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Η νομιμότητα
το άλλοθι 
της διαφθοράς

Εχω αρχίσει από πολλού ήδη, ν’ ακούω “νόμιμο” και

τνα “κουμπώνομαι”. Κι όχι μόνο να “κουμπώνομαι”

αλλά και να το “βουλώνω” γιατί οι μετερχόμενοι

της νομιμότητας είναι και πολύ εύθικτοι και ο νόμος

τους δίνει το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δι-

καιοσύνη - όχι στην ποινική, για να

κολαστεί το τυχόν παράπτωμα της

συκοφαντικής δυσφήμισης δια του

Τύπου, αλλά στην αστική δικαιοσύνη

- όπου ο “θιγόμενος” ζητάει “τα κέ-

ρατά του”, έτσι που αν πάει κάτι

στραβά και καταδικαστείς, να κατα-

στραφείς οικονομικά, ο δε “θιγόμε-

νος” και ο δικηγόρος του να τρίβουν

πανευτυχείς τα χέρια τους γιατί εσύ

την “πάτησες” κι αυτοί βγήκαν “λάδι”.

Μ’ αυτό το συνδιασμό* λοιπόν επιτυγχάνονται όλοι

οι “νόμιμοι” επιδιωκόμενοι στόχοι:

― Και “δημοκρατική ελευθερία” άσκησης κριτικής

και έκφρασης γνώμης έχουμε - αν κοτάς - 

― και κατοχύρωση προστασίας της αξιοπρέπειας

και της ηθικής  ακεραιότητας  των  πολιτών, των

επίσης έντιμων (εντός και εκτός εισαγωγικών) και
Συνέχεια στη σελ. 12

του Κώστα
Βενετσάνου*

Τροποποίηση

κατασκευής 

ποδηλατόδρομου

στη Βούλα 
σελίδα 7

Οι κινητές 

καντίνες της

Βάρκιζας 
σελίδα 12

Κόντρες για τις

Καντίνες στο

Κορωπί 
σελίδα 13

“Αντε α λα φουμέντο 

και μαστουριόρε 

μετε γκομενέτε ο ντεκε”...

Το τσιγάρο απαγορεύεται
αυστηρά...

Σελίδα 4

Αντιδράσεις για κέντρο 

επεξεργασίας λυμάτων στη

Γερακίνα της Φώκαιας Σελίδα 6

Τα Λατομεία, άχθος
για το Μαρκόπουλο! 

Ενώ ο Δήμος προχωράει σε κατασχέσεις 
για τα χρωστούμενα λατομικά τέλη

Η κυβέρνηση βάζει διάταξη απʼ το παράθυρο 

για απόθεση αποβλήτων! Σελίδα 17

DE FACTO 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

στη ΓΛΥΦΑΔΑ
“Συνεργοί” ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΔΕΣΠΟΤΗΣ

Το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ έπρεπε να γίνει, κι έγινε. Μπράβο και στο Δεσπότη, μπράβο και στο

Δήμαρχο.

Δεν επιβραβεύουμε την “παρανομία”. Επιβρα-

βεύουμε την αποφασιστικότητα για την άμεση

κάλυψη μιας αδήρητης ανάγκης.

Είναι αυτό που έκανε η Αντιγόνη που έθαψε το

νεκρό αδελφό της, αδιαφορώντας για τους “νό-

μους” του Κρέοντα. Είναι αυτό που κάνουν οι

πραγματικοί ηγέτες, που έχουν αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στις ανάγκες του

λαού τους, παρακάμπτοντας τις γραφειοκρατικές φιοριτούρες που καλύπτουν συνήθως

οκνηρία, ευθυνοφοβίες, σπουδαιοφάνεια, σκοπιμότητες ή και μικρά και μεγάλα συμφέ-

ροντα.                                                                                              Συνέχεια στη σελίδα 3
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Θεατρικό φεστιβάλ Ηλιού-
πολης Σελ.6

Επιτροπή Παιδείας στα 3Β Σελ. 7

Απολογισμός θερινής ραστώνης
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αποποινικοποίηση χρήσης ναρκω-

τικών ουσιών Σελ. 9

Επιλεκτική χρεοκοπία και νοοκο-

πία Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Δεκαήμερο πολιτισμού στο Σαρω-

νικό Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ.11

Η “Αναγέννηση” για “Σφηττό” Σελ. 14

Ελλάδα, εντροπία και ελπίδα
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 14

Σαπουνο...αλχημείες με το ΒΒΕΜ 
Σελ. 15

Απάντηση του Δήμου Μαρκοπού-
λου σε επιθέσεις... Σελ. 16

Μεταφορές μαθητών από τους Δή-

μους Σελ. 18

Διατροφή και διαδίκτυο Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑποποινικοποίηση χρήσης ναρκωτικών
Αφιερωμένο εξαιρετικά γιατί ...

«φτιαξάρε στο μινούτο ντε δου-

λειέν»

«Έντε λα μαγκέ ντε Βοτανίκ» και

... χαράς ευαγγέλια για εκατοντά-

δες χιλιάδες χρήστες ινδικής κά-

ναβης, από την Κυβέρνηση που

στο ... Βοτανίκ, θέλει να φτιάξει ...

Τζαμιά!!! Από μια κυβέρνηση που

«φτιαξάρε στο μινούτο ντε δου-

λειέν» για λογαριασμό των δανει-

στών μας φυσικά!

Οσο για το τραγούδι, γράφτηκε

το.... 1932-1933, όταν ο Ζαγοραίος

ήταν 4 χρονών και η μουσική ανή-

κει στον Σπύρο Περιστέρη και οι

πρωτότυποι στίχοι στον Χαρ. Βα-

σιλειάδη. Ο Ζαγοραίος είναι ο στι-

χουργός στην "αργκό" εκδοχή.

Όσο για την πρώτη εκτέλεση του

τραγουδιού με τους "original" στί-

χους, ανήκει στον Ζαχαρία Κασσι-

μάτη.

Αν ζούσαν όλοι αυτοί σήμερα, θα

ήταν από τους πρώτους που θα

εναντιώνονταν στην αποποινικο-

ποίηση των ναρκωτικών. Ειδικά

στις μέρες αυτές, που η αυτοκτο-

νίες κάνουν θραύση και η νεολαία

μας αισθάνεται ότι δεν έχει μέλ-

λον.

Μετά την απελευθέρωση των ταξί

λοιπόν έρχεται η ... απελευθέρωση

της μαστούρας!!!

Όλοι θα μπορείτε να μαστουρώ-

νετε ελεύθερα, όπου γουστάρετε!

Αλίμονο όμως σε όποιον καπνίζει

(κανονικά τσιγάρα)! Αυτός μπορεί

να συλλαμβάνεται αν δεν έχει να

πληρώσει το πρόστιμο! Ετσι, η κυ-

βέρνηση αλαλούμ, έχει στην κυ-

ριολεξία τρελάνει τους Έλληνες

με τα καμώματά της!

Επιτρέπει το μαστούρωμα αλλά ...

απαγορεύει το κάπνισμα!!!

Σίγουρα, κάποιος φωτεινός εγκέ-

φαλος της ομάδας Γιωργάