα Δημιουργικής Απασχό-

λησης Παίδων) στο

ιδιόκτητο οικόπεδο του

Δήμου, που βρίσκεται επί

της οδού Ζαλόγγου – Χρι-

στοδούλου συνολικού προ-

ϋπολογισμού 1.000.000 € 

Το οικόπεδο που θα κατα-

σκευασθούν τα δύο κτήρια

είναι ευγενική δωρεά της

Οικογένειας Κωνσταντίνου

και Ισιδώρας Βασιλείου

προς τον Δήμο Κρωπίας, εις

μνήμη του Γεωργίου Βασι-

λείου του Κωνσταντίνου,

είχε εξασφαλίσει την πλήρη

χρηματοδότηση των έργων

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους

στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττι-

κής 2007 – 2013 μέσω

Π.Δ.Ε.

Είχε επιβλέψει τις τεχνικές

μελέτες των έργων, είχε

εγκρίνει τις μελέτες, είχε

επιμεληθεί για την έκδοση

των σχετικών οικοδομικών

αδειών από το αρμόδιο πο-

λεοδομικό γραφείο του

Μαρκοπούλου, είχε συντά-

ξει τους όρους των διακη-

ρύξεων και ότι άλλο χρει-

άζεται μία μελέτη για να

φτάσει να υπογραφεί η κα-

τασκευή της και να ξεκινή-

σει η ανοικοδόμηση.

Η ολοκλήρωση της κατα-

σκευής, που υπέγραψε η πα-

ρούσα Δημοτική Αρχή,

προβλέπεται στους 16 μήνες. 

Ξεκίνησε η ανέγερη των ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο Κορωπί

Τα παιδάκια του ΚΔΑΠ σε λίγο θα έχουν τη δική τους στέγη

Εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της 

1ης και 2ης Γειτονιάς της Αγίας Μαρίνας
Οπως μας ενημερώνει η Δημοτική παρά-
ταξη της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», στις
26/05/2011 εγκρίθηκε από την ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας η πολε-
οδομική μελέτη της 1ης και 2ης Γειτο-
νιάς της Αγίας Μαρίνας. Εγκρίθηκαν
επίσης και οι οριογραμμές του ρέματος
του Ξερέα και των παραρεμάτων του.
Η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με την μο-
ναδική παρατήρηση να αλλάξει ο χαρακτη-
ρισμός σε τρία οικοδομικά τετράγωνα από
«Πολεοδομικό Κέντρο» σε «Γενική Κατοι-
κία». Η αλλαγή αυτή δεν απαιτεί την επα-
νεξέταση της πολεοδομικής μελέτης ξανά
από την ολομέλεια του ΣτΕ.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν το έχει
ανακοινώσει μέχρι σήμερα, ούτως ώστε
να ενημερωθούν οι πολίτες.
Η “Αναγέννηση” γράφει, στο δελτίο
τύπου, ότι το αποτέλεσμα αυτό, ήρθε
μετά από συνεχή προσπάθεια οκτώ ετών
από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή της
«Αναγέννησης»:
• είχε σταλεί από την Δημοτική Αρχή
στην επιτροπή ΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ για
έλεγχο τον Απρίλιο του 2009.
• Η επιτροπή ΣΧΟΠ μετά την έγκρισή της
έστειλε την πολεοδομική μελέτη στην
ολομέλεια του ΣτΕ για έλεγχο τον Μάιο

του 2010. καταδεικνύοντας έτσι τους αρ-
γούς ρυθμούς λειτουργίας των υπηρε-
σιών του Δημοσίου.

Τι μένει ακόμα

1. Αμεση συμμόρφωση σύμφωνα με την πα-

ρατήρηση του ΣτΕ.

2. Συνεχής παρακολούθηση και «παρενό-

χληση» των Δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό

την επιτάχυνση της έκδοσης του Προεδρι-

κού Διατάγματος (ΦΕΚ).

3. Άμεση έναρξη της Μελέτης Πράξης

Εφαρμογής από το μελετητικό γραφείο για

την πολεοδομική μελέτη της 1ης και 2ης Γει-

τονιάς της Αγίας Μαρίνας καθώς και της 3ης

Γειτονιάς. Ενημερωτικά θα αναφέρουμε ότι

έχει υπογραφεί ήδη μεταξύ της προηγούμε-

νης Δημοτικής Αρχής και του μελετητικού

γραφείου η σύμβαση ανάθεσης για την Με-

λέτη Εφαρμογής.   

4. Συνεχής παρακολούθηση και «παρενό-

χληση» των υπηρεσιών ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ

προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση της

πολεοδομικής μελέτης της 3ης Γειτονιάς η

οποία έχει κατατεθεί από την προηγούμενη

Δημοτική Αρχή από τον Ιούλιο του 2010 με

απώτερο στόχο την έκδοση του σχετικού

ΦΕΚ.
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Εκδήλωση του συλλόγου

“Δημοσθένης” υπό την αιγίδα

του Δήμου Κρωπίας, προ-

γραμματίζεται με διάλεξη

του Δρ Χάρη Κανδηλώρου,

ενδοκρινολόγου, με θέμα

«Ραδιενέργεια και  θυρεοει-
δής. Από το Τσερνομπίλ στη
Φουκουσίμα», την Κυριακή

19 Ιουνίου στις 19.30μμ στο

Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Κρωπίας ( Β. Κων-

σταντίνου 47)

«Ραδιενέργεια και  θυρεοειδής.
Από το Τσερνομπίλ στη Φουκουσίμα»

Από 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, ο Δήμος Αχαρνών και ο Ευρω-

παϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού συνδιοργανώνουν

Αγρο-Φεστιβάλ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, προ-

κειμένου να προβληθούν τα προϊόντα της Αττικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προβολή των ποιοτικών

αγροτικών προϊόντων τους (παραδοσιακά-βιολογικά), όπως

επικοινωνήσουν με την κα Δέδε Μαρία (τηλ.21320724558)

και τον κ. Κρημνιανιώτη Νίκο (τηλ. 2102444606) για περισ-

σότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.  

ΑGROFESTIVAL στις Αχαρνές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” στα πλαί-

σια των δραστηριοτήτων του, έχει προγραμματίσει

τις παρακάτω εκδηλώσεις για το μήνα Ιούνιο.

― Καραγκιόζης, Τρίτη 14 Ιουνίου στις 11 το

πρωί. Παράσταση στο 2ο Δημοτικο Σχολείο

Βούλας (Πανός & Πλαπούτα).

Η εκδήλωση είναι προσφορά του Συλλόγου

προς τα παιδιά.

― “Νόσος Αλτσχάιμερ: Η πρόκληση του 21ου

αιώνα”. Κυριακή 19 Ιουνίου στις 11 το πρωί,

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού Ναού Κοι-

μήσεως Θεοτόκου (έναντι Νοσοκομείου Ασκλη-

πιείου). Θα πραγματοποιηθεί ομιλία πάνω στη

νόσο και θα γίνονται δωρεάν τεστ μνήμης.

― Οι φωτιές του Αη-Γιάννη, Πέμπτη 23

Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον αύλειο χώρο του

2ου Δημοτικού Σχολείου (Πανός & Πλαπούτα).

Οπως κάθε χρόνο, θα ανάψουμε τις φωτιές την

παραμονή του Αη-Γιάννη. 

Μη ξεχασετε να φέρετε το μαγιάτικο στεφάνι

για να καεί. Θα προσφέρουμε μουσική και δω-

ρεάν το κρασί.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ”
https://sites.google.com/site/exsykv - ka-

tovoula@yahoo.com
Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας προστασίας των δα-

σικών περιοχών, της διαφύλαξης της περιβαλλοντικής μας

κληρονομιάς αλλά και της πόλης μας γενικότερα, ο Δήμος

Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης θα πραγματοποιήσει, ενημε-

ρωτική συνάντηση με θέμα, “Συμμετέχω και Προστατεύω την
πόλη μου” στις 15 Ιουνίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα

“Ιωνία”  (παραπλεύρως Δημαρχείου).

“Συμμετέχω και Προστατεύω

την πόλη μου” 

Βοήθεια στους “Γιατρούς του Κόσμου”

Ο εξωραϊστικός σύλλογος “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” Κόρμπι

ΒΑΡΗΣ συγκεντρώνει αντικείμενα για δωρεά στους «ΓΙΑ-

ΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (http://www.mdmgreece.gr )

Τα πράγματα που χρειάζονται είναι: 

➢ Φάρμακα (οτιδήποτε που δεν είναι ληγμένο)

➢ Τρόφιμα («ξηρά τροφή» π.χ. μακαρόνια, κλπ) ➢ Χαρτική ύλη 

➢ Ανδρικά ρούχα και παπούτσια,  (σε καλή κατάσταση)

➢ Οικονομική ενίσχυση (παραδίδεται απόδειξη δωρεάς)

Παραλαβές γίνονται στα γραφεία του συλλόγου από Δευτέρα

30/05 έως Παρασκευή 03/06/2011 ώρες 6-8μ.μ..

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα 6947449005

Α. Δρακόπουλος και 6972525820 Γ. Ντάρας.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΛΑΣΣΙ-

ΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

170.000 θέσεις  γέμισε πέρυσι το Φεστιβάλ Αθηνών. Θα τα

καταφέρει και φέτος παρά την κρίση. Ήδη τα εισιτήρια για

τις παραστάσεις της Αριάν Μνουσκίν έχουν εξαντληθεί.

Υπάρχουν ακόμα λίγα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύμα-

τος. Η παράσταση της δυναμικής και εφευρετικής Γαλλί-

δας θα διαρκέσει  μόνο τέσσερις ώρες με διάλειμμα.

Συνήθως η διάρκεια των παραστάσεών της ξεπερνά τις

οκτώ με το κοινό σαν στήλη άλατος. Είναι ο τρίτος ερχο-

μός της Μνουσκίν επί προεδρίας Λούκου. « Οι ναυαγοί της

τρελής ελπίδας», ο τίτλος της παράστασης , άκρως ται-

ριαστός με την ισχύουσα κατάσταση στη χώρα μας.

Η έναρξη του Φεστιβάλ όμως, είναι πάντοτε συνυφα-

σμένη με το άρωμα του καλοκαιριού. Η καρδιά του χτυπάει

στην Πειραιώς 260 αν και φέτος έχει επεκταθεί κυριολε-

κτικά σε όλη την πόλη. 

Στο λιμάνι του Πειραιά, στο γαλλικό ινστιτούτο, στην

πρωην κορεάτικη αγορά, στο τροχόσπιτο….πολλαπλά

ανοίγματα. Εικαστικά δρώμενα, μεταφορικές διευκολύν-

σεις για το κοινό, ποιοτικές παραστάσεις, λογικές έως και

φθηνές τιμές. Και όλα αυτά χάρη στη γαλλική κουλτούρα

που κουβαλάει ο κ.Λούκος. Το Φεστιβάλ κάθε χρόνο γίνε-

ται καλύτερο και πιο ανοιχτό. 

Ευγένεια και άμεση εξυπηρέτηση μας προσφέρει όλα αυτά

τα χρόνια το γραφείο τύπου που υποστηρίζεται σχεδόν

πάντα από γυναικείες φιγούρες. Ας μην ξεχνάμε όσους

εργάζονται σιωπηλά.

Σας καλούμε σε ανοιχτή συγκέντρωση - συζήτηση

με θέμα “Οικονομική κρίση και προοπτικές διεξό-

δου”. Εισηγητές θα είναι ο πανεπιστημιακός Γιάν-

νης Μηλιός και ο οικονομικός Γάννης Αγγέλου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της

Βάρκιζας μπροστά από το Esplanade, το Σάββατο

18 Ιουνίου στις 8μ.μ.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μία συνεργασία με στόχο την ενημέ-

ρωση και την αλληλεγγύη εγκαινιά-

ζουν το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων) και το Φεστι-

βάλ Αθηνών 2011. Από τις 2 Ιουνίου

και μέχρι τη λήξη του Φεστιβάλ στις

20 Ιουλίου, στο χώρο της Πειραιώς

260 θα φιλοξενηθεί εικαστική παρέμ-

βαση του ΚΕΘΕΑ, με θέμα  «Το Παγ-
κάκι». 
Βασικό υλικό της παρέμβασης, που

έγινε σε συνεργασία με το Μακεδο-

νικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης (Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα

Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου),

την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων,

το Κέντρο Ψυχολογία και Τέχνη, και

τα μέλη του προγράμματος απεξάρτη-

σης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ είναι παγκάκια, φι-

λοτεχνημένα ώστε να δίνουν νέο

νόημα σε αυτό το συχνά αρνητικά

φορτισμένο αντικείμενο της σύγχρο-

νης πόλης, που συνδέεται με τη χρήση

ουσιών.

Με την παρέμβασή αυτή, τα άχρωμα

παγκάκια της πόλης μεταμορφώνονται

σε πολύχρωμα αντικείμενα τέχνης, γί-

νονται μέσο δημιουργικής έμπνευσης

και συνάντησης των χρηστών με τους

κατοίκους της πόλης και σηματοδο-

τούν την ανάγκη για απεξάρτηση και

κοινωνική επανένταξη. Στο πλαίσιο

της συνεργασίας, οι επισκέπτες του

Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να

δουν από κοντά, αλλά και να χρησιμο-

ποιήσουν τα 14 παγκάκια του ΚΕΘΕΑ

που θα τοποθετηθούν στους εξωτερι-

κούς χώρους της Πειραιώς 260.  

Το ΚΕΘΕΑ, ο μεγαλύτερος φορέας

στην Ελλάδα για την απεξάρτηση και

την κοινωνική επανένταξη, με αυτό το

project φιλοδοξεί να ενημερώσει με

δημιουργικά πρωτότυπο τρόπο για το

πρόβλημα των εξαρτήσεων και να

ευαισθητοποιήσει για την καταπολέ-

μηση των διακρίσεων και του κοινω-

νικού στιγματισμού απέναντι στους

ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα εξάρτησης.

Πώς θα πάμε
Ο χώρος του Φεστιβάλ Αθηνών με

αριθμό 260 στην οδό Πειραιώς βρίσκε-

ται στον Ταύρο, στο ίδιο οικοδομικό

τετράγωνο με τη Σχολή Καλών Τε-

χνών, δεξιά κατεβαίνοντας προς Πει-

ραιά αρκετά μετά την διασταύρωση

της οδού Χαμοστέρνας. Η είσοδος

στο χώρο γίνεται μόνο από την οδό

Πειραιώς 260.

Με τον ηλεκτρικό: Στάση «Καλλιθέα» (Σι-

βιτανίδειος Σχολή)

Αποβιβάζεστε και βαδίζετε παράλληλα με

τις σιδηροδρομικές γραμμές προς Πειραιά

μέχρι την οδό Δημητσάνας. Εκεί στρίβετε

δεξιά, βγαίνετε στην οδό Πειραιώς, την

διασχίζετε και πορεύεσθε για λίγο δεξιά

προς Αθήνα μέχρι την είσοδο στην Πει-

ραιώς.  www.isap.gr

Με λεωφορείο: Στάση «Υφαντήρια» ή

«Σχολή Καλών Τεχνών» (Αρ. Γραμμής 049,

914) www.oasa.gr

Με πούλμαν: Από τις 10/6/2008, μετά το

τέλος των παραστάσεων, ένα πούλμαν θα

κάνει τη διαδρομή Πειραιώς 260 - Πλατεία

Συντάγματος. Οι θεατές μπορούν να απευ-

θυνθούν μετά το τέλος των παραστάσεων

στους ταξιθέτες.

Στάθμευση: Εντός του χώρου υπάρχει
έκταση για στάθμευση 230 ιδιωτικών αυτο-
κινήτων, ενώ οι θέσεις για πούλμαν είναι
περιορισμένες.

Άτομα με αναπηρίες

Η πρόσβαση είναι εφικτή στο θέατρο και

υπάρχουν ειδικά W.C.

Η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στην κατώ-

τερη τιμή (φοιτητικό).

Δεν επιτρέπεται:

1. H είσοδος στο χώρο μετά την έναρξη

της εκδήλωσης, παρά μόνο στο διάλειμμα,

εφόσον προβλέπεται.

2. Η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών.

3. Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων

και ποτών μέσα στο χώρο.

4. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη

διάρκεια της παράστασης.

5. Η λήψη φωτογραφιών με ή χωρίς φλας,

η μαγνητοφώνηση και η μαγνητοσκόπηση

κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

6. Το φιλοδώρημα. 

Συνεργασία ΚΕΘΕΑ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 

Εικαστική παρέμβαση με θέμα «Το παγκάκι»

Η Art Gallery Café θα παραμείνει ανοικτή όλο το καλοκαίρι

από 13 Ιουνίου εώς και 30 Σεπτεμβρίου  με διακοπή λει-

τουργίας το δεκαήμερο 8 – 19 Αυγούστου.

Κάθε βράδυ μετά τις 8.00μμ στον κλιματιζόμενο χώρο

μας, με ήρεμη χαμηλή μουσική, θα προσφέρουμε καφέ-

δες, ποτά, παγωτά και τοστ, μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στο χώρο θα υπάρχουν πολλοί διακεκριμένοι ζωγράφοι

που θα ζωγραφίζουν μπροστά σας κάθε βράδυ.

Παράλληλα θα γίνονται μαθήματα ζωγραφικής από το

διάσημο ζωγράφο και καθηγητή Slobodan Yuri &

μαθήματα για παιδιά (8 – 16 ετών) από το δάσκαλο ζω-

γραφικής Mario De Paduani.

Κόστος μαθήματος για ενήλικες 16€ το μάθημα (8μμ - 12μμ)

Κόστος μαθήματος για παιδιά €10 το μάθημα. (8μμ - 10μμ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

στην Ειρήνη Χατζηνικόλα τηλ 2108958866

art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866  - www.artgallerycafe.gr/program.asp 

Ολο το Καλοκαίρι μαζί!
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Εναλλακτικό

Απόγευμα

στην Πλατεία 

Μαρκοπούλου

Την Κυριακή 12 Ιουνίου,

από 7:00 - 12μ.μ., η Κεν-

τρική Πλατεία θα κλείσει

και θα πεζοδρομηθεί δο-

κιμαστικά, ενώ το ίδιο

απόγευμα, η Φιλαρμονική

θα παρουσιάσει εξαιρε-

τικό μουσικό ρεπερτόριό,

στον ίδιο χώρο! 

Η πρώτη δοκιμή, πι-

στεύουμε ότι θα μας δεί-

ξει τον δρόμο, που πρέπει

να ακολουθήσουμε», δή-

λωσε ο Δήμαρχος.

Αμετροεπές το περιεχόμενο

της επιστολής 

για τα αθλητικά Σωματεία

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο στά-

διο των ερωτήσεων προ ημερησίας

στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6/6,

έθεσε τρία ερωτήματα προς το προ-

εδρείο και το Δήμαρχο.

Την επιστολή του Δημάρχου γα τα

Αθλητικά Σωματεία, το Ασκληπιειο

Νοσοκομείο και τη Λιμνη της Βου-

λιαγμένης.

Η επιστολή του Δημάρχου που κυ-

κλοφόρησε στο διαδίκτυο και στον

τύπο την οποία, όπως είπε, δεν θέλει

επ’ ουδενί να σχολιάσει και επ’ αυτού

έχει καταθέσει επιστολή ζητώντας να

συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο ως

μοναδικό θέμα «ούτως ώστε να μορ-
φώσουμε κι εμείς άποψη». 
«Εδικότερα επειδή το περιεχόμενο
της επιστολής του Δημάρχου είναι
αμετροεπές, το θέμα είναι πολύ με-
γάλο, και έχει να κάνει με την ενεργή
ζωή του αθλητισμού στην πόλη μας»,
τόνισε.

“Τα παιδιά θα πάψουν να
πληρώνουν νταβατζηλίκι”

Ο Δήμαρχος απαντώντας αναφέρ-

θηκε στα «σουβλάκια του Πρωτέα»,

το ψητοπωλείο ή το σουβλατζίδικο

όπως το έλεγε, επιμένοντας ότι λει-

τουργούν παράνομα δέκα χρόνια και

θα δηλητηριάσουν τα παιδιά. 

Σ.Σ.: Σημειωτέον ότι αυτό γίνεται κάθε

Σάββατο μόνο και όπως δήλωσε εκ-

πρόσωπος του Πρωτέα, τα φέρνουν

γονείς από το σπίτι!

Συνεχίζοντας τον μονόλογο ο δήμαρ-

χος για τα Αθλητικά Σωματεία είπε

μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ να κατα-
λάβω πού έχουν ενοχληθεί αυτοί οι
κύριοι Κάλεσα όλους τους φορείς
ήρθαν εδώ 200 άτομα. Συζητήσαμε,
τους είπα ποια είναι η πολιτική του
Δήμου. Κανένα Σωματείο δεν είναι
νόμιμο, γιατί κανένα Δημοτικό Συμ-
βούλιο δεν τους έχει κάνει καμία πα-
ραχώρηση. Και όχι παραχώρηση,
χρήση....Τους είπα να ενώσουμε τα
Σωματεία αυτά, γιατί είναι δύσκολες
εποχές. Και αφού με ακούσανε όλοι,
συμφωνήσαμε. Δεν διαμαρτυρήθηκε
κανένας. Και ξανακάνω νέα συνάν-
τηση με τα Σωματεία. Ζήτησα μέχρι
20 του μήνα να παραδώσουν ό,τι κλει-
διά έχουν από την περιουσία του
Δήμου, στους υπαλλήλους του
Δήμου. Ο Δήμος έχει υπαλλήλους
τώρα στους αθλητικούς χώρους.... 
Και για να τελειώσει αυτή η ιστορία, ο
μόνος δικαιούχος για να μπαίνει στα
γήπεδα όποτε θέλει είναι ο πολίτης.
Τα παιδιά Θα πάψουν να πληρώνουν
νταβατζηλίκι, τελείωσε».

Χάος στο Δ.Σ. Αντιπολίτευση και

ακροατήριο αντιδρούν έντονα στο

«νταβατζηλίκι». Οι σύμβουλοι της

πλειοψηφίας παραμένουν μουδιασμέ-

νοι...

Ο Παν. Καπετανέας μιλάει έντονα

απευθυνόμενος στον πρόεδρο: «δεν
μπορεί να μας κάνει μάθημα ο δήμαρ-
χος Δεν μπορεί να μας προσβάλει», ο

Γρ. Κωνσταντέλλος, ο  Κ. Πασακυριά-

κος και όλοι οι σύμβουλοι της μει-

οψηφίας ζητούν να πάρει πίσω το

«νταβατζηλίκι».

Ακούγονται και από τα έδρανα και

από το ακροατήριο, φράσεις: «Πάρτο
πίσω», «Θα πρεπε να ντρέπεσαι».

«Αρκετά λυμαίνονται την περιοχή,
τελείωσε. Νταβατζηλίκι είναι», συνε-

χίζει ο Δήμαρχος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο διακόπτεται.

Μετά τη λήξη του διαλείμματος η δημ.

Σύμβουλος της πλειοψηφίας Λυδία

Αργυροπούλου ζητάει από το Δή-

μαρχο να πάρει πίσω τη φράση “…”

που δεν μπόρεσε καν να την ξεστομί-

σει, γιατί είναι και η ίδια πρόεδρος σε

αθλητικό Σωματείο.  Ο Δήμαρχος συ-

νεχίζει να επιμένει: «Οχι δεν το
παίρνω πίσω».

Ο δημ. Σύμβουλος Γ. Νιτερόπουλος

δήλωσε: «αισθάνομαι την ανάγκη να
ζητήσω συγνώμη για τον τρόπο που ο
Δήμαρχος αποκάλεσε τους ανθρώ-
πους που σκοτώνονται για τον αθλη-
τισμό. Θλίβομαι πάρα πολύ και θέλω
να ζητήσω δημόσια συγνώμη».
Πιστεύω το ίδιο και η αθλήτρια και

προπονήτρια Αλεξία Καμμένου, η

οποία “είχε καταπιεί τη γλώσσα της”
από τη συμπεριφορά του Δημάρχου.

“Είναι ουτοπία να λέμε, ο Δήμος να βοηθήσει 
τα αθλητικά Σωματεία” λέει ο Γρ. ΚασιδόκωσταςΟ Γρ. Κωνσταντέλλος, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο

έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών

(ΠΑΚΟΕ), όπου παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ρύπανση στα

νερά της λίμνης. Τόσο που δεν μπορεί να καταμετρηθεί!!!!

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις 3.6.11.

Οπως είπε ο Κωνσταντέλλος, «Σε ολικά κολοβακτηριοειδή
με ανώτατο όριο τα 500 έχουν τόσο αυξημένα που δεν μπο-
ρούν να καταμετρηθούν». Κρίνει ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα

σημαντικό και από τη στιγμή που αυτό είναι στον αέρα πρέ-

πει να απαγορευθεί η κολύμβηση στην «συγκεκριμένη κο-
λυμβήθρα». Δήλωσε δε ότι ο συνδυασμός του παρήγγειλε

δειγματοληψία και θα την έχουν σε λίγες ημέρες.

Τόνισε μάλιστα ότι πρέπει να σφραγιστεί η Λίμνη, αφού κιν-

δυνεύουν οι λουόμενοι, και παρότρυνε το Δήμαρχο να

ενεργήσει όπως ενήργησε και σφράγισε την καντίνα του

Πρωτέα με τα σουβλάκια, αφού το θέμα είναι πολύ σοβαρό.

Ιαματική η λίμνη αλλά...

Ο Δήμαρχος απάντησε πρωτίστως για τη Λίμνη, όχι για τη

ρύπανση, αλλά για τις ιαματικές της ιδιότητες και για την

πράγματι φυσική ομορφιά της, τονίζοντας ακολούθως: «Κι
έρχεσαι εσύ κύριε Κωνσταντέλλο μέσα σε μια νύχτα να την
κλείσεις. Οχι εσύ, το ΠΑΚΟΕ. Το ΠΑΚΟΕ που όπου δεν του
δίνουν ελευθέρας, την άλλη ημέρα έχει κολοβακτηρίδια!
Αρμόδιο είναι το Υπουργείο και όχι τα σωματειάκια»...

Μολυσμένα τα νερά 

της Λίμνη Βουλιαγμένης 

κατά το ΠΑΚΟΕ

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β
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Υπάρχει κάποια πρόταση, 

κάποια εισήγηση;

Ο Κ. Πασακυριάκος ρωτάει αν υπάρχει

συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου για τον

αθλητισμό. Αν υπάρχει οργανωμένο πρό-

γραμμα για μαζική άθληση από το Δήμο.

Μέριμνα για την παρουσία αθλητιάτρων για

όσα παιδιά θα αθλούνται; Παράλληλα δεί-

χνει έντυπο που διαφημίζει τα λεγόμενα

camp στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστά-

σεις της Βουλιαγμένης, που για να συμμε-

τέχει το παιδί πρέπει να καταβάλει 100€.

Στο ίδιο μήκος και ο Γιάννης Σκουμπούρης:

«Δεν νοείται σήμερα να μη δίνεις κοινωνι-
κούς χώρους. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα
που έχει να κάνει με την καθημερινότητα
των παιδιών έπρεπε αν μη τι άλλο να υπάρ-
χει ένα σχέδιο. Θα υπάρχουν προπονητές;
Θα υπάρχουν γιατροί; Θα τα καλύψει ο
Δήμος;

Να έρθει μια ολοκληρωμένη εισήγηση, ένα
σχέδιο προς συζήτηση και όχι με ανακοινώ-
σεις στον τύπο! Να σεβαστεί όλο το έργο
των Συλλόγων. Εχει ένα κόστος όλο αυτό
που κάνουν οι Σύλλογοι. Για να πληρώνον-
ται οι προπονητές, να καθαρίζονται οι χώροι
και όλα αυτά. Αν υπήρχε ενδιαφέρον θα
υπήρχε έστω μία μολυβιά στον προϋπολο-
γισμό· άλλως είναι προσχηματικό»

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι: «θα κάνουμε
ό,τι μπορούμε προς κάθε κατεύθυνση για να
μη νιώθουν άσχημα τα παιδιά.
Είναι ουτοπία να λέμε, όταν δεν έχει ο
Δήμος να πληρώσει τους υπαλλήλους του
,να βοηθήσει τα αθλητικά Σωματεία».

Σ.Σ.: Και μείναμε όλοι με την απορία: αφού

ο Δήμος δεν έχει καμία πρόταση για τον

αθλητισμό, αφού ο Δήμος δεν έχει λεφτά

για τα Σωματεία, τι αθλητισμό θα προσφέρει

στους πολίτες, όταν επαναλαμβάνει ότι

κάθε παιδί  να μπαίνει μέσα στους αθλητι-

κούς χώρους και να αθλείται; Πώς θα αθλεί-

ται μόνο του;  Οι αλάνες έχουν τελειώσει

προ πολλού... 

Σκοταδιστική απόφαση!

Ο Γιάννης Σκουμπούρης στάθηκε σε ένα

θέμα που γεννάει πολλά ερωτηματικά για

νοοτροπίες από τη Δημοτική αρχή. Επεσή-

μανε: την απαγόρευση διάθεσης της αίθου-

σας “Ιωνία” για εκδηλώσεις πολιτικού

περιεχομένου(!)

«Πήραμε μία σκοταδιστική απόφαση για την
αίθουσα «Ιωνία»· λανθασμένη, αλλά θεωρώ
ότι δεν καλύπτει άλλες δράσεις του Δήμου.
Η Πνευματική Εστία, το Θέατρο της Βάρης
γιατί δεν δίνονται; 
Εχουν πάρει απόφαση να μη δίνουν την αί-

θουσα «Ιωνία» για «πολιτικές» εκδηλώσεις·

«για να μη γίνεται  πεδίο πολιτικής εκμε-
τάλλευσης» είπε ο Αντιδήμαρχος Δ. Δαβά-

κης!

Χειραγώγηση του σώματος

από τον Πρόεδρο;

Το 11ο θέμα της ημερήσια διάταξης αφο-

ρούσε: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου

Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας,

για το έτος 2010». 

Με την Σχολική Επιτροπή του 2ου Γυμνα-

σίου Βούλας, έχουμε ασχοληθεί, μετά από

καταγγελίες για παράνομη μίσθωση του Κυ-

λικείου. Εχουν ασχοληθεί τα δευτεροβάθ-

μια όργανα και ο Επιθεωρητής Δημόσιας

Διοίκησης, αλλά το θέμα δεν έχει κλείσει.

Εξ’ ου και ο λόγος που ο Γ. Νιτερόπουλος

δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τον απολογισμό

γιατί  υπάρχει ένα θέμα «νομικών παραλεί-
ψεων εξωδίκων κλπ. Να έρθει εδώ ο πρό-
εδρος της Σχολικής Επιτροπής να μας
εξηγήσει». Αλλά και ο Γ. Σκουμπούρης, δή-

λωσε ότι: «υπάρχει μια ιστορία που δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε. Να έρθει η Δημ.
Αρχή και να πει ότι όλα αυτά είναι σύννομα. 

Ο Αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος

ζητάει αναβολή του θέματος, γιατί δεν

υπάρχει και σχετική πληρης εισήγηση με τα

απαραίτητα στοιχεία.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει

την αναβολή. Ετσι παρεμβαίνει ο αντιπρό-

εδρος επισημαίνοντας ότι «ο πρόεδρος
προσπαθεί να επηρεάσει το σώμα, όταν
κάνει δηλώσεις, ενώ ως πρόεδρος ψηφίζει
τελευταίος, ακριβώς για να μην επηρεάζει».
Αναβλήθηκε δε για δεύτερη φορα.

Το Ασκληπιείο κινδυνεύει
Ο Κωνστανέλλος κάνοντας αναφορά για

το Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας,

τονίζοντας ότι: “Για άλλη μια φορά ο κίν-
δυνος χτυπάει την πόρτα το Ασκληπιείου
Νοσοκομείου και οφείλουμε εμείς ως
ενεργή τοπική κοινωνία να ξεσηκώσουμε
την κοινωνία και τους όμορους Δήμους
για να αποτρέψουμε να γίνει αυτό αντι-
παροχή ή να συρρικνωθεί.
Ο Δήμαρχος επ’ αυτού δεν απάντησε,

αλλά όπως μάθαμε από συνάντηση που

είχε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω

Βούλα, τους διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει

κάθε προσπάθεια για την αναβάθμισή του

και τη διατήρηση του δημόσιου χαρα-

κτήρα του. (βλέπε και σελ. 12)

Επί της κυκλικης πορείας στην πλατεία Πανοράματος

Ο Π. Καπετανέας αναφέρθηκε στην απόφαση της κυκλικής πορείας στην πλατεία του Πα-

νοράματος, που παρ’ ότι έχει παρθεί απόφαση δεν ενεργοποιείται.

Εμείς επ’ αυτού έχουμε εκφράσει διαφορετική άποψη και επειδή έχουμε μάθει να εκ-

φραζόμαστε δημόσια θα την καταθέσουμε.  Γιατί η πλατεία δεν είναι απλά μια πλατεία.

Είναι μία παιδική χαρά και ένας αθλητικός χώρος, που συγκεντρώνει  πολλά παιδιά κα-

θημερινά και πολλάκις ασυνόδευτα από γονείς. Οπερ σημαίνει ακόμη πιο εκτεθειμένα.

Ακόμη η εκκλησία δεν διαθέτει καθόλου προαύλειο χώρο. Πού θα στέκονται οι άνθρω-

ποι σε έναν γάμο, σε μία βάπτιση; Πάνω στο δρόμο;

Το σχολείο έχει αναγκη από προσοχή μία ώρα το πρωί και μία ώρα το μεσημέρι. Θα μπο-

ρούσε να βρεθεί μία άλλη λύση, με περιφρούρηση του δρόμου αυτές τις ώρες μόνο.

Επ’ αυτού απάντησε η αντιδήμαρχος Ηλ. Τσιριγώτη, ότι δεν υπάρχει προμήθεια σημάτων

τροχαίας γι’ αυτό έστειλαν περιπολικό κάθε μεσημέρι να βοηθάει. Μέχρι το Σεπτέμβρη,

δήλωσε, θα βρεθεί λύση. «Εχω ζητήσει να γίνει επικαιροποίηση των μελετών
κυκλοφοριακής ρύθμισης», κατέληξε.

Παραλία και καντίνες

O Παν. Καπετανέας ρώτησε ποιος έβγαλε τις ομπρέλες και τις καμπίνες από την ελεύ-

θερη παραλία της Βάρκιζας και τους στύλους για το Μπιτς Βόλεϋ, που είχαν τοποθετηθεί

από το Δήμο Βάρης. γιατί: «αυτά βοηθούν την ΕΤΑ να ξεκαθαρίσει το παραλιακό μέτωπο
και να δοθεί πιο εύκολα το γήπεδο», τόνισε.

Επίσης  ζήτησε να κατονομαστούν ποιες καντίνες στο παραλιακό μέτωπο τηρούν τη νο-

μιμότητα.

Σ.Σ.: Και μια και μιλάμε για την παραλία της Βάρκιζας, το περασμένο Παρασκευο-Σάβ-

βατο, από καντίνα(;) δίπλα από την οργανωμένη πλαζ, μέσα από κάτι τεράστια ηχεία,

έβγαινε ένας ήχος 150 ντεσιμπελ και άφησε άγρυπνη όλη τη Βάρκιζα επί δύο 24ωρα. Δεχ-

θήκαμε σειρά καταγγελιών και παραπόνων σχετικά.

Για τα πολλά ντεσιμπέλ και τα βεγγαλικά που «βομβαρδίζεται» κάθε Σάββατο η Βούλα

έκανε αναφορά και ο Δημ. Βαμβασάκης και ρώτησε αν έχει γνώση η Δημοτική Αρχή επ’

αυτού.

Διακίνηση ιδεών!
Μνημείο αντιδημοκρατικότητας 

Ο Κ. Πασακυριάκος χαρακτήρισε το θέμα

“μνημείο αντιδημοκρατικότητας” και τό-

νισε: Είναι ένα θέμα που έχει ανέβει στο

διαδίκτυο πριν 2,5 μήνες, άλλαξε από το

αρχικό και δεν μπόρώ να καταλάβω πώς

είναι δυνατόν να επιμένει η Δημοτική

Αρχή στον όρο προβολή και διακίνηση

ιδεών. Οι 6 νόμοι και υπουργικές Αποφά-

σεις που επικαλείται δεν έχουν καμία

σχέση με τη διακίνηση και προβολή ιδεών.

Προσέξτε δεν μιλάμε για προβολή ιδεών

επιχειρήσεων.

Αν το Σωματείο των εργαζομένων θέλει να

διακινήσει μία ανακοίνωση απαγορεύεται;

Μ’ αυτό εδώ απαγορεύεται. Να το ξανα-

δείτε και να ξαναέρθει προς συζήτηση.

Ο Γ. Σκουμπούρης θεωρεί ότι “μη ηθελη-
μένα” χρησιμοποιούν λανθασμένα την έν-

νοια της προβολής ιδεών.

“Ατυχής η ορολογία. Η προβολή ιδεών κα-

τοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Δεν

μπορώ να σκεφθώ ότι ο Δήμος αποφάσισε

να βάζει όρους και να ορίζει χώρους πώς

θα δικαινείται η προβολή ιδεών. 

Ο αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, παραδέχθηκε

τις αιτιάσεις των συμβούλων και συμφώ-

νησε στην αναβολή, αλλά επεσήμανε:

«δεν θέλουμε να επιβάλουμε το  νόμο της
σιωπής, αλλά δεν μπορεί να γεμίζει η πε-
ριοχή αφίσες, φέιγ βολάν κλπ.».

Αννα Μπουζιάνη

Εντάσεις και αψιμαχίες στο Δ.Σ. των 3Β
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«Κεντρίστε με το αίμα τους τα άλογα, για
να σβήσουν το περίσσιο τους θάρρος». 

Από τον “Ερρίκο Ε”, του  Σαίξπηρ

Το πνεύμα των ημερών που διανύομε, έχει

συνταράξει το πανελλήνιο.

Για μια ακόμη  φορά ο Έλληνας αναπάντεχα

αφυπνίζεται. Η αλήθεια είναι, πως δεν

ξέρω, το πώς μέχρι τώρα άντεξε ή αντέχει,

σε τόσες προκλήσεις και ραπίσματα που δέ-

χεται στην αξιοπρέπειά του: 

Απαξίωση και διάψευση της όποιας ιδεολο-

γίας του, μαζί με την απαξίωση από την

εκλεγμένη εξουσία, απαξίωση από την

ανοιγμένη  κοινωνική ταξική ψαλίδα, η

οποία τον ειρωνεύεται  με την απάντηση

«μα γιατί δεν τρώς παντεσπάνι» όπως

έλεγε η κακομοίρα Μαρία Αντουανέττα,

στον πεινασμένο γαλλικό λαό, όταν  ζη-

τούσε ψωμί. 

Όντως αυτό το προκλητικό “παντεσπάνι”, το

ζήσαμε για μια ακόμη φορά την περασμένη

εβδομάδα. 

Συναντήσαμε τα “υπερήφανα γηρατειά”,

που δεν μπορούν να πληρώσουν ακόμη και

τη συμμετοχή στα αναγκαία για τη ζωή

τους, φάρμακα, ανταμωμένα με τα χαμένα

νιάτα στα παγκάκια της απελπισίας, να

κλαίνε τη μοίρα τους. 

Και από εκεί δίπλα, όχι μακριά τους, ακού-

σαμε τον  ήχο και τα νταβαντούρια από τον

προκλητικό γάμο με τις κλαγγές των ανυ-

ψωμένων  σπαθιών των “γενναίων” αξιωμα-

τικών, που χειροκροτούσαν τον δικό τους

κόσμο, εκείνο που μαζί του τρώνε  παντε-

σπάνι. Μαζί και οι βουλευτές· οι εκπρόσω-

ποι και υπερασπιστές των δικαίων του

πενομένου λαού.  Μαζί και ολόκληρο  το

κοινωνικό βολεμένο. 

Η αλήθεια είναι, πως δικαίωμα έχει ο καθέ-

νας, να κάνει και να διαθέτει, όπως θέλει τα

λεφτά του, ή και τον εαυτό του· συμμετέ-

χοντας κατά το δοκούν οπουδήποτε  και

κατά τις αρχές του. Δικαίωμα όμως, δεν

έχει να προκαλεί κοινωνικό πόνο,  ιδιαίτερα

σε χαλεπές στιγμές, που η πατρίδα είναι σε

εμπόλεμη οικονομική  κατάσταση. 

Όλα  εδώ στον τόπο τούτο έχουν ξεθωριά-

σει, έχουν ξεπουληθεί. Ιδεολογίες διαβρώ-

νονται και συγχέονται και η αγανάκτηση

του λαού αναζητά από μια διάτρητη εθνο-

συνέλευση,  Εθνική  ανασύνταξη· άλλως η

παρισινή Κομμούνα, είτε το θέλομε είτε όχι

ελλοχεύει.

Το πλήθος  οργισμένο, χωρίς ακόμη να έχει

μεταμορφωθεί σε ασύνταχτο όχλο,  συνα-

θροίζεται χειρονομώντας στην πλατεία έξω

από το προς εκφοβισμό φωταγωγημένο μέ-

γαρο της εκλεγμένης Βουλής. 

Έξω οι φωνές, τα πλακάτ με τα συνθήματα,

οι σημαίες. Μέσα, σε σιγή ως του τάφου,

ακούγεται περιοδικά το ρυθμικό ντέφι, που

κόβει το χρόνο, ίσα ίσα για να ανεβοκατε-

βάζεις τα ποδάρια σου. 

Δεν ξέρω αν διαβάζετε Τσιφόρο. 

Εγώ πάντως διαβάζω και τον εκτιμώ ιδιαί-

τερα. Αριστοφανικός με τη λεπτή του ειρω-

νεία, καλλιεργεί γλώσσα και ύφος, για να

περάσει μηνύματα αλληγορικά και διαχρο-

νικά. 

Εκεί λοιπόν βρήκα και την παρακάτω ιστο-

ρία, “τη φτιάξη”, όπως μας λέει ο συγγρα-

φέας: 

«Βάζεις έναν κόκορα, έχεις μια κυρά να παί-

ζει το ντέφι και να ο κόκορας χορεύει.». Ο

κόσμος από κάτω θαυμάζει: «Ρε κοίτα τι
κάνει η επιστήμη. Για δες το  ζωντανό  πώς
καταφέρνει  να χορέψει. 
Ναι βέβαια· φτάνει να το γυμνάσεις καταλ-
λήλως». Πολύ  μου άρεσε εκείνο  το «να

το γυμνάσεις καταλλήλως». 

Θα αρέσει και σε σας, αν μάθετε και τα

“αποδέλοιπα στη φτιάξη”.

«Κάνεις δυο τρύπες σε ένα ταψί, περνάς

από τις τρύπες δυό σπάγγους. Βάζεις τον

κόκορα στο ταψί ζωντανό και του δένεις χα-

λαρά τα πόδια. Προϋπόθεση, ο κόκορας να

έχει ταϊστεί καλά - μαζί με δωράκια, διορι-

σμούς  μίζες και τα γνωστά τοιαύτα , -για

να έχει γίνει βαρβάτος. Από κάτω βάζεις

ένα δεύτερο ταψί με καυτή στάχτη. Τα

πόδια του κόκορα καίγονται.  Προσπαθεί να

ξεφύγει· να τα σηκώσει και τα δυό μαζί.

Δεν τα καταφέρνει γιατί είναι δεμένα, αλλά

χαλαρά.  Γι΄ αυτό σηκώνει πότε το ένα και

πότε το άλλο, σαν να χορεύει, το ντέφι το

συνοδεύει, ο κόσμος, το φιλοθεάμον κοι-

νόν, χειροκροτεί». Πλανάται  θαυμάζοντας

τον πειθαρχημένο χορό, αφού  δεν βλέπει

ούτε το  πυρωμένο ταψί, ούτε τα δεμένα

πόδια. Εκεί άλλωστε έγκειται και η τέχνη

του καραγκιοζοπαίχτη. Να κάνει τον

“απόξω”, να μην αντιλαμβάνεται τα νήματα

και τις αλυσίδες του χορευτή. 

Ο κόκορας όμως, πείτε μου πόσες μέρες

μπορεί να χορεύει στο αναμμένο ταψί; Ανα-

πόφευκτα γρήγορα τα ποδαράκια καίγονται

και το βαρβάτο κορμί  κάμπτεται . «Εσύ προ-

νοητικός, τότε έχεις  άλλο “ζωντανό”  ρε-

ζέρβα. Τον πρώτο τον “γιουβετσάρεις’’, τον

δεύτερο τον φέρνεις στην πυρωμένη

πίστα». Και η ιστορία συνεχίζεται. 

Έφηβος ακόμη, ήμουνα αυτό που λένε φάν

για τα “νον στοπ” φιλμάκια  του Μίκυ

Μάους. Θλιβόμουν με τα παθήματα του

Γκούφη. Τα ξεπερνούσα όμως με εκείνο το

That’s all Folks, δηλαδή “αυτά λοιπόν φίλοι

μου”, που γραφόταν  με το άνοιγμα των

φώτων.

Και με το That’s all Folks σβηνόταν φιλικά

κάθε παρομοίωση και ταύτιση με το παρα-

μύθι, που εδώ όμως δεν μιλάμε για παρα-

μύθι. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――
1) Ν. Τσιφόρος “Παραμύθια πίσω από τα Κάγκελα”.    

Και υμείς άδετε!

Ακούω κάθε ημέρα στα γυάλινα παράθυρα, για τις συγ-

κεντρώσεις πολιτών μιας συγκεκριμένης κομματικής πα-

ράταξης, που περιμένουν κάποιον βουλευτή ή άλλο

θεσμικό όργανο να τους μιλήσει.

Οι βουλευτές λοιπόν που προσέρχονται, διαπομπεύον-

ται από άλλους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αί-

θουσα.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, αφού θέλουν να μιλήσουν

στο λαό γιατί δεν κατεβαίνουν στις πλατείες που τον βρί-

σκουν συγκεντρωμένο και έτοιμο;

Δηλαδή “ο κόσμος καίγεται κι η γριά χτενίζεται”. Πόσο

θα τους πάρει να καταλάβουν ότι αυτός ο τρόπος επι-

κοινωνίας τε-λεί-ω-σε.

Οτι οι κομματικές συγκεντρώσεις προκαλούν απίστευτα

την μήνη του λαού, που σήμερα βυθίζεται όλο και βαθύ-

τερα σε μεγαλύτερη φτώχεια.

Θα μου πείτε είσαι υπέρ της διαπόμπευσης; Γιατί όχι·

είναι καθαρά πολιτική πράξη και συνηθίζεται από την αρ-

χαιότητα· όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στην κοινω-

νική ζωή. Η διαπόμπευση ήταν ο φόβος και ο τρόμος.

Γιατί λοιπόν όχι τώρα; Γιατί όχι· όταν δεν καταλαβαίνουν

πού οδηγούν τη χώρα και το λαό της.

Θα φάνε γιαούρτια.

Αλλοτε τρώγανε νεράτζια και κάποτε μαγκούρες.

Ημουν παιδί ακόμη σε ορεινό χωριό της Λακωνίας, όταν

ήρθε ο βουλευτής που υποσχέθηκε πολλά για να πάρει

την ψήφο των χωρικών στις προηγούμενες εκλογές. Ξέ-

χασε όμως τις υποσχέσεις του επί τέσσερα χρόνια και

ματαήρθε για τις επόμενες.

Οταν έφτασε μία μακριά γυαλιστερή κούρσα στην πλα-

τεία και άνοιξε την πόρτα για να βγει, δέχτηκε βροχή από

μαγκούρες από τους χωρικούς που τον περίμεναν.

Πόσο μάλλον σήμερα που έχει πάρει φωτιά το “σπίτι” μας

- η χώρα μας - και καιγόμαστε.

Και αυτοί κατεβάζουν τον μισθό στην εξαθλίωση, σου

παίρνουν το σπίτι γιατί δεν έχεις να πληρώσεις τον φόρο

και σε βάζουν με νόμο να δουλεύεις υπερωρίες χωρίς να

πληρώνεσαι.

Κατά τα άλλα το δικό τους αφορολόγητο είναι στα

70.000 € παρακαλώ, όταν του λαού κατεβαίνει στις

6.000€!!!

Προ πάντων η νομιμότητα!

«Η σημερινή εποχή πρέπει να στηρίζεται στο  νόμο και
στη διαφάνεια. Το θέλετε δεν το θέλετε η νομιμότητα
είναι εκείνη που θα θριαμβεύσει!» είπε ο δήμαρχος των

3Β!

Δάσκαλε που δίδασκες... λέει ο σοφός λαός μας.

Ο Δήμαρχος υπεραμύνεται της νομιμότητας. Κι εμείς μαζί

του. Αλλά ας ξεκινήσει πρώτα να “νοικοκυρέψει” την

“ωραία Βουλιαγένη” από τις παράνομες επεκτάσεις των

καταστημάτων και των καντινών-καταστημάτων πολυτε-

λείας που λειτουργούν εκεί και μετά ας κατέβει και στη

Βάρκιζα.

Τα ονόματα των καταστημάτων είναι καταγεγραμμένα στα

πρακτικά του Δ.Σ. Βουλιαγμένης, και μάλιστα από σύμ-

βουλο που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιό του.

Εγώ θα σας θυμίσω μόνο ένα, που έχουμε κάνει αγώνες

όταν έχτιζε σιγά σιγά μέσα στον αιγιαλό, το ξενοδοχείο

στο Καβούρι, και σήμερα “μας γελά” κατάμουτρα γιατί είναι

κατάστημα πολυτελείας.

Για να μη πω για την πολυτελείας καφετέρια-καντίνα!

Κροκοδείλια λοιπόν τα “δάκρυα” για τη νομιμότητα.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Ο κόκκορας που χορεύει
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Σε όλους μας τυχαίνει να συναντάμε αγνώστους ανθρώ-

πους στον δρόμο, σ’ ένα κατάστημα, στην εργασία μας, σε

μιά δημόσια υπηρεσία και ν’ αλλάζουμε δυό λόγια μαζί τους

για τους καημούς και τις λαχτάρες μας. Για κείνα που μας

πληγώνουν, κείνα που μας προσβάλουν, κείνα που μας χω-

ρίζουν κι αυτά που μας ενώνουν. Λόγια «στο πόδι», που

λέμε, λόγια φευγαλέα κι όμως έχουμε ανάγκη να τα πούμε,

έτσι όπως τα λέμε στον εαυτό μας και στους δικούς μας

ανθρώπους. Είναι ανάσες αυτές που παίρνουμε, αλλάζον-

τας δυό λόγια μ’ έναν άγνωστο συνάνθρωπό μας.

Αυτές οι ανάσες ενώθηκαν σε μιά πνοή, αυτά τα λόγια σε

μιά φωνή, αυτοί οι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι έγιναν

μιά μεγάλη παρέα, την Κυριακή, 5 Ιουνίου, στο Σύνταγμα.

Δεν είχαν όλοι την ίδια γνώμη για το πως φτάσαμε ως εδώ,

ούτε για το τι πρέπει να γίνει για να ξεκολλήσουμε απ’ τον

θανάσιμο βούρκο που έχουμε πέσει και μας ρουφάει. Όμως,

αν μου ζητούσαν να περιγράψω με λίγα λόγια την κοινή συ-

νισταμένη των συναισθημάτων που πήγαν στο Σύνταγμα

για να φωνάξουν, θα την περιέγραφα έτσι: «Ε όχι ρε γαμώ
το, όχι τόσος ξεπεσμός, όχι τόσο χαμηλά, δεν πάει άλλο,
δεν καταπίνεται τέτοια αδικία, τέτοια προσβολή, τέτοιο ξε-
πούλημα, ίσα μ’ εδώ και μη παρέκει».

Ήταν όλες οι ηλικίες εκεί. Από την γενιά του ’40 και του Εμ-

φυλίου, μέχρι μωρά παιδιά στο καροτσάκι και στους ώμους

των γονιών τους, για να βλέπουν ψηλά κι ο Θεός να δώσει,

να μάθουν από μικρά να κοιτούν ψηλά, γιατί εμείς το ξεχά-

σαμε, οι πιο πολλοί. Πολλά τα συνθήματα, άλλα ευρημα-

τικά κι οργανωμένα από παρέες κι άλλα του καθενός η

κραυγή, το ξέσπασμα της αγανάκτησης, που ο Πάγκαλος

το ονόμασε «μόδα», ίσως γιατί δεν άκουσε ποτέ το καμπα-

νάκι του Πυθαγόρα για τη ζημιά, που κάνει η τρυφηλότητα

στο μυαλό και στην ψυχή των ανθρώπων. ́ Ηταν εκεί οι νέοι

που πάντα μπαίνουν μπροστά στους αγώνες, ήταν παλιοί

αγωνιστές που είχαν ξεχάσει ότι ο Αγώνας δεν σταματά

ποτέ, έστω και με τη μορφή της επαγρύπνησης, ήταν οι

πολλοί, οι διστακτικοί, που ήρθαν για να πάρουν κουράγιο

από τους άλλους, ήταν οι ακομμάτιστοι Έλληνες, αλλά και

οι χιλιοπροδομένοι από τα κόμματα· ήταν πολλοί από εκεί-

νους που σήκωσαν την σημαία της Απόφασης μαζί με την

ελληνική σημαία και θα γίνονται όλο και πιο πολλοί.

Ειρηνική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος αυτή την

συγκέντρωση των κάπου 300.000 Ελλήνων, ίσως και πολύ

περισσότερων, αφού συνέχεια άλλοι αποχωρούσαν κι

άλλοι έρχονταν. Ειρηνική, τρόπος του λέγειν, αφού και η

φωτιά και το μπαρούτι ήταν εκεί και μπορούσες να τα μυ-

ρίσεις. Ήταν εκεί και κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, που εκπαι-

δεύτηκαν να σκέπτονται με στερεότυπα, ταμπέλες και

ρετσινιές. Κι αντί να στοχεύουν με τα λεϊζεράκια τους την

Βουλή, έριχναν την ακτίνα στα μάτια των παρατεταγμένων

αστυνομικών. Δεν πρόκειται απλά για μιά ακόμα νεοελλη-

νική λανθασμένη στόχευση. Δεν πρόκειται απλά για την

αγνόηση της προφητείας του Μίκη Θεοδωράκη ότι στην πα-

νεθνική συστράτευση για την σωτηρία της Πατρίδας θα έρ-

θουν αναγκαστικά μαζί μας και οι αστυνομικοί και ο

Στρατός και όσοι αγαπούν την Ελλάδα. Τέτοιες συμπερι-

φορές προδίδουν επιπλέον μία βλακώδη αντίληψη, που κυ-

ριολεκτικά χαρίζει στην πλευρά των ανθελλήνων, όσους

νέους Έλληνες φοράνε την στολή του αστυνομικού, ενώ

δεν μας περισσεύει κανείς Έλληνας.

Θα έρθει μάλλον η στιγμή, που με ακάλυπτη, γυμνή την

ψυχή μας και ξέσκεπα τα πρόσωπά μας θα χρειαστεί δυ-

στυχώς να σταθούμε απέναντι, Έλληνες εναντίον Ελλήνων

και να συγκρουσθούμε με τους αστυνομικούς, μέχρι να

ενωθούν και αυτοί μαζί μας, όπως έγινε στην Αργεντινή και

αλλού. Την σύγκρουση την καταλαβαίνω, την έχω βιώσει

στην πρώτη γραμμή παλιότερα και υπό προϋποθέσεις την

συμμερίζομαι ως αναπόφευκτη και εκ των πραγμάτων επι-

βεβλημένη. Το να ρίχνεις όμως στα μάτια ενός ανθρώπου

το λέϊζερ, εκ του ασφαλούς, διότι γνωρίζεις ότι έχει εν-

τολή να παραμένει εντελώς ακίνητος, το να του προσβά-

λεις έτσι την προσωπικότητα, ενώ προς το παρόν

τουλάχιστον δεν σ’ έχει πειράξει, αυτό δεν είναι απλώς μιά

ηλίθια συμπεριφορά. Είναι χυδαίο, άτιμο και άνανδρο. Αν

θέλουμε κάποτε να ξανακοιτάξουμε και να ξανασταθούμε

ψηλά, πρέπει η ανοικοδόμηση της Πατρίδας να ξεκινήσει

από την ανοικοδόμηση των ψυχών μας, που τόσο φτηνά τις

έχουμε ξεπουλήσει.

Σκόρπια τα γράφω, όπως έρχονται, συμπαθάτε με. Πολλές

οι παρουσίες, πολλές και οι απουσίες, με πιο χτυπητή

εκείνη των οργανωμένων κομματικών στρατών. Έλειπε και

το Κ.Κ.Ε. που η ηγετική του ομάδα δεν κατανοεί ότι έχει

ξεπεραστεί από την Ιστορία. Και θυμίζει εκείνο το υπό του

Μεγάλου Αλεξάνδρου ρηθέν όταν έστελνε αφιέρωμα στον

Παρθενώνα της Αθηνάς Παλλάδος, 300 περσικές ασπίδες,

λάφυρα από την μάχη του Γρανικού ποταμού: «Αλέξανδρος
και οι Έλληνες, πλην Λακεδαιμονίων ...». Αλέξανδρο δεν

διαθέτουμε σήμερα, προς το παρόν. Είναι μιά διαστροφή

της Ιστορίας μας, ότι σαπίσαμε σε τέτοιο βαθμό που πά-

ψαμε να γεννάμε μπροστάρηδες. Όπως διαστροφή της

Ιστορίας μας ήταν και κείνη η απουσία των Λακεδαιμονίων,

των κορυφαίων Ελλήνων πολεμιστών της αρχαιότητας,

από την πανελλήνια εκστρατεία του Αλεξάνδρου. 

Αυτό συμβαίνει όμως, όταν θεωρείς ότι βάσει παρελθόντος

σου ανήκει δικαιωματικά η πρωτοκαθεδρία ενός Αγώνα,

που άλλοι ξεκίνησαν όταν εσύ απλώς επεδίδεσο σε ασκή-

σεις ετοιμότητος. Αυτό συμβαίνει και στο Κ.Κ.Ε. που ενώ

στην Κατοχή ηγήθηκε του παλλαϊκού ξεσηκωμού με το

Ε.Α.Μ-Ε.Λ.Α.Σ, σήμερα μπροστά σε μιά χειρότερη Κατοχή,

αρκείται να φωνασκεί «εδώ το γνήσιο μαγαζί των λαϊκών
αγώνων, περάστε κόσμε» και δεν ενώνει τις δυνάμεις του

με τον πολύ τον κόσμο που κατεβαίνει στον δρόμο, αλλά

φευ περνάει μόνο απ’ έξω από τα μαγαζιά όλων των κομ-

μάτων, διότι πλέον έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι όλα,

μα όλα, στον βαθμό ευθύνης που τους αναλογεί, απεδείχ-

θησαν κατώτερα των περιστάσεων.

Είναι βέβαιο ότι η εξάπλωση της οργής των Αγανακτισμέ-

νων σε δρόμους και πλατείες θα συνεχιστεί, όπως εξ’

άλλου και η εβδομαδιαία βάσανός σας να με υπομένετε.

«Αφού δεν μας σέβεστε, να μας φοβάστε»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

‘Όπως δημοσιεύτηκε στο έντυπο της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ατ-

τικής «Σύγχρονη Αστυνομία» (τεύχος

Μαρτίου) καθώς και σε τοπική εφημε-

ρίδα (Εβδόμη), μεγάλες ελλείψεις

υπάρχουν στα Αστυνομικά τμήματα

της Νοτιοανατολικής Αττικής. Συγκε-

κριμένα αναφέρουν πως, το γεωγρα-

φικό τμήμα της Νοτιοανατολικής

Αττικής εμπεριέχει αστυνομικά τμή-

ματα, τμήματα ασφαλείας καθώς και

τμήματα τροχαίας τα οποία παρουσιά-

ζουν σημαντικές ελλείψεις στην στε-

λέχωση τους από αστυνομικό

προσωπικό, με αποτέλεσμα η αστυνό-

μευση στην περιοχή να γίνεται όλο και

πιο δύσκολα. 

Στη συγκεκριμένη κατάσταση, σημαν-

τικό ρόλο έχει διαδραματίσει το γεγο-

νός ότι η στελέχωση των

συγκεκριμένων αστυνομικών υπηρε-

σιών της ΔΑΝ/ΑΑ, υπολογίσθηκε με

δεδομένα του παρελθόντος, χωρίς να

έχουν ληφθεί υπόψη, τόσο οι μεγάλες

αλλαγές που συντελέστηκαν τα τε-

λευταία χρόνια στη συγκεκριμένη πε-

ριοχή (αεροδρόμιο, λιμάνι Λαυρίου,

Μετρό, Προαστιακός, κλπ), όσο και η

έντονη οικιστική ανάπτυξη που είχε

ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος

του πληθυσμού να μετακινηθεί στο νο-

τιοανατολικό κομμάτι της Αττικής. 

Ρωτά ο βουλευτής:

1. Είναι στις προθέσεις της πολιτείας,

στις επικείμενες τοποθετήσεις των ει-

δικών φρουρών και των νέων αστυφυ-

λάκων, να στελεχώσει με επαρκές

αστυνομικό προσωπικό τις αστυνομι-

κές υπηρεσίες της ΔΑΝ/ΑΑ;

2. Θα προβεί η πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου σε επανασχεδιασμό του

τρόπου και του αριθμού διάθεσης των

αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου

να μην αποδυναμώνονται ακόμα πε-

ρισσότερο τα τμήματα της ΔΑΝ/ΑΑ; 

Η παραλία του κάμπινγκ ως πότε θα

παραμένει κλειστή;

Κύριε Αντιδήμαρχε Σπ. Πανά, έως ότου ανοίξετε,

ελεύθερες στον πολίτη τις οργανωμένες πλαζ που

ευαγγελίζεστε, γιατί δεν ανοίγετε την παραλία του

κάμπινγκ, που πήγαιναν οι μισοί κάτοικοι της Βούλας για

αναψυχή και που δεν δεσμεύεται από συμφέροντα (προς

το παρόν);

Γιατί αναγκάζετε τους κατοίκους να ...μεταναστεύουν;

Αχ Μαρία, αχ Μαρία!

Αχ βρε Μαρία, απ’ όλα αυτά που άκουσες για

“νταβατζηλίκια” και “ανώνυμες εταιρείες” στα αθλητικά

σωματεία, αυτό μόνο είχες να πεις; «Να τελειώνουμε
γιατί όλοι έχουμε και δουλειές;»
Δηλαδή εσύ που ξέρω πόσο ασχολείσαι με τα αθλητικά

της πόλης, πουλάς αυτό που είπε ο Δήμαρχος; Εγώ δεν

το πιστεύω.

Και τα μεγάφωνα στην παραλία...

Καλέ μου κύριε Ζυγούρη, τί να σου πεί ο Λευτέρης;

Αντιδήμαρχος είναι! Και η θέση, έχει και καρέκλα· και η

καρέκλα γεννάει και υποχρεώσεις…

Ελλειπής η στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων 

στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής

Ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου      
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Οργανωμένη επίθεση με φόλες στο Δήμο Μαραθώνα
Ασύληπτη οργανωμένη εγκληματική επίθεση με φόλα κατά των αδέσποτων σκύ-

λων, έγινε στον Μαραθώνα το βράδυ της Κυριακής 5/6. 

Αντιμέτωποι με ένα άγριο και άδικο σκηνικό ήρθαν οι κάτοικοι του Δήμου Μαρα-

θώνα το πρωί της Δευτέρας 6/6, όταν βρήκαν τα κουφάρια των δολοφονημένων

με φόλα σκύλων, παραδομένα στους δρόμους της πόλης.  

Με οργάνωση έδρασαν οι εγκληματίες, αφού όπως μας δήλωσαν από τον Δήμο

Μαραθώνα, την ίδια απάνθρωπη κίνηση είχαν κάνει πριν από λίγες μέρες και στην

περιοχή της Νέας Μάκρης. 

Άνθρωποι του Δήμου, κατάφεραν να σώσουνε δύο απ' τα τρία σκυλιά που φρον-

τίζανε οι ίδιοι. Τώρα απαντούν με μηνήσεις κατά αγνώστων. 

Τα άψυχα αυτά "όντα" που καταφέρνουν να δηλητηριάσουν ψυχούλες με τέτοιο

δόλιο τρόπο, μοιάζουν πιο πολύ με τα κουφάρια των άψυχων πλέον σκύλων παρά

με ανθρώπους. 

Άναψε η φλόγα των 
Παγκόσμιων Αγώνων 
Special Olympics Αθήνα 2011

Η προθιέρεια αθλήτρια Ιλιάνα Συμεωνίδου, παρέδωσε την

φλόγα στην πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής Γιάννα

Δεσποτοπούλου κι εκείνη με τη σειρά της στους πρώτους

λαμπαδηδρόμους, Γιώργο Παπαδόπουλο και Γεωργία Γε-

ρακάρη. Μ’ αυτούς ξεκίνησε το ταξίδι της ιερής φλόγας

για το ποιό σημαντικό και ελπιδοφόρο αθλητικό γεγονός

της χρονιάς!

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics θα διεξαχθούν

από τις 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου. Στόχος των διοργα-

νωτών, είναι η δημιουργία ομάδας 25.000 εμπνευσμένων

εθελοντών, που θα συμβάλουν μέσα από τις θέσεις που

θα αναλάβουν, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρε-

σιών στους αθλητές και σε όλους τους συμμετέχοντες

της διοργάνωσης δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε άτομα με

διανοητική αναπηρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό, τη

χαρά και την καταξίωση που συνδέεται με τον αθλητισμό.

Αίτηση μπορούν να συμπληρώσουν όσοι ενδιαφέρονται

με ένα τηλεφώνημα στο 211 20 11 120-122, είτε ηλε-

κτρονικά στην ιστοσελίδα www.athens2011.org

Χάκερς ή κράκερς
Όλοι έχουμε ακούσει για κάτι παιδιά που

“βγάζουν τα μάτια τους” μπροστά στους

υπολογιστές και βάζουν τα γυαλιά σε

επιστήμονες σπάζοντας τα πιο δυνατά

συστήματα ασφαλείας, τραπεζών, μυ-

στικών υπηρεσιών, κρατών κτλ. Οι γνω-

στοί σε όλους χάκερς. 

Τι σημαίνει όμως χάκερ; Χάκερ ονομά-

ζεται κάποιος που αντλεί ευχαρίστηση

από τη βαθειά κατανόηση της εσωτερι-

κής λειτουργίας ενός συστήματος, ειδι-

κότερα ενός υπολογιστή ή δικτύου

υπολογιστών, στον οποίο, όμως, δεν

έχει δικαίωμα πρόσβασης. Σε αντίθεση

με τον χάκερ, ο κράκερ είναι άτομο (ή

ομάδα ατόμων) που αποπειράται να

αποκτήσει πρόσβαση σε υπολογιστικό

σύστημα για το οποίο όχι μόνο δε δια-

θέτει εξουσιοδότηση, αλλά με στόχο να

το βλάψει με οποιοδήποτε τρόπο. Η διε-

θνής κοινότητα των χάκερ πιστεύει ότι

το "σπάσιμο" και η "εξερεύνηση" ενός

υπολογιστικού συστήματος, τόσο σε

επίπεδο υλικού όσο και (κυρίως) λογι-

σμικού είναι ηθικά αποδεκτή, εφόσον ο

χάκερ δεν διαπράττει κλοπή, βανδαλι-

σμό ή παραβίαση εμπιστευτικότητας.

Έτσι λοιπόν, ο δημοφιλής πλέον 18χρο-

νος Έλληνας χάκερ, Αλέξανδρος, που

παραβίαζε ιστοτόπους της Ίντερπολ,

του FBI και άλλων κυβερνητικών υπηρε-

σιών, όταν τον συνέλαβε η δίωξη ηλε-

κτρονικού εγκλήματος, δήλωσε ότι "τα

έκανα γιατί γουστάρω να σπάω τα μέτρα

ασφαλείας. Μου αρέσει η πληροφορική

και οι εφαρμογές της. Το πρώτο χάκινγκ

το έκανα όταν ήμουν 13,5 χρόνων". Και

συμπλήρωσε αφήνοντάς τους με το

στόμα ανοιχτό, ότι  "οι επιθέσεις στα

σάιτ των διεθνών και αμερικάνικων διω-

κτικών μηχανισμών θα με ανέβαζαν

πολλά επίπεδα παραπάνω παγκοσμίως

και ταυτόχρονα με εκφράζουν ιδεολο-

γικά". 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, βέβαια,

ότι διέθετε μετοχές σε 48 εταιρείες στο

χρηματιστήριο και εκτιμάται ότι είχε

υποκλέψει τουλάχιστον 500.000 ευρώ

από πιστωτικές κάρτες.

Χάκερ ή κράκερ;

Τον παγίδεψε μέσω facebook
Τεράστιο ρόλο παίζει πλέον το facebook στις ζωές των

νέων, καλό και κακό. Γιατί εκτός από νέες “φιλίες” και κα-

θημερινή επικοινωνία με τον ευρύ κύκλο των facebook

friends, το κοινωνικό αυτό site έχει “βοηθήσει” να γίνουν

ληστείες και πρόσφατα αποκαλύφθηκε και μια δολοφονία. 

Ένα “like” (μ’ αρέσει) σε φωτογραφία μιας συναδέλφου του,

έγινε αφορμή για τον άδικο χαμό του 26χρονου Αποστόλη.

Ο 30χρονος Αλβανός και πρώην φίλος της κοπέλας, μέσω

του facebook, έδωσε ραντεβού στο θύμα και παρ’ ότι η κο-

πέλα προσπάθησε να τον προειδοποιήσει γράφοντάς του

μήνυμα στον (τοίχο του) δηλαδή στο προφίλ του, δεν τα

κατάφερε. Έτσι πήγε στο ραντεβού το οποίο ήταν και το

τελευταίο του, στις 8 Μαΐου του 2010 στην παραλιακή Αθη-

νών-Σουνίου, όπου και τον δολοφόνησε.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρ’ ότι το facebook ήταν η αιτία

του θανάτου του, έγινε και η αιτία σύλληψης του δολοφό-

νου μετά από πολύ έξυπνη ενέργεια της μητέρας του

26χρονου Αποστόλη, η οποία έφτιαξε ένα ψεύτικο προφίλ,

έγινε “φίλη” με τον 30χρονο και έτσι μάθαινε όλες τις κι-

νήσεις του. Με τον τρόπο λοιπόν που ο θύτης έστησε την

παγίδα και δολοφόνησε τον Αποστόλη, με τον ίδιο τρόπο

έστησε και η μάνα του παγίδα σε εκείνον, δίνοντάς του

ραντεβού σε καφετέρια της παραλιακής όπου τον περίμενε

η αστυνομία. 

Έχουμε ξαναγράψει από αυτήν εδώ την στήλη, ότι πίσω

από την οθόνη του υπολογιστή μας, δεν ξέρουμε ποιός ή

ποιά βρίσκεται και καλό θα είναι να ελέγχουμε ποιόν κά-

νουμε “φίλο” μας, με ποιόν συναλλασόμαστε και τι λει-

τουργίες χρησιμοποιούμε.



ΕΒΔΟΜΗ  11 IOYNIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Αιμοδοσία

στο Δήμο

Σπάτων

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμι-

δος δια μέσου της Κοινω-

νικής Υπηρεσίας και σε

συνεργασία με το Σισμα-

νόγλειο Νοσοκομείο διορ-

γανώνει Εθελοντική

Αιμοδοσία προκειμένου να

ενισχύσει τη Δημοτική

Τράπεζα Αίματος που ήδη

διαθέτει.

Η Αιμοδοσία θα πραγματο-

ποιηθεί την Κυριακή  19

Ιουνίου από τις 9:00 π.μ.

έως τις 13:00 μ.μ. στο Δη-

μαρχείο Σπάτων (Βασ.

Παύλου 108 και Φλέμινγκ)

στην αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο Εθελοντής Αιμοδότης

δίνοντας λίγο από το αίμα

του, προσφέρει δώρο

ζωής σε συνανθρώπους

του που το έχουν ανάγκη

και απαλύνει τον ανθρώ-

πινο πόνο, την αγωνία για

επιβίωση.

Όλοι μαζί μπορούμε να

εξασφαλίσουμε αίμα για

όλους, επισημαίνει στο

δελτίο τύπου ο Αντιδήμαρ-

χος Αθ. Μαργέτης και

καλεί «όλους τους συμπο-
λίτες μας να συμβάλλουν
στο έργο μας και να διαθέ-
σουν 10 λεπτά από το
χρόνο τους»!
Πληροφορίες στη Διεύ-

θυνση Κοινωνικών Υπηρε-

σιών, Λεοντάρη Μαριέττα,

Κοινωνική Λειτουργό, Αρ-

τέμιδα, τηλ: 22940-45566

& 22940-88088.

Εναλλακτική 

Διαχείριση 

Οχημάτων
Καλέστε τον 

τετραψήφιο  1539

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Καλ-

λιθέας οργάνωσαν από κοινού στα πλαί-

σια της Παγκόσμιας Ημέρας

Περιβάλλοντος δράση απομάκρυνσης

των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης

Σγουρός δήλωσε:  «Τα εγκαταλελειμ-

μένα οχήματα είναι μια μεγάλη πληγή

για την πόλη. Αποτελούν εστίες ρύπαν-

σης  και καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο

στάθμευσης που είναι απαραίτητος

στους κατοίκους.

Με τη δράση αυτή δηλώνουμε τη βού-

ληση μας να προχωρήσουμε  μαζί με

τους Δήμους και την Εναλλακτική Δια-

χείριση Οχημάτων Ελλάδος, σε άμεση

απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων

αυτοκινήτων. 

Καλούμε όλους τους πολίτες που διαπι-

στώνουν την ύπαρξη εγκαταλελειμμέ-

νων οχημάτων να ενημερώνουν στο

τετραψήφιο  1539.

Μετά από την πρώτη

ανοιχτή Συνέλευση που

πραγματοποιήθηκε την

Πέμπτη 9 Ιουνίου και

ενόψει της ψήφισης του

νέου μνημονίου από την

Βουλή, σας καλούμεν να

συμμετέχετε στη δεύ-

τερη Ανοιχτή Συνέλευση

που θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 16 Ιουνίου

στις 7:00 το απόγευμα

και πάλι στην κεντρική

πλατεία της Βούλας προ-

κειμένου να εκφράσουμε

την αγανάκτηση και την

οργή μας. 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 7μ.μ.
Ανοιχτή συνέλευση πολιτών
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Η προγραμματισμένη συνάντηση φορέων για το Ασκληπιείο

Νοσοκομείο Βούλας, που είχε προαναγγελθεί από το Σύλ-

λογο “Κάτω Βούλα”, που βρίσκεται και στα “χωρικά του

ύδατα”, υλοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Βούλας, για την αντιμετώπιση των δυσμε-

νών εξελίξεων συρρίκνωσης του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Βούλας.

Στο πάνελ εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της

“Κάτω Βούλας”, η πρόεδρος Γ. Βικελή, η γραμματέας Εφη

Γαβριλάκη, ο Αντιπρόεδρος Δ. Ζησιμοπουλος,  και ο σύμ-

βουλος Κ. Τσιριγώτης που ήταν και ο εισηγητής του θέμα-

τος.

Συνδιοργανωτές ο εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” και

οι «Ορίζοντες Φιλίας» δια των προέδρων τους.

Η εκδήλωση αυτη κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ενη-

μερωθούν όλοι για την τύχη του Ασκληπιείου και να ισχυ-

ροποιήσουν για άλλη μια φορά την φωνή τους για την

αναβάθμιση του Νοσοκομείου και τη διατηρησή του ως κρα-

τικού.

Η θέση όλων των φορέων είναι ότι: κάθε άλλη σκέψη πρέ-

πει να βγει απ’ το μυαλό των παραγόντων Υγείας. Το Νο-

σοκομείο είναι απαραίτητο για την περιοχή, και για την

τοπική κοινωνία, αλλά και για τις χιλιάδες που κατεβαί-

νουν στις παραλίες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Κ. Τσιριγώτης έκανε εκτενή αναφορά στο καθεστώς του

Ασκληπιείου και παρουσίασε σημαντικά στοιχεία. Εκθέ-

τουμε περιληπτικά:

«Στην παρούσα οικονομική συγκυρία εξελίσσεται ένα σχέ-

διο για την αναμόρφωση-ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Όπως

είναι προφανές, κύριος στόχος του όλου εγχειρήματος

είναι η μείωση των Δαπανών. Στα πλαίσια μιας τέτοιας προ-

σπάθειας, η Διατήρηση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου

Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ είναι απόλυτη ανάγκη γιατί,

πέρα από τις εξαγγελίες και τις καλές προθέσεις για ίδρυση

νέων νοσοκομείων στην Ανατολική Αττική κλπ.,  ακόμα και

με τις ευνοϊκότερες συνθήκες,  απαιτούνται 10 έως 15 χρό-

νια το λιγότερο (βλέπε την ιστορία του Θριασίου και του

Αττικού Νοσοκομείου) για να υλοποιηθούν.

Στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (Α. Λοβέρδος) έχουν

παρουσιαστεί τρεις προτάσεις, αυτές που επεξεργάζονται

οι κ.κ. Λιακόπουλος, Κυριόπουλος και Μόσιαλος, όμως

στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε κάθε πε-

ρίπτωση, οι εισηγήσεις είναι υποχρεωμένες να υποστηρί-

ξουν την διατηρηση - ολοκλήρωση - αναβάθμιση του

Ασκληπιείου, σαν ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ του ΕΣΥ, γιατί, παρ’ όλες τις κατά καιρούς

θεωρίες περί ιδιωτικοποίησης - εκποίησης οικοπέδου-ΣΔΙΤ

κλπ. (που ορισμένοι, και εκ των εισηγητών, υποστήριζαν

μέχρι πρόσφατα), στην περίπτωση του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ συμ-

μαχούν για την διάσωσή του οι ακόλουθοι σοβαροί παρά-

γοντες που είναι δύσκολο να αποκρυβούν:

• Η Γεωγραφική Θέση του Νοσοκομείου (είναι το μοναδικό

στην Νοτιοανατολική Αττική).

• Η Πληθυσμιακή Αναφορά (Το Ασκληπιείο είναι το μονα-

δικό Νοσοκομείο αναφοράς για 1,2 εκατομμύρια πληθυσμό

σε ετήσια βάση και άνω των 2,0 εκατομμυρίων στους κα-

λοκαιρινούς μήνες).

• Στον Παραλιακό Οδικό Άξονα, και όχι μόνο, είναι το μο-

ναδικό Τραυματιολογικό, με τεράστια σημασία για την διά-

σωση.

• Οικονομικά, η Ανασυγκρότηση-Αναβάθμιση του υφιστά-

μενου Νοσοκομείου απαιτεί δαπάνες και χρόνο, που είναι

απίστευτα μικρότερες από την δαπάνη κατασκευής από το

μηδέν.

• Χρονικά, και αν ακόμη ξεκινούσε αύριο η κατασκευή ενός

επί πλέον Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική (πράγμα

που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει), αυτό δεν θα ήταν δυνα-

τόν να αρχίσει να λειτουργεί πριν παρέλθει 10ετία, ενώ η

παράλληλη λειτουργία του Ασκληπιείου δεν μπορεί και δεν

πρέπει να υποκατασταθεί.

Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η σωστή ποιοτικά και πο-

σοτικά αναβάθμιση. Στο θέμα αυτό συζητήθηκε και επιδο-

κιμάστηκε η περιεκτική και σαφής γνωμοδότηση της

πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ Βούλας, η οποία γνω-

μοδότησε ( 24/5/2011) σχετικά προς την 2η ΥΠΕ. Τα πέντε

σημεία της ΕΙΝΑΠ ορίζουν ένα σαφές πλαίσιο ουσιαστικής

αναβάθμισης του Ασκληπιείου.

Ο Ε.Ε.Σ. προσπαθεί να το εκποιήσει

Τονίστηκε στη συνάντηση ότι δεν πρέπει να διαφεύγει της

προσοχής μας το γεγονός ότι η Διοίκηση του ΕΕΣ, συστη-

ματικά στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και με

ανακοινώσεις στον Τύπο, επαναφέρει το αίτημα να της

δοθεί το Δικαίωμα από την Κυβέρνηση να εκποιήσει ή να

αξιοποιήσει το οικόπεδο του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ. Επί του θέμα-

τος επανήλθε και πρόσφατα με το πρόβλημα του κλεισίμα-

τος του ΝΤΥΝΑΝ (διακοπή με την ΓΑΙΑ κλπ.).

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχειρηματικής Δρα-

στηριότητας του ΕΕΣ με το ΝΤΥΝΑΝ και το φιάσκο και την

οικονομική καταστροφή, στην οποία οδηγήθηκαν, δεν πα-

ρέχουν ούτε ψήγμα νομιμοποίησης στον ΕΕΣ και στα σε-

νάρια ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ του οικοπέδου του Ασκληπιείου.

Όμως, για να πετύχει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του Ασκληπιείου

πρέπει να συμμετέχει και η τοπική κοινωνία στην προσπά-

θεια αυτή, πράγμα που το έχει δείξει έμπρακτα και με προ-

ηγούμενες εκδηλώσεις. Αυτή η συμμετοχή πρέπει να πάρει

την μορφή:

Α. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ για την υλική και πρακτική

υποστήριξη του Νοσοκομείου από όλους τους Δημότες,

επώνυμους και ανώνυμους, και στην κατεύθυνση αυτή θα

κινηθούμε άμεσα.

Β. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ της αναβάθμισης του

Ασκληπιείου, όπου με πρωτοβουλία του Δήμου Βούλας-

Βάρης-Βουλιαγμένης θα ζητήσουμε κοινή διοργάνωση με

τους Δημάρχους όμορων Δήμων.

Γ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘ-

ΜΙΣΗ του Χώρου του, πράγμα που έχει ευεργετική επί-

δραση τόσο στους νοσηλευόμενους όσο και στους

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Μετά την ομιλία του Κ.Τσιριγώτη το λόγο πήρε ο πρώην δι-

οικητής του Νοσοκομείου Ηρ. Καραγεώργος, ο οποίος

έδωσε χρήσιμα στοιχεία. Ακολούθησε ο πρόεδρος του Πα-

νοράματος Ανδρέας Αγγελιδάκης, ο οποίος τονισε ότι ο

Σύλλογος Πανοράματος “θα αγκαλιάσει” το θέμα του Νο-

σοκομείου και θα βοηθήσει προς πάσα κατευθυνση. Συνέ-

χισε ο πρόεδρος του Ομίλου “Νέοι Ορίζοντες” Γιώργος

Δρίτσας, που κι αυτός τόνισε την αναγκαιότητα του Νοσο-

κομείου και του δημόσιου χαρακτήρα του. Ακόμη μίλησε ο

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, που δεσμεύθηκε να το φέρει ως θέμα στο Δημο-

τικο Συμβούλιο. Το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών “Σπίθα”

κατέθεσε ψήφισμα με τα ίδια αιτήματα.

Τέλος οι Σύλλογοι αποφάσισαν να οργανώσουν μόνιμο

«παρατηρητήριο», που θα παρακολουθεί και θα ενημερώ-

νει για τις εξελίξεις στο θέμα, ενώ ανακοίνωσαν ότι σύν-

τομα θα γίνει και νέος κύκλος εκδηλώσεων.

Στην ενημερωτική εκδηλωση συμμετείχαν από τους φορείς

οι: Σύλλογος Περιβάλλοντος Βούλας (Α. Σκουλούδη), Κί-

νηση Πολιτών Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης (Τ.Τριαντα-

φυλλίδη), Όμιλος Βουνού-Θάλασσας (Μ. Σταύρου), Κίνηση

ΣΠΙΘΑ Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη (Δ.Κυπριώτης και Γ. Γρη-

γοροπούλου), Σύλλογος Βάρης Νυμφόληπτος (Φ. Κού-

τρας), Σύλλογος εργαζομένων Ασκληπιείου Βούλας (Σ.

Δάλα) και η κ. Σιμαγένη από το Σύλλογο Φίλων του Ασκλη-

πιείου Νοσοκομείου.

Παραβρέθηκαν επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Κοντο-

νής, Γ. Βασιλείου, Ι. Νιτερόπουλος, Ν. Κάραγιαν, πρώην Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι,  και παράγοντες της περιοχής. 

Σημειωτέον, ότι δεν υπήρξε επίσημη εκπροσώπηση της Δη-

μοτικής Αρχής, ενώ είχε κληθεί.

Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε συμπόρευση

Μετά την εκδήλωση, εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Εξωραϊστι-

κού Συλλόγου “Κάτω Βούλα”, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο,

ο οποίος τους άκουσε και έδωσε την αμέριστη συμπαρά-

στασή του σε όποια κινητοποίηση προς όφελος του Νοσο-

κομείου.

Ετσι δρομολογείται διαδημοτική συνάντηση με πλατύ κά-

λεσμα των όμορων Δήμων. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
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Όπως αναφέρει χαρακτηρι-

στικά ο Δήμαρχος στην επι-

στολή του με την έναρξη

εφαρμογής του συστήματος

(184), και μάλιστα από τις

πρώτες μέρες εφαρμογής

του, παρατηρείται η κατάρ-
γηση στην πράξη των στό-
χων του Δήμου. που είναι το
να εξυπηρετούνται καλύτερα
οι δημότες του όσο κυρίως
να διευκολύνονται  οι μεγά-
λης ηλικίας και ανήμποροι
επισκέπτες του μετακινούμε-
νοι σε όσο το δυνατό μικρό-
τερες αποστάσεις.
Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι

«διαπιστώθηκε το φαινόμενο

να κλείνονται στα Δημοτικά

μας Ιατρεία ραντεβού ασθε-

νών από άλλους Δήμους, γε-

γονός που αναιρεί τον άνω

χαρακτήρα των Ιατρείων του

Δήμου ως Δημοτικών και

δικοί μας δημότες, τους οποί-

ους θελήσαμε κατά τα ανω-

τέρω να εξυπηρετήσουμε με

τον καλύτερο τρόπο, κυρίως

μειώνοντας την απόσταση

μετακίνησής τους μέσω της

ίδρυσης του 2ου Δημοτικού

Ιατρείου, να στέλνονται σε

ιατρεία σας εκτός Δήμου.
Τα παραπάνω ισχύουν επα-
κριβώς και για τα Κοινοτικά
Ιατρεία της Ανθούσας, τα
οποία στεγάζονται σε κοινο-
τικό κτίριο.
Θεωρούμε απαράδεκτη την

ως άνω πρακτική η οποία έρ-
χεται σε πλήρη αντίθεση με
τους δικούς μας στόχους για
εξυπηρέτηση των ασφαλι-
σμένων σας- δημοτών μας
και σε αντίθεση με τη δική

μας αρμοδιότητα να διαθέ-

τουμε χώρους και πόρους
για την εξυπηρέτηση άλλων

δημοτών και  κατοίκων πέραν

του Δήμου μας».

Στην επιστολή του ο Αθ. Ζού-

τσος θυμίζει ότι «από το 1990
μέχρι σήμερα λειτουργεί
στην οδό Φιλίππου αρ. 21 στο

Γέρακα, το 1ο Δημοτικό Ια-
τρείο στελεχωμένο με για-
τρούς διαφόρων ειδικοτήτων
του Ιδρύματος (Ι.Κ.Α). Το εν
λόγω Δημοτικό Ιατρείο ιδρύ-
θηκε για να εξυπηρετεί απο-
κλειστικά τους δημότες της
τότε Κοινότητας και  στη συ-
νέχεια του Δήμου Γέρακα.
Το έτος 2007, στο πλαίσιο
της επιδίωξής μας για καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των δημο-
τών μας και μόνο, μισθώσαμε
και  διαμορφώσαμε με δικά
μας έξοδα και το 2ο Δημοτικό
Ιατρείο, επί της οδού Θεσσα-
λονίκης & Βοιωτίας, 
Και καταλήγει:

«Παρά τις  άνω αντιρρήσεις

μας, σας γνωρίζουμε ότι εί-

μαστε διατεθειμένοι να ανα-

μείνουμε για μικρό χρονικό

διάστημα, ως δοκιμαστικό,

για την λειτουργία του νέου

συστήματος. Στην περίπτωση

που οι παραπάνω κατ’ αρχήν

διαπιστώσεις μας επιβεβαι-

ωθούν με αύξηση επισκε-
πτών-ασφαλισμένων από
άλλους Δήμους και εξυπηρέ-
τηση δικών μας κατοίκων σε
γειτονικούς Δήμους, θα επα-

νεξετάσουμε την αναγκαιό-

τητα της συνέχισης της

λειτουργίας τους.

Εν τέλει σας τονίζουμε θα
αποδεχτούμε το σύστημα

(184) εφόσον εξυπηρετεί
μόνο δημότες.
Ευελπιστώντας ότι θα αξιο-
λογήσετε θετικά τις ως άνω
ανησυχίες μας, παρακαλούμε
να έχουμε εγγράφως και
εντός των νομίμων προθε-
σμιών τις δικές σας απόψεις
και παρατηρήσεις επί του θέ-
ματος». 

ΙΚΑ και στον οικισμό

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Εν τω μεταξύ,  μετά από πα-

ρεμβάσεις στο Διοικητή του

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ροβέρτο Σπυ-

ρόπουλο και τις παράλληλες

ενέργειες του Δήμου Παλλή-

νης  λειτουργούν σήμερα τα

ιατρεία του Ι.Κ.Α. στον οικι-

σμό «ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμη κα Μπουζιάνη,

Σε εκτενές δημοσίευμά σας (4 Ιουνίου 2011
σ.12) για την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Κρωπίας, αναφερθήκατε σε
καταγγελίες που ακούστηκαν προφορικά από
κάποια μέλη της Ομοσπονδίας Μικροπωλητών.
Ο Δήμαρχος διέψευσε αυτές τις καταγγελίες
και οφείλατε να το αναφέρατε. Είμαστε βέβαιοι
ότι δεν έγινε σκόπιμα αυτή η παράλειψη. Όμως
περιμέναμε από εσάς,  ως έμπειρη και ικανή δη-
μοσιογράφος, να  κάνατε ρεπορτάζ-έρευνα για
το ζήτημα αυτό ή να αναφέρατε ότι ο Δήμαρ-
χος διέψευσε άμεσα όσα ειπώθηκαν. Επιπλέον,
σας πληροφορούμε ότι καμία έγγραφη καταγ-
γελία ή άλλο έγγραφο που να αναφέρει κάτι
σχετικό δεν κατατέθηκε στον Δήμο και στον
Δήμαρχο Κρωπίας. Όλα τα έγγραφα της Ομο-
σπονδίας αναφέρονταν σε αιτήματά τους. Πα-
ρακαλούμε όπως με σχόλιο  σας
πληροφορήσετε τους αναγνώστες για το γεγο-
νός της διάψευσης. 

Με εκτίμηση, 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης

Κορωπί,  7 Ιουνίου   2011

Αγαπητοί φίλοι, διάβασα την επιστολή σας και

κατανοώ την αγωνία σας. Σας παραπέμπω

όμως πάλι στην εφημερίδα (φ. 686 σ.12) και

αντιγράφω: «Μαζί τους βρισκόταν, όπως ενη-
μέρωσαν, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
τους. Καταγγελία για εκβιασμό από υποψή-
φιο, μη εκλεγμένο, του Δημάρχου, έκαναν και
μάλιστα τόνισαν ότι έχουν καταθέσει το
όνομα στην Αστυνομία.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάτι τέ-
τοιο καθώς επίσης και ότι έχει έρθει εις
γνώση του μόνο ένα έγγραφο, το οποίο δεν
αναφέρει κάτι τέτοιο».
Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Γράφω

λοιπόν ότι ο Δήμαρχος δήλωσε πως στο έγ-

γραφο που του έχουν δώσει οι μικροπωλητές

δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο.

Επίσης σας παραπέμπω στο βίντεο, που έχω

αναρτήσει στην ιστοσελίδα: 

www.ebdomi.com που ακούγονται πολλά πε-

ρισσότερα από όσα γράφω.

Επομένως, κεκτημένη ταχύτης ίσως, η επι-

στολή.
Αννα Μπουζιάνη

Καταργείται η εξυπηρέτηση των δημοτών του

Δήμου Παλλήνης
με τα τηλεφωνικά ραντεβού -184 - στο ΙΚΑ 

επιφυλάξεις κρατάει ο Δήμαρχος

Την αγωνία των δημοτών ασφαλισμένων του ΙΚΑ της Δη-

μοτικής Ενότητας Γέρακα και Ανθούσας, για την αποτελε-

σματικότητα της ένταξης των Δημοτικών Ιατρείων IKA, στο

σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου για τα ραντεβού, 184,

εξέφρασε με επιστολή του ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανά-

σιος Ζούτσος προς τον Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρό-

πολο και τον Υποδιοικητή Γιάννη Σαριβουγιούκα που

κοινοποιήθηκε και στον Δ/ντή Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής  Νικ.

Φρίγκα.
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Η απόφαση αυτή  συνοψίζεται ως εξής:

Προτείνεται  χώρος 50 στρεμμάτων στην

θέση Αγ. Ιωάννης – Φοβόλες (δίπλα ακρι-

βώς στον παλαιό ΧΑΔΑ) για τη δημιουργία

ολοκληρωμένης σύγχρονης μονάδας δια-

χείρισης στερεών αποβλήτων ανάλογης με

αντίστοιχες που υπάρχουν σε λειτουργία

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που

θα περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας

Αποβλήτων, Μονάδα Κομποστοποίησης και

Χώρο Διαχείρισης Υπολειμμάτων.

Η ποσότητα που θα διαχειρίζεται η εν

λόγω μονάδα θα είναι 60.000 τόνοι το

χρόνο με δυνατότητα αύξησης μέχρι

80.000 τόνους, για να καλύπτει τις ανάγ-

κες και της θερινής περιόδου, για το σύ-

νολο των απορριμμάτων και της

λυματολάσπης των Δήμων Λαυρεωτικής

και Σαρωνικού.

Υπεύθυνος φορέας για την κατασκευή,

λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστά-

σεων θα είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συ-

νεργασία με την  Περιφέρεια και το

Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Η υλοποίηση της πρότασής μας, προϋπο-

θέτει την τροποποίηση του υφιστάμενου

Περιφερειακού Σχεδιασμού.  

Με την απόφαση αυτή, αποδεικνύουμε τη

συνέπεια στις δεσμεύσεις μας από το 1997

ότι είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τα

δικά μας απορρίμματα σαν Λαυρεωτική και

ότι επιλέγουμε για το σκοπό αυτό τη δημι-

ουργία μιας σύγχρονης μονάδας σε συγ-

κεκριμένο χώρο και σε ορισμένη έκταση,

που δεν μπορεί να επεκταθεί ώστε να είναι

δυνατόν να δεχθεί στο μέλλον ποσότητες

μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες . Ο

κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε,  να έρθουν

στο Οβριόκαστρο όχι μόνο 370.000 τόνοι,

όπως προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδια-

σμός, αλλά ακόμη και όλα τα σκουπίδια

της Αθήνας λόγω τεράστιας διαθέσιμης

έκτασης, ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, εφόσον γίνει

αποδεκτή η πρότασή μας.

Αμέσως  μετά την απόφαση, διαβάσαμε σε

ορισμένο Τύπο απίστευτα δημοσιεύματα

όπως :

«Ο Δήμος προδίδει τον πολύμηνο αγώνα
των κατοίκων…»
«Ο αγώνας της Κερατέας τώρα αρχίζει…»

Για την ιστορία να αναφέρουμε τα κομβικά

σημεία του προβλήματος των απορριμμά-

των στην πόλη μας, που σε αδρές γραμμές

είναι τα εξής:

Το 1996, η Κυβέρνηση αποφάσισε να χω-

ροθετήσει στο Οβριόκαστρο ΧΥΤΑ που θα

δεχόταν το 1/3 των απορριμμάτων της

Αθήνας και ολόκληρης της Αττικής.

Το 1997 ιδρύθηκε ο Αναπτυξιακός Σύνδε-

σμος Λαυρεωτικής με βασικό στόχο την

διαχείριση των απορριμμάτων της γεω-

γραφικής περιοχής που τώρα καταλαμβά-

νεται από τους Δήμους Λαυρεωτικής και

Σαρωνικού.

Το 2003 καταθέτουμε τροπολογία στην

Βουλή (κατά την ψήφιση του Νόμου 3164

που θα αποτελούσε για τα επόμενα χρόνια

τον εφιάλτη της Κερατέας) για την δημι-

ουργία ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για

τα δικά μας  απορρίμματα. Η τροπολογία

δε ψηφίστηκε τελικά.

Από τις 11-12- 2010, αμέσως μετά την

επέμβαση των ΜΑΤ ,αγωνιζόμαστε με

κύριο σύνθημα την ακύρωση της εγκατά-

στασης ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ  ή κάθε είδους Μονά-

δας στο χώρο του Οβριόκαστρου.

Η πρόταση για τη διαχείριση των δικών

μας απορριμμάτων επανήλθε από τις πρώ-

τες ημέρες του αγώνα και έγινε και αυτή

σύνθημα και δέσμευση όλων μας.

Για το σκοπό αυτό διοργανώσαμε τη Κυ-

ριακή 27-2-2011 και την Ημερίδα με θέμα

Βιώσιμες Προτάσεις Διαχείρισης των

Απορριμμάτων της Λαυρεωτικής.

Και στις αρχές του Μάρτη πάρθηκε Ομό-

φωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβού-

λιο η οποία ανέφερε τα παρακάτω:

Αποχώρηση των ΜΑΤ από το Οβριόκαστρο.

Αποχώρηση των Μηχανημάτων.

Όχι ΧΥΤΑ, όχι ΧΥΤΥ Όχι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στο

Οβριόκαστρο.

Διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων

Λαυρεωτικής και Σαρωνικού με σύγχρονες

μεθόδους στο χώρο του ΒΙΟΠΑ.

Όταν τη Μεγάλη Δευτέρα έφυγαν τα ΜΑΤ

και τα μηχανήματα, συμφωνήθηκε με τον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Πα-

πουτσή μετά το Πάσχα να αρχίσουμε συ-

ζητήσεις με την Υπουργό  Υ.ΠΕ.Κ.Α. κ.

Τίνα Μπιρμπίλη. Κάτι που και εμείς ως

Δήμος το επιδιώκαμε όλους αυτούς τους

μήνες της κατοχής από τα ΜΑΤ.

Από την πρώτη κιόλας συνάντηση έγινε

αντιληπτό ότι η επισήμανση και η μεγιστο-

ποίηση των όποιων προβλημάτων πραγμα-

τικών ή όχι στη λύση ΒΙΟ.ΠΑ. μπορούσε να

αποτελέσει εμπόδιο για συμφωνημένη

λύση και πρόσχημα για την Κυβέρνηση

ώστε να επαναφέρει στο προσκήνιο τη

λύση του Οβριόκαστρου. Εκτιμήθηκε λοι-

πόν ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοια πε-

ριθώρια στην Κυβέρνηση και χωρίς να

εγκαταλείπεται η πρόταση για ΒΙΟΠΑ, άρ-

χισε να εξετάζεται και η λύση του παλιού

ΧΑΔΑ στην θέση 

Αγ. Ιωάννης – Φοβόλες.

Ας δούμε όμως σε τι διαφέρει η πρώτη

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου από την κατά πλειοψηφία από-

φαση της 27/5/2011.

Ουσιαστικά στο μόνο που διαφέρει είναι η

θέση. Η χωροθέτηση.

Αν κάποιος κοιτάξει το χάρτη, η απόσταση

της κορυφής του Οβριοκάστρου από το

ΒΙΟ.ΠΑ. είναι 1.450 μέτρα ενώ της προτει-

νόμενης θέσης είναι 1.300, δηλαδή έχουν

διαφορά 150 μέτρων.

Όμως μεταξύ  του  ΒΙΟ.ΠΑ. και  της κορυ-

φής του Οβριοκάστρου υπάρχει απόλυτη

οπτική επαφή, ενώ μεταξύ  της προτεινό-

μενης θέσης (Φοβόλες) και της κορυφής

του Οβριοκάστρου μεσολαβεί λόφος που

καλύπτει το χώρο κατασκευής της εγκατά-

στασης. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 27/5/2011,

αποφασίστηκε επίσης ότι, εφ’ όσον η πρό-

ταση γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος, θα τεθεί προς έγκριση από

τους κατοίκους του Δήμου Λαυρεωτικής,

με δημοψήφισμα.

Και τονίστηκε από όλους, ότι αν η πρόταση

απορριφθεί, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί

με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Αυτή την κρίσιμη περίοδο, πιστεύουμε ότι

όλοι μας (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο,

φορείς, πολίτες) και κάθε ένας μας ξεχω-

ριστά, οφείλει να αναλογιστεί τις τερά-

στιες ευθύνες που αναλαμβάνουμε

απέναντι στο μέλλον και την επιβίωση της

περιοχής μας και να πορεύεται με σύνεση

και σοβαρότητα.

Ο αγώνας των 15 χρόνων, η αγωνία, η αυ-

τοθυσία, η πρωτοφανής μάχη των τελευ-

ταίων 5 μηνών δεν εξαργυρώνονται και

δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.

Αποτελούν φάρο και παρακαταθήκη για το

μέλλον και ανάχωμα αντίστασης σε όποιον

εναντιώνεται στα συμφέροντα της πόλης

και υπονομεύει την ενότητα των πολιτών,

που με συνεχή προσπάθεια και υπομονή

κτίζουμε καθημερινά εδώ και 15 χρόνια.

8/6/2011

Τα Μέλη της Γραμματείας

της  Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Μακρή Αρε-

τούσα, Θηβαίος Βασίλειος, Κατσουνάκης

Κυριάκος, Ρόζης Σταύρος, Κουλουβράκη

Ιωάννα, Κωστάλας Αντώνης, Αδάμης Ιωάν-

νης, Αργύρης Ιωάννης, Κατσίκης Παναγιώ-

της, Κόκκινος Γεώργιος, Μαγγανάς

Κωνσταντίνος, Μπίνταρχας Γεώργιος,

Πόγκας Μελέτης, Πυλαρινός Δημήτριος,

Σωφρόνης Σταύρος, Σταματίνα Κωστάκου.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα

Η διαφορετική άποψη και γνώμη δεν είναι απλώς δικαίωμα, αλλά είναι και καθή-

κον και  υποχρέωση εκείνου που την έχει, να την εκφράζει.

Όμως, από το να εκφράζω τη γνώμη μου μέχρι του να διαστρεβλώνω την πραγ-

ματικότητα στην προσπάθεια να ακυρώσω την γνώμη της πλειοψηφίας, υπάρχει

μεγάλη διαφορά.   

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε κατά πλειοψηφία (22

προς 4 και 1 λευκό) απόφαση για την τελική πρόταση που θα καταθέσουμε στην

Κυβέρνηση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των Δήμων Λαυρεωτικής

και Σαρωνικού.
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Ένα περιβάλλον πιο καθαρό υγιεινό και όμορφο διεκδίκησαν δυναμικά μαθητές του

Δήμου Παλλήνης την ημέρα του Περιβάλλοντος καθώς και ευαισθητοποιημένοι πο-

λίτες και φορείς, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνοντας τον

καθαρισμό του Λόφου Λεβίδη.

Ετσι πάνω από 100 πολίτες ανάμεσά τους  πολλά παιδιά πήραν στα χέρια τους φτυά-

ρια, σακούλες και καθάρισαν  τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης από

σκουπίδια και επικίνδυνα ξερόχορτα.

Την πρωτοβουλία, τον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη είχε ο Δήμος

Παλλήνης που έδωσε την ευκαιρία στους δημότες του να δώσουν ένα ηχηρό μή-

νυμα σεβασμού στο δάσος και τους δημόσιους χώρους.

Η δράση αυτή  εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική που ξεκινάει ο Δήμος Παλλή-

νης με ενέργειες που προβάλλουν την έννοια του Εθελοντισμού  και τέλος στην

απαραίτητη και μείζονος σημασίας ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

Η Δημοτική Αρχή ταυτόχρονα με την δημιουργική πολιτική που ακολουθεί στην κα-

θαριότητα, καλεί και τους κατοίκους να συμβάλλουν και αυτοί σε μια συνολική προ-

σπάθεια.

Καθαρισμός του Λόφου Λεβίδη στην Παλλήνη

Μια ευγενική και ένδειξη

του εθελοντικού και αν-

θρωπιστικού έργου των

Ρόταρι, εκδήλωση, πραγ-

ματοποιήθηκε την Παρα-

σκευή 3 στο Αμφιθέατρο

του Κορωπίου.

Ο  Ροταριανός Όμιλος

Κορωπίου δώρισε ένα

σύγχρονο ηλεκτροκαρ-

διογράφο για τις ανάγ-

κες των αναπτυσ-

σόμενων Δημοτικών Ια-

τρειών Κορωπίου.

Στη συνέχεια βράβευσε

με το ανώτατο παράσημο

του Ρόταρυ PAUL HAR-

RIS την Φιλαρμονική του

Δήμου Κορωπίου για την

πολυετή πολιτιστική της

πρόσφορα στον τόπο.

Τον Ηλεκτροκαρδιο-

γράφο παρέλαβε ο Δή-

μαρχος Κορωπίου Δημ.

Κιούσης, που ευχαρί-

στησε τον Πρόεδρο του

Ρ.Ο. Κορωπίου Αντώνη

Γεωργάκη για την προ-

σφορά σε εξοπλισμό και

εθελοντικό έργο, σε τέ-

τοιες δύσκολες εποχές,

και ευχήθηκε να βρει η

δράση αυτή  και άλλους

μιμητές.

Για τη Φιλαρμονική το

βραβείο παρέλαβε ο

Πρόεδρος Αντ. Κορω-

νιάς. Το βραβείο αυτό,

εκτός της ενθαρρυντικής

του επιρροής στο ανθρώ-

πινο δυναμικό της φιλαρ-

μονικής, μεταφράζεται

και  σε προσφορά 1.000

€ από το ταμείο του Ρο-

ταριανού Ομίλου  Κορω-

πίου. 

Την εκδήλωση άνοιξαν

με ομιλίες τους οι Προδι-

οικητές  της 2470 Περι-

φέρειας Ρόταρυ Γιαν.

Μαυρούλιας και Μαρ.

Δεληβοριά που αναφέρ-

θηκαν στην ιστορία και

την παγκοσμιότητα του

Διεθνούς Ρόταρυ και του

τεράστιου  ανθρωπιστι-

κού έργου που επιτελεί.

Ακολούθως ο Πρόεδρος

του Ρ.Ο. Κορωπίου Αντώ-

νης Γεωργάκης  αναφέρ-

θηκε στην ιστορία και το

σημαντικό  έργο του νεα-

ρού Ροτ. Ομίλου Κορω-

πίου  και στην ιστορία της

Φιλαρμονικής του Δήμου

και παρότρυνε τους συμ-

πολίτες να αγκαλιάσουν

χωρίς δυσπιστία αυτές

τις ομάδες εθελοντικής

προσφοράς.

Εκδηλώσεις αντάξιες μίμησης

από το Ρόταρι Κορωπίου

Στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας  η υλοποί-

ηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

αποτελεί παράδοση πολλών ετών.

Φέτος υλοποιήθηκαν τρία εκπαιδευ-

τικά πολιτιστικά προγράμματα, στα

οποία έλαβαν μέρος συνολικά 57 μα-

θητές και των τριών τάξεων του Γυ-

μνασίου.

Το πρώτο πρόγραμμα είχε τίτλο «Τα

γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο

της Ακρόπολης και στο Βρετανικό

Μουσείο» με υπεύθυνη την Υποδιευ-

θύντρια του Γυμνασίου Αγγελική

Στρατηγάκη και συμμετέχοντες τους

εκπαιδευτικούς Γεωργία Καλαμάρα

και Νικόλαο Μπουκλή. Σκοπός του

προγράμματος ήταν να μελετήσουν

οι μαθητές τα γλυπτά του Παρθε-

νώνα, όπως αυτά εκτίθενται τόσο στο

Μουσείο της Ακρόπολης όσο και στο

Βρετανικό Μουσείο. Το πρόγραμμα

ολοκληρώθηκε με πενθήμερη εκ-

δρομή των μαθητών στο Λονδίνο,

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να θαυ-

μάσουν από κοντά τα γλυπτά που βρί-

σκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Το δεύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα με

τίτλο «Στα ίχνη του Ελληνορωμαϊκού

Πολιτισμού» υλοποιήθηκε από τους

εκπαιδευτικούς Νικόλαο Καλογερό-

πουλο και Μαρία Κασκαντάμη, ενώ το

τρίτο πρόγραμμα είχε τίτλο «Ταξίδι

στην Αναγέννηση» και υπεύθυνους

τον Διευθυντή του Γυμνασίου Γεώρ-

γιο Χρήστου και τις εκπαιδευτικούς

Αικατερίνη Κωστομοίρη, Μαρίνα Βλά-

χου. Στο πλαίσιο των δύο αυτών εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων οι

συμμετέχοντες μαθητές και οι συνερ-

γαζόμενοι εκπαιδευτικοί εργάζονταν

διαδικτυακά, αφού δημιουργήθηκε

γι΄αυτό το σκοπό ιστότοπος στην

ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.1gymvoulas.blogspot.com/,

όπου δημοσιεύθηκαν και οι εργασίες

των μαθητών. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε εξαήμερη

εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία και

συγκεκριμένα στις πόλεις Ασίζη, Πε-

ρούτζια και Ρώμη, ώστε οι μαθητές να

προσεγγίσουν βιωματικά όσα είχαν

μελετήσει.

Μπράβο στα παιδιά και στους εκπαι-

δευτικούς. Τέτοιες δράσεις αφήνουν

ανεξίτηλες τις εντυπώσεις.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο 1o Γυμνάσιο Βούλας 

Ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής
παραλαμβάνει το βραβείο.

Ο Δήμαρχος παραλαμβάνει τον Ηλεκτροκαρδιογράφο από τον
πρόεδρο του Ρόταρι Κορωπίου.
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Με επιστολή του που απευθύνε-

ται σε όλους τους αρμόδιους

Υπουργούς και φορείς, ο Δήμαρ-

χος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος κα-

ταγγέλει την εγκατάλειψη της

κατασκευής του 5ου Δημοτικού

Σχολείου και του Καλλιτεχνικού

Γυμνασίου Γέρακα. Γράφει μεταξύ

άλλων ο δήμαρχος:

Σε συνέχεια της με ημερομηνία 8

/3/ 2011, επιστολής μου με θέμα

την ανάγκη συνέχισης εργασιών

κατασκευής του 5ου Δημοτικού

Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυ-

μνασίου Γέρακα θα ήθελα να σας

ενημερώσω ότι μετά από επιτόπια

αυτοψία στις άνω υπό κατασκευή

σχολικές μονάδες διαπιστώσαμε

την απόλυτη εγκατάλειψη του ερ-

γοταξίου. 

Όπως γνωρίζετε το 5ο Δημοτικό

Σχολείο και το Καλλιτεχνικό Γυ-

μνάσιο Γέρακα, ξεκίνησαν να κα-

τασκευάζονται το 2007 και επρό-

κειτο να λειτουργήσουν την

σχολική χρονιά 2010-2011. Ο προ-

γραμματισμός αυτός δεν τηρήθηκε

λόγω προβλημάτων στην χρηματο-

δότηση του αναδόχου και η κατα-

σκευή του έργου διεκόπη τον

Ιούλιο του 2010. Μετά από την

επανέναρξη εργασιών περί τα

μέσα Μαρτίου 2011 από τον ανά-

δοχο του έργου για μικρό χρονικό

διάστημα , σήμερα έχει γίνει και

πάλι διακοπή εργασιών.

Οι συνεχείς διακοπές στην υλο-

ποίηση του έργου και ή έλλειψη

χρονοδιαγράμματος για την απο-

περάτωση του, έχει ήδη προκαλέ-

σει φθορές και βλάβες στα

ημιτελή κτίρια, τα οποία παραμέ-

νουν έκθετα σε όποιες κακόβου-

λες πράξεις. Οι εικόνες που

αντιμετωπίζει κάποιος διερχόμε-

νος είναι ανοικτές πόρτες, ανοι-

κτά παράθυρα, οικοδομικά υλικά

αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, δια-

σπασμένα σε διάφορα σημεία,

διαθέσιμα στον «κάθε περα-

στικό». Ίσως σε σύντομο χρονικό

διάστημα να ανακαλύψουμε και

εγκατάσταση οικονομικών μετα-

ναστών εντός των κτιριακών εγ-

καταστάσεων.

Είναι θλιβερό, ιδιαίτερα στις ση-

μερινές δημοσιονομικές συγκυ-

ρίες, το δημόσιο χρήμα το οποίο

έχει ήδη επενδυθεί στο συγκεκρι-

μένο σχολικό συγκρότημα, να αν-

τιμετωπίζεται με τόση αδιαφορία

και απαξίωση από τον ΟΣΚ.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες που

απομένουν, προκειμένου το κτίριο

να παραδοθεί είναι ελάχιστες, πα-

ρακαλούμε όπως προβείτε στις

αναγκαίες ενέργειες χρηματοδό-

τησης και συνέχισης των εργα-

σιών για την αποπεράτωση του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα 10/6/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

Aρ. Πρωτ.: 46175

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17

117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη

Τηλ.: 213 2063534 FAX: 213 2063533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως

αυτή τροποποιήθηκε με το

Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ

1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-

κής περιήλθε από τη Δ/νση Ανά-

πτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας

Αττικής η με αρ. πρωτ. 1393/11

Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη

Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περι-

βαλλοντικών Όρων (ανανέωση της

αριθ, 1672/12-6-07 όμοιας απόφα-

σης), της μονάδας παραγωγής τη-

λεοπτικών - κινηματογραφικών

ταινιών κλπ της «ΔΕΜΚΟ Α.Ε.»,

ΒΙΟ.ΠΑ. Παλλήνη, η οποία βρίσκε-

ται στη διάθεση κάθε ενδιαφερο-

μένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος,

Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω από-

φασης μπορεί να ασκηθεί προ-

σφυγή από οποιονδήποτε έχει

έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέ-

ρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1

του άρθρου 227 και της παρ. 1 του

άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα 10/6/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

Aρ. Πρωτ.: 46175

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17

117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη

Τηλ. : 213 2063534

FAX: 213 2063533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-
τικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανά-
πτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας
Αττικής η με αρ. πρωτ. 1092/11
Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη
Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περι-
βαλλοντικών Όρων, της υπό εγ-
κατάσταση αποθήκης αγροτικών
προϊόντων με ψυκτικούς θαλά-
μους συντήρησης αυτών, του ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΠ., Θέση Αγία
Σωτήρα,  Κορωπί, η οποία βρίσκε-
ται στη διάθεση κάθε ενδιαφερο-
μένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ.
Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος,
Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει έν-
νομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15
ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«Εγκατάλειψη των υπό κατασκεύη 5ου Δημοτικού Σχολείου 

και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα»
καταγγέλει ο Δήμαρχος Παλλήνης
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ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΝ-Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 1.6.2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 7732

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Κ. Σκοπελίτη, τηλ. 22990 20123

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοιχτή δημο-
πρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει
μελέτη και κατασκευή για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕ-
ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 8 του Ν.3669/2008. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στις 1.838.391,83 € με Φ.Π.Α
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Πλατεία Δ. Σωτηρίου την 19/7/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η,
4η τάξη ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών,  και στην
5η τάξη ΕΝΤΟΣ Νομού για έργα κατηγορίας οικοδομικών συγχρόνως εγ-
γεγραμμένες στην 2η, 3η ανεξαρτήτως Νομού Αττικής για έργα κατηγο-
ρίας ηλεκτρομηχανολογικών και στην 4η τάξη ΕΝΤΟΣ Νομού για έργα
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.
Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού-
μενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων, α, β και γ σε οποι-
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων, που γίνονται
δεκτές σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει  να συμπράξουν με μελετητικά
γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) που διαθέτουν πτυχίο
(Β) ή (Γ) τάξης για την κατηγορία 6 – «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών
έργων», (Β) ή (Γ» τάξης για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες», (Α) ή
(Β) τάξης για την κατηγορία 9 «Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογι-
κές», και κατά τα λοιπά, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Αλλοδαπά μελετη-
τικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ. με την έννοια και τις
προϋποθέσεις της παρ. 21.6 της Αναλυτικής Διακήρυξης) εφόσον κάθε
κατηγορία από τις πιο πάνω καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον
γραφείο.
1. Αρχιτεκτονικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή με 8ετή εμπειρία.
2. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή με  8ετή
εμπειρία
3. Στατικές μελέτες τουλάχιστον ένα μελετητή με 8ετή εμπειρία.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 600 ημερολογιακές
ημέρες, που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγω-
νιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγ-
γυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο
ποσό των 29.732,55€. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας,
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η ισχύς των εγγυητικών
θα είναι 10 μήνες και 30 ημέρες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013,
καθώς και από το Π.Δ.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, να λαμβάνουν
γνώση των στοιχείων, σχεδίων κλπ. της δημοπράτησης και να παραλαμ-
βάνουν σειρά εντύπων, τευχών ως και τα έντυπα υποβολής της προσφο-
ράς τους κατόπιν συνεννόησης από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου. Πληροφορίες κα Σκοπελίτη στο τηλ.
22990 20123 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 13.00 μέχρι 15
ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης

―――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΤΑ ΤΩΝ:

―――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔ/ΣΙΑΣ
―――――――――――――――――――――――――――

1 567Α ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2 567 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3 566 ΜΠΑΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4 566Α ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
5 566Α ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
6 566Α ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
7 650 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8 651 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9 651 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
10 652 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
11 652 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12 653 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13 654 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14 655 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15 656 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16 657 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
17 658 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
18 659 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
19 660 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
20 661 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21 661 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22 662 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23 662 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24 663 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ
25 664 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
26 664 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
27 665 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28 666 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

29 667 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30 668 ΔΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
31 669 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32 669 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33 670 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
34 671 ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
35 672 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
36 673 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
37 673 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
38 674 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
39 674 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
40 675 ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41 676 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
42 677 ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
43 678 ΔΑΡΑΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
44 679 ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
45 680 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
46 681 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ
47 682 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
48 682 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
49 682 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
50 683 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51 684 ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
52 684 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
53 685 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
54 686 ΒΑΡΟΥΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ
55 686 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
56 686 ΚΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
57 687 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ
58 688 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
59 688 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
60 689 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
61 690 ΜΠΕΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
62 691 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

63 692 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
64 692 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
65 692 ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
66 694 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
67 697 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
68 698 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ
69 699 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
70 699 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
71 700 ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
72 700 ΓΡΙΒΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
73 701 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
74 702 ΔΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΠΙΡΙΔΩΝΟΣ
75 703 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
76 704 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
77 704 ΓΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
78 704 ΓΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
79 705 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
80 706 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
81 707 ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
82 708 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
83 708 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
84 709 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
85 709 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
86 710 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
87 711 ΜΑΡΑΖΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ του ΟΡΑΤΙΟΥ
88 712 ΜΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
89 712 ΜΠΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
90 713 Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
91 714 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
92 714 ΤΣΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
93 715 ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
94 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
95 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
96 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
97 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σφραγίστηκε από την Περιφέρεια

Πρατήριο υγρών καυσίμων 

Οπως μας ενημερώνει με Δελτίο Τύπου η Περιφέρεια, «Κλιμάκιο

της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό-

τητας Νότιου Τομέα προέβη την Τρίτη 7 Ιουνίου, παρουσία Εισαγ-

γελέα και Αστυνομικής δύναμης, στην οριστική αφαίρεση της

άδειας λειτουργίας και στη σφράγιση των εγκαταστάσεων πρατη-

ρίου υγρών καυσίμων επί της Λ. Αμφιθέας 134 στο Παλαιό Φάληρο.

Στο εν λόγω πρατήριο διαπιστώθηκε ηλεκτρονικός μηχανισμός πα-

ρεμβολής μετρήσεων του ενδείκτη σε 4 αντλίες, με αποτέλεσμα

την καταδολίευση των αντλιών και συνεπώς τη μετατροπή τους σε

ψευδές όργανο».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε: «Σκοπός μας
είναι η πάταξη της αισχροκέρδειας και η ουσιαστική προστασία
του καταναλωτή. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να εφαρμόζουμε

τη νομοθεσία». 

Ενέκρινε ο Περιφερειάρχης 

το χώρο για το Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή

Το 37ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - ΟΔΗΓΗΤΗΣ θα πραγματοποιηθεί

στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης

Τρίτσης», μετά την παραχώρηση από τον Περιφερειάρχη

Γιάννη Σγουρό, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον

Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρή

Χιώνη και τον Γραμματέα του Τομέα Αττικής ΚΝΕ Βαγγέλη

Μαρούπα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής  δήλωσε σχετικά: «Η νεολαία
της Ελλάδας είναι το μέλλον της. Με τις προσπάθειές της
προάγεται η δημοκρατία και ο πολιτισμός. Η Περιφέρεια Ατ-
τικής στέκεται δίπλα και υποστηρίζει τα νέα παιδιά που
αγωνίζονται, προβληματίζονται και διασκεδάζουν».

απάντων φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών
__________

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περι-
φέρεια Αττικής με την από 1-4-2011 και με ΓΑΚ 78109/2011 αίτησή της
ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας δικάσιμος ορί-
στηκε η  8η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., ζητά με τη
διαδικασία των απαλλοτριώσεων και ειδικότερα του ν. 653/77 «περί υπο-
χρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών… και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστι-
κών Απαλλοτριώσεων) τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζη-
μίωσης των ως άνω ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου
περιοχή του Δήμου Σπάτων και την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αρ-
τέμιδος, και απεικονίζονται με κλίμακα 1:500 στις με αριθμ. T.3.12 και
T.3.13 πινακίδες στα από Ιούνιο 2009 κτηματολογικά διαγράμματα και τον
αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α
Ανατολικής Αττικής, τα οποία συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό
Ευθ. Κωνσταντίνου, ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα τοπογράφο μηχα-
νικό της ως άνω Δ/νσης Γ. Σπυράντη, θεωρήθηκαν από την Προϊσταμένη
του Τμήματος Μελετών Τερέζα Αφραταίου και εγκρίθηκαν από τη Δ/ντρια
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννα Δρομάζου, στις 21.9.2009.

Ειδικότερα, η αίτηση αφορά την εφαρμογή της εγκριθείσας με το από
13.4.1989 ΠΔ (ΦΕΚ 298 Δ΄/17.5.1989) πολεοδομικής μελέτης των πολεο-
δομικών ενοτήτων 7, 8 και 9 περιοχής δεύτερης κατοικίας της κοινότητας
Αρτέμιδας Ν. Αττικής, με την οποία (πολεοδομική μελέτη) κηρύχθηκε η
απαλλοτρίωση των εν λόγω ιδιοκτησιών, για τη «Βελτίωση Γεωμετρικών
Στοιχείων και χάραξης της Επαρχιακής Οδού 40: Παιανία-Σπάτα-Λούτσα
(Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), στο Τμήμα Σπάτα-Λούτσα, στα ΟΤ Γ1244,
Γ1245, Γ1246, Γ1247, Γ1239, Γ1238, Γ1237, Γ1235 στην οδό Σπάτων-Λού-
τσας και έναντι αυτών, καθώς και περιμετρικά του Κ.Χ. Γ1226, στο Δήμο
Αρτέμιδος». Η εν λόγω εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επισπεύδε-
ται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ12/32313/27.4.2009 απόφασης του Υφυπουρ-
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 885 Β΄/12.5.2009), με την οποία η εφαρμογή
χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσας ανάγκης.

Με την αίτησή της η Περιφέρεια Αττικής ζητά ως διάδοχος κατ’ άρ. 283
παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) της Ν.Α Ανατολικής
Αττικής, της οποίας τον προϋπολογισμό βαρύνει η σχετική δαπάνη και ως

εκ του νόμου υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης, να καθοριστεί
η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως των ιδιοκτησιών στην αντικει-
μενική τους αξία, καθόσον η ένδικη απαλλοτρίωση αφορά σε περιοχή
όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της
αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από την από 20.4.2011 έκθεση
εκτίμησης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Ατ-
τικής, και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:
για τα ακίνητα της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Σπάτων:
- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 567Α (α/α 1 στους καθών),
567 (α/α 2 στους καθών), 566 (α/α 3 στους καθών) και 566Α  (α/α 4-6 στους
καθών) σε 13,97 € /τ.μ
- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 650-681(α/α 7-46 στους
καθών) σε 23,01 € /τ.μ
για τα ακίνητα της εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου Αρτέμιδος:
- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 682 έως και 692 (α/α 47-65
στους καθών), 694 (α/α 66 στους καθών), 697 έως και 705 (α/α 67-79
στους καθών), 708 (α/α 82,83 στους καθών), 710 έως και 715 (α/α 86-93
στους καθών) και 719 σε 91,00 € /τ.μ (α/α 94-97 στους καθών)
- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 706 (α/α 80 στους καθών)
σε 82,51 € /τ.μ 
- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 707 (α/α 81 στους καθών)
σε 87,85 € /τ.μ
- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 709 (α/α 84, 85 στους
καθών) σε 90,56 € /τ.μ.

Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5 παρ. 6 γ
του ν. 653/1977 στους πίνακες δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών,
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος Ν. Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αρ-
τέμιδος του ίδιου ανωτέρω Δήμου, όπως αποδεικνύεται από τις από
7.6.2011 Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων αυτών.

Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτη-
σης της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή, 8-7-2011, ημέρα και ώρα
9.00 π.μ. στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών (κτ. 6, αιθ. 10), διαφορετικά
αυτή θα γίνει ερήμην τους. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011
Ο νομικός σύμβουλος
Φώτης Χατζηφώτης

Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΉΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ
Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περι-
φερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νό-
μιμα εκπροσωπείται

«Την μόνη λύση θα την δώσει ο
κυρίαρχος ελληνικός λαός. Η
μόνη λύση είναι οι εκλογές. Οι
μεσοβέζικες ιστορίες περί δη-
μοψηφίσματος του κ Παπαν-
δρέου δεν πείθουν και δεν

ξεγελούν κανένα πλέον!»

Βασίλης Οικονόμου
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του

Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών,

Βουλευτής Αττικής
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ΕΒΔΟΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ  01/06/ 2011

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 

Καλύβια, 19010

Αρ. Πρωτ. 10916/11

Τηλ.: 2299320300

FAX: 2299048289                                                  

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με συ-
νοπτική διαδικασία πρόχειρου δια-
γωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟ-
ΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2011)
συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας 28.526,85€ (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 13%).
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γί-
νουν σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις: Α)του
αρ 2 παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το
αρ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α.
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του
Ν.3463/06, Δ)της Κ.Υ.Α. 53361
(Φ.Ε.Κ.1503/11-10-2006), Ε) την
απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ.
& Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010, ΣΤ)Την από-
φαση του Υπ. Ανάπτυξης περί
εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα
με την οποία εξαιρούνται από το
Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρό-
τερου από 60.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α, Ζ)Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», Η)τον
προϋπολογισμό του Δήμου στους
Κ.Α. 20-6063.001, 25-6063.001,
35-6063.001, που έχει ψηφιστεί
με την 69/2011 απόφαση της Ο.Ε.,
Θ)την 69/11 απόφαση της Δημαρ-
χιακής Επιτροπής, στ) Την ανάγκη
του Δήμου για τη σχετική προμή-
θεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Καλυβίων την Τρίτη 21
Ιουνίου 2011 (21/06/11) και ώρα
11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφρα-
γισμένο φάκελο στον οποίο τοπο-
θετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση της προμή-
θειας υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλε-
σης, για το ποσό 10% της συνολι-
κής συμβατικής αξίας, χωρίς το
ΦΠΑ.
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο ΔήμοΣαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –
ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι
την παραμονή του διαγωνισμού ή
να κατατίθενται απευθείας στην
επιτροπή διαγωνισμού από ώρα
10:30 μέχρι 11:00π.μ..].

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50 Τ.Κ.: 19015
Πληροφορίες: Νίκη Μπουτσικάκη 
Τηλ./Φαξ: 22950 33301
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
1. του Ν.2286/95 περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
2. της Υ.Α. 11389/93 περί της εκ-
δόσεως του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών των Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06)
περί Κυρώσεως Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα.
4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) 
5. Την υπ’ αριθμ 109/2011  από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:

12804/2011) 
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγω-
νισμού με κριτήριο κατακύρωσης
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού που επισυνά-
πτεται μαζί με τη Τεχνική Περι-
γραφή για όλα τα είδη χωρίς
εξαιρέσεις. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα
και ώρα  1.00 μ.μ κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η δια-
δικασία της αποσφράγισης. 
Οι προσφορές με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία μπορούν να στα-
λούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο
Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα (17 Ιουνίου 2011)
ή να κατατεθούν, ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώ-
πως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμή-
θειας ανέρχεται στο ποσό των
40.075,37€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από
εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-
δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει για του-
λάχιστον 120 ημέρες από την διε-
νέργεια του διαγωνισμού. Δεν
επιτρέπονται τμηματικές προσφο-
ρές. 
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τους προμηθευτές για
τρείς (3) μήνες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά έγ-
γραφα από το Δημοτικό Κατά-
στημα Ωρωπού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την
17η Ιουνίου 2011. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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, 

Διακοπή καπνίσματος

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

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 Specia-

list 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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) 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., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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)

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κλεισθένους 403, 15344 Γέρακας

Πληροφορίες: τηλ. 210 6135.010 

Fax: 210 6137.920

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις δι/ξεις του άρθρου 14 Ν.

998/79 «Περί προστασίας δασών

και δασικών εν γένει εκτάσεων

της Χώρας»

2. Την αριθμ. 78806/4479/27.5.93

(ΦΕΚ 396/ΤΒ/31.5.1993) Από-

φαση Υπουργού Γεωργίας.

3. Την αριθμ. 87234/7539/3.9.97

Δ/γή Υπ. Γεωργίας «Οδηγίες σχε-

τικά με το χαρακτηρισμό εκτά-

σεων».

4. Τους νόμους Ν. 3208/2003 και

3819/2010.

5. Η αριθ. 204262/4545/

23.11.2010 απόφαση του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Την από ΔΥ/25.5.2011 σχετική

εισήγηση άρθρου 14 Ν. 998/1979

για χαρακτηρισμό έκτασης του

Δασολόγου της υπηρεσίας μας

Ηλ. Ντούφα.

7. Την εν γένει έρευνα που διε-

νεργήσαμε στην πιο πάνω θέση

της υπό κρίση έκτασης και την

παρατήρηση αυτής και της εν

γένει γύρω περιοχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χαρακτηρίζουμε έκταση με πε-

ριμετρικά στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ...ΙΑ)

εμβαδού δέκα στρεμμάτων και

είκοσι χιλιάδων δέκα πέντε εκα-

τοντάκις χιλιοστών του στρέμ-

ματος (10.20015 στρεμ.), που

βρίσκεται στη θέση «ΜΑΝΤΡΑ

ΝΤΟΥΝΗ» Δήμου Κρωπίας, η

οποία εμφανίζεται στο από Δε-

κέμβριο 2010 τοπογραφικό διά-

γραμμα, κλίμακας 1:500, του

Πολιτικού Μηχανικού κ. Ξενο-

φών Ι. Σουρλαντζή υπό στοιχεία

και στο απόσπασμα της 6466/2

πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίακας

1:5.000, που προσαρτάται και

συνοδεύει αναπόσπαστα την

παρούσα, ως μη δασική της παρ.

8 α του άρθου 3 του Ν.

998/1979.

Η πράξη αυτή δεν αποτελεί

στοιχεία απόδειξης ιδιωτικών

εμπραγμάτων δικαιωμάτων,

αφού δι’ αυτής δεν θίγονται εμ-

πράγματα δικαιώματα του Δη-

μοσίου ή ιδιωτών και δεν

παράγει κανένα νόμιμο αποτέ-

λεσμα έναντι οιασδήποτε αρχής

ή ιδιώτη αν δεν συνοδεύεται

από την σχετική βεβαίωση του

Δασαρχείου, ότι έχουν τελεσι-

δικήσει οριστικά οι διαδικασίες

που προβλέπονται από το άρθρο

14 του Ν. 998/79.

Κατά της παρούσης επιτρέπον-

ται αντιρρήσεις ενώπιον της

κατ’ άρθρο 10, παρ. 3 Α’βάθμιας

Επιτροπής Επίλυσης Δασικών

Αμφισβητήσεων Νομ. Αυτ/σης

Ανατ. Αττικής εντός (2) δύο

μηνών από της εγγράφου κοινο-

ποιήσεως ή της τελευταίας δη-

μοσίευσής της.

Ο Δασάρχης Πεντέλης

Τ.Υ.Σ.

Σακκάς Πέτρος

Δασολόγος
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Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Τέννις

Πρωτιά αθλητών του 

Ο.Α. Βουλιαγμένης

Οι μικροί αθλητές του Ο.Α Βουλιαγμένης συμμετεί-

χαν στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα για

αγόρια και κορίτσια 9 και 10 ετών το οποίο διεξήχθη

στον Α.Ο.Α. Φιλοθέης στις 3-5 Ιουνίου. Οι αθλητές

μας για άλλη μια φορά έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ιακωβίδης Μηνάς και ο Κουρής Πα-

ναγιώτης (στη μέση της φωτογραφίας) κέρδισαν την

πρώτη θέση ανάμεσα στους άλλους αθλητές στον

όμιλο που έπαιξαν ενώ η Καπέλλα Μυρτώ και ο Δρά-

κος Νάσος την δεύτερη θέση στον όμιλο τους.

Προπονήτρια των παιδιών είναι η Βασιλειάδου Όλγα.

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία (οργανωτική και

αγωνιστική) την Κυριακή 5 Ιουνίου στην παραλία της Βραυ-

ρώνας (διασταύρωση Χαμολιάς), ο αγώνας Τριάθλου (Κο-

λύμβηση-Ποδηλασία-Τρέξιμο).

Κάτω από ένα ζεστό καλοκαιρινό καιρό, πλήθος κόσμου πα-

ρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την προσπάθεια 160

αθλητών που αγωνίστηκαν στο Τρίαθλο (Κολύμβηση-Πο-

δηλασία-Τρέξιμο) που οργανώθηκε στην πόλη του Μαρκό-

πουλου.  

Ο αγώνας ξεκίνησε στις 8.40 το πρωί στην παραλία της Χα-

μολιάς, με Κολύμβηση (1.5 χλμ)· στη συνέχεια οι αθλητές

ανέβηκαν στα ποδήλατα (40 χλμ) σε μια μεγάλη κυκλική

διαδρομή (Χαμολιά – Λ. Βραυρώνος – Βόρεια Περιφερει-

ακή οδός Μαρκόπουλου – Παναγία Βαραμπά – Μετό-

χια/Πύργος Βραυρώνας – Κίκια – Χαμολιά ) και τρίτο

άθλημα το  τρέξιμο (10χλμ) στον παραλιακό δρόμο της Χα-

μολιάς.

Με τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή, πραγματο-

ποιήθηκε η τελετή απονομών, όπου οι διοργανωτές εξέ-

φρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημαντική βοήθεια

που είχαν από το Δήμο και στη διοργάνωση, αλλά και σε

υλικό και έμψυχο δυναμικό (παραχώρηση χώρου, καθαρι-

σμός παραλίας με εθελοντές, ναυαγοσώστες & διασώστες

της επίλεκτης ομάδας Μαρκοπούλου, Δημοτική Αστυνομία,

Θαλάσσια σκάφη, Χημικές τουαλέτες, Ηχητική κάλυψη).

Ο Δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης, ευχαρίστησε τους διοργα-

νωτές για την επιλογή του Μαρκόπουλου ως τόπο διεξα-

γωγής του event για το 2011 και όλους τους αθλητές για

την συμμετοχή τους.  

Μετά την τελετή των απονομών, ακολούθησε παιδικό event

με δωρεάν συμμετοχή για τους μικρότερους  (ηλικίας 5-15

χρονών), και δόθηκε η ευκαιρία σε πάρα πολλά παιδιά να

γνωρίσουν το Ολυμπιακό αυτό Αγώνισμα.

Παρουσία των γονών τους, είχαν τη δυνατότητα να χαρούν

και να διασκεδάσουν, καθώς κολύμπησαν και έτρεξαν χωρι-

σμένα σε 3 ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες. Στο τέλος, όλα τα

παιδιά παρέλαβαν μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής!

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου ανάμεσα στους αθλητές.

Τριαθλητική επιτυχία στο Μαρκόπουλο

Αγώνας μπάσκετ μεταξύ ...Ελλάδας - Αμε-

ρικής, εξελίχθηκε στο Κορωπί μεταξύ των

γυναικείων ομάδων Γ.Σ Κορωπίου και επι-

λέκτων Αμερικανών αθλητριών (Πανεπι-

στήμια των ΗΠΑ) μέσω της USA Athletes

International, Inc.

Μεγάλο γεγονός για το Κορωπί· ο αγώνας

εξελίχθηκε την Τρίτη 31 Μαΐου, στο γή-

πεδο μπάσκετ του 1ου Γυμνασίου -  Λυκείου

Κορωπίου (Πλ.Γυμνασίου). Νικήτρια ανα-

δείχθηκε η ομάδα των ΗΠΑ με σκορ 77-65.

Στο ημίχρονο του αγώνα το Λύκειο Ελληνί-

δων Κορωπίου παρουσίασε ένα αντιπρο-

σωπευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς

χορούς της χώρας μας. Μετά το τέλος του

αγώνα ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Ανδρέας Ντούνης απηύθυναν  χαιρετισμό.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τις Αμερικανίδες

αθλήτριες στο Κορωπί. Αναφέρθηκε στην

σημασία αυτών των αγώνων στην εμπέ-

δωση μηνυμάτων,  συναδέλφωσης και φι-

λίας μεταξύ νέων που ακολουθούν το

δρόμο της άθλησης και ζουν σε διαφορετι-

κές ηπείρους  ενώ ο Αντιδήμαρχος Α. Ντού-

νης ευχαρίστησε τις αθλήτριες του Γ.Σ

Κορωπίου, της Ομάδας των ΗΠΑ και  τους

εμπνευστές αυτού του αγώνα και ιδιαίτερα

τον σπόνσορα Μανώλη Τριγκάκη. Η αντι-

προσωπεία του Δήμου Κρωπίας προσέφερε

σε όλες τις αθλήτριες αναμνηστικά διπλώ-

ματα και στις Αμερικανίδες, παραδοσιακά

ελληνικά προϊόντα, όπως κρασί,–προ-

σφορά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κο-

ρωπίου, μέλι-προσφορά του Μελισσοκόμου

Εμμ. Κωστάκη, και το βιβλίο αφιέρωμα στον

Κορωπιώτη  Ολυμπιονίκη Γεώργιο Σ. Παπα-

σιδέρη που έγραψε ο συγγραφέας-λαογρά-

φος Γιάννης Πρόφης. 

Στη συνέχεια  οι δύο ομάδες με το Δή-

μαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον δημοτικό σύμ-

βουλο Θεοφάνη Μιχαιρίνα επισκέφθηκαν

το Λαογραφικό Μουσείο στη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη. Την ξενάγηση ανέλαβε η Αντω-

νία Ιωακειμίδου, Πρόεδρος του Λυκείου Ελ-

ληνίδων Κορωπίου.  

Τέλος, οι δύο αποστολές με την αντιπρο-

σωπεία του Δήμου και τους προπονητές-

συνοδούς,  δείπνησαν σε γνωστό

εστιατόριο του κέντρου της πόλης με έξοδα

του σπόνσορα-χορηγού. 

Συνδιοργανωτής του αγώνα μπάσκετ ήταν

ο Δήμος Κρωπίας και η USA Athletes In-

ternational, Inc, Μη κερδοσκοπική οργά-

νωση, που δίνει την ευκαιρία σε

ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες και

προπονητές να ταξιδέψουν σε όλο τον

κόσμο, να παίξουν φιλικούς αγώνες και

ταυτόχρονα επιτρέπει να διευρύνουν τις εκ-

παιδευτικές και πολιτιστικές γνώσεις τους

για τον κόσμο μέσω αυτής της εμπειρίας. 

Προπονητές των ομάδων ήταν ο Παναγιώ-

της Παπαμιχάλης Γ.Σ Κορωπίου Γυναικών

και Sara Lee επίλεκτες ΗΠΑ.
Οι δύο ομάδες: Γ.Σ Κορωπίου Μπάσκετ Γυναικών και επίλεκτες των ΗΠΑ με τα προπονητικά team

O Δήμαρχος προσφέρει αναμνηστικό δίπλωμα σε
αθλήτρια του Γ.Σ Κορωπίου

Αγώνας καλαθοσφαίρισης: Κορωπί - ΗΠΑ στο Κορωπί!
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Το περασμένο Σάββατο 4-06  με

πρωτοβουλία του Προέδρου του Α.Ο

ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»  Κων/νου

Παπανικολάου, έγινε σε καφετέρια

της Βάρκιζας, συνάντηση όλων των

αθλητικών συλλόγων του Δήμου

Βάρης – Βούλας  - Βουλιαγμένης για

να συζητηθούν οι νέες θέσεις του

Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα, για τα

αθλητικά δρώμενα της περιοχής.

Αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι εκπρό-

σωποι των σωματείων και διαπιστώ-

θηκε ταύτιση απόψεων,

αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια

συντονιστική επιτροπή που θα ανα-

λάβει  την σύνταξη ενός εγγράφου

με τις ακριβείς θέσεις των σωμα-

τείων και την προώθησή του, στο

Δήμαρχο και τους Δημοτικούς συμ-

βούλους.

Στη συγκέντρωση παρευρέθησαν οι

σύλλογοι: 
Α.Ο ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

Α.Ο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ» 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ –

ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΑΘΛΗΤ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ

– ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Α.Ο ΔΙΛΟΦΟΥ

Γ.Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Α.Ε.Ο ΠΡΩΤΕΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ

Βέβαια μετά τη συνεδρίαση της Δευ-

τέρας 6/6 του Δημοτικού Συμβου-

λίου και τη σκληρή και προσβλητική

γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Δή-

μαρχος για τους ασχολούμενους με

τον αθλητισμό του Δήμου, ίσως πά-

ρουν άλλη τροπή τα πράγματα. Σχε-

τικό ρεπορτάζ στις σελίδες 6 & 7.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Πρόσκληση 

Γεν. Συνέλευσης

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου

στις 19:00 θα γίνει στην αί-

θουσα του 1ου Λυκείου

Βούλας (δίπλα στα γή-

πεδα) η Τακτική Εκλογοα-

πολογιστική Γενική

Συνέλευση του Πρωτέα

Βούλας με θέματα:

― Απολογισμός της διετίας, 

― Εγκριση του Ισολογισμού

και του Προϋπολογισμού

για την νέα χρονιά και 

― Εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβούλιου.

Είναι απαραίτητη η πα-

ρουσία όλων μας προκει-

μένου να συζητήσουμε και

να αποφασίσουμε για το

μέλλον του Πρωτέα.

Συνάντηση αθλητικών συλλόγων των 3Δήμων  
ανησυχία για την τύχη του αθλητισμού στα 3Β

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ Α.Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Λαγονησίου,

που προέκυψε μετά τις εκλογές της 29/5 και τη συγκρότησή του

σε σώμα αποτελείται από τους:   

Πρόεδρος: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιπρόεδρος:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

Γραμματέας: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ταμίας: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΑ

Γεν. Αρχηγος Βόλεϊ:          ΖΗΣΗΣ ΡΙΖΟΣ

Γεν. Αρχηγος Μπάσκετ:    ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γεν. Αρχηγος Υπ. Αθλ.:     ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλη:  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. και ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ.

Ο Α.Ο. Παλληνιακός ρίχνει

φέτος το βάρος στα τμήματα

υποδομών και οργανώνει κα-

λοκαιρινά καμπ, για επιλογές

νεαρών… αστεριών!

Έπειτα από πολλά χρόνια, οι

ακαδημίες της ομάδας επα-

νέρχονται και πάλι στον Παλ-

ληνιακό (προτζούνιορ,

τζούνιορ, παμπαίδες, (παι-

δικό, εφηβικό). Ανακοίνωσαν

δε την έναρξη της συνεργα-

σίας τους με τον παλιό κατα-

ξιωμένο διαιτητή, Γιάννη

Τσαρούχα. 

Το πρώτο λοιπόν  εξ αυτών,

ξεκινάει 14 Ιουνίου και ολο-

κληρώνεται 24 Ιουνίου.

Η διοίκηση του Συλλόγου το-

νίζει ότι: «οι δύσκολες οικο-

νομικά εποχές που βιώνει η

χώρα, δεν επιτρέπουν σπατά-

λες, ανοίγματα και ξόδεμα

χρημάτων στα… τυφλά. Στην

διοίκηση του Παλληνιακού

θεωρούμε πως τα χρήματα

που έχει τη δυνατότητα να

προσφέρει το ερασιτεχνικό

σωματείο μας, είναι πλέον

προτιμότερο, να πάνε για την

άρτια οργάνωση των ακαδη-

μιών του, έτσι ώστε να

βγούνε ωφελημένα τα νέα

παιδιά που αθλούνται».

Πληροφορίες στο Σύλλογο

(Αγίου Αθανασίου 2) καθημε-

ρινά 6-8μ.μ. ή στο τηλ. 210

6666760, 6944 251086

Καλοκαιρινά καμπ με τον 

Α.Ο ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 

Αγώνες στίβου με τη 

Μητρόπολη Γλυφάδας

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και των 3Β ορ-

γανώνει, δια του αθλητικού οργανισμού της “Ο Αγιος Νέ-

στωρ”, αγώνες στίβου, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στο 6ο

Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας (Ζέρβα και Τατάκη).

Πινγκ-Πονγκ

άθληση και ψυχαγωγία

Διεξήχθησαν (4/6)  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

της Βούλας τα καθιερωμένα πλέον "doubles" του ΠΟ-

ΦΕΠΑ, που φέτος απρόσμενα είχαν τεράστια επιτυχία με

τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί στην εν

λόγω διοργάνωση μέχρι τώρα. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε δύο κατηγορίες διπλών αγωνι-

σμάτων. Μία με τυχαία κλήρωση συμπαίκτη και μία κατόπιν

δήλωσης. Στην πρώτη κατηγορία μετείχαν 32 ζευγάρια και

στην δεύτερη 30 ζευγάρια. Στις πρώτες φάσεις και των δύο

κατηγοριών οι αγώνες διεξήχθησαν σε ομίλους των 3 ή των

4 και στην συνέχεια έγιναν αγώνες νοκ-άουτ μεταξύ των

προκριθέντων από τους ομίλους. 

Φαίνεται πως οι φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

σιγά-σιγά έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή του ΠΟ-

ΦΕΠΑ να αποδεικνύει ότι το άθλημα του Πινγκ-Πονγκ

πέρα από τον πρωταθλητισμό μπορεί κυρίως να προσφέ-

ρει άθληση και την ψυχαγωγία. 
Τα πλήρη αποτελέσματα στις δύο κατηγορίες ήταν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΔΙΠΛΩΝ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ"

1. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. - ΣΦΥΡΗΣ ΒΑΣ.

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ-ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

3. ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.

3. ΔΟΥΗΣ ΝΙΚ. - ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΔΙΠΛΩΝ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

1. ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ.

2. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. - ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

3. ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝ. - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.

3. ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

«Παπασιδέρεια 2011»

Ο Δήμος Κρωπίας διοργανώνει στις 16 & 17 Ιουνίου, διή-

μερο αγώνων στίβου και Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής στο

πλαίσιο των ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων  «ΠΑΠΑΣΙ-

ΔΕΡΕΙΑ». Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει για πρώτη

φορά αγώνες στίβου. 

Οι αγώνες στίβου θα διεξαχθούν την Πέμπτη 16 Ιουνίου

στο ανοιχτό δημοτικό στάδιο Γ.Σ Παπασιδέρη στις 5 το

απόγευμα. Το Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής θα διεξαχθεί

την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 19.30μμ. στο κλειστό Γυ-

μναστήριο Γ.Σ Παπασιδέρη.  
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Τυχεροί ήταν όσοι συμμετείχαν στην εκ-

δήλωση που διοργάνωσε η specialized,

αφού δοκίμασαν στα μονοπάτια του δι-

λόφου Βάρης ποδήλατα με μέσο όρο

αξίας 4.000 ευρώ. Αθλητές του χώρου

της ποδηλασίας αλλά και απλοί λάτρεις

του ποδηλάτου ένοιωσαν την άνεση της

οδήγησης με την τεχνολογία της special-

ized. Με αναρτήσεις στο πιρούνι αλλά και

στο πλαίσιο, με ταχύτητες μπροστά και

πίσω και με υδραυλικά φρένα, η οδήγηση

ήταν απολαυστική.

Πήραμε τις οδηγίες απ’ τους εκπροσώ-

πους της εταιρείας, βάλαμε το κράνος

μας και αρχίσαμε την ανάβαση του βου-

νού. 45 λεπτά που σου επέτρεπαν να το

χρησιμοποιήσεις ήταν υπέρ – αρκετά για

να γυρίσουμε πιασμένοι...

Με την παρουσία της, τίμησε την διοργά-

νωση η πρωταθλήρια Ελλάδας στην πο-

δηλασία πίστας, Αγγελική Κουτσονικολή
καθώς και άλλοι χορηγούμενοι αθλητές

της specialized. 

Test drive σε ποδήλατα βουνού και δρόμου

Μικρογλυπτική απο μέταλλο
Έκθεση μικρογλυπτικής του γλύπτη - πεταλωτή

Ιωάννη Ζώη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδη-

λώσεων στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης, μεταξύ 4 & 5

Ιουνίου. 

Όσοι είχαν την ευκαιρία να την απολαύσουν, παρα-

κολούθησαν έργα εμπνευσμένα από ζώα, μουσικά

όργανα, κινήσεις του σώματος αλλά και καθημερινά

αντικείμενα. 

Η σχέση του καλλιτέχνη με την γλυπτική αναπτύχ-

θηκε μέσω του επαγγέλματος του πεταλωτή. Όπως

λέει στο βιογραφικό του, ο πατέρας του ήταν βοηθός

πεταλωτή. “Από μικρός παρακολουθούσα εξονυχι-
σμούς και πεταλώματα. Τη σχέση του τεχνίτη των
οπλών με τη τέχνη, τη βίωνα από τότε που θυμάμαι
τον εαυτό μου.
Ακολούθησα την δουλειά του πατέρα μου από την
ηλικία των 15 ετών”. Τα χρόνια που πέρασαν άφησαν
τεχνογνωσία στα πρώτα στάδια και αποτέλεσαν ένα
σημαντικό σχολείο για μένα επειδή από τότε αγά-
πησα τα άλογα και τη τέχνη”.

Τον Αύγουστο του 2000 έγινε μέλος του Farrier Reg-

istration Council παίρνοντας συγχρόνως την έγκριση

να πεταλώνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σήμερα ζει στις Αχαρνές και εξασκεί την τέχνη του

πεταλώματος, είτε στην Αττική με αθλητικά άλογα σε

ιππικούς ομίλους, είτε στην επαρχία με άλογα ελεύ-

θερης ιππασίας.


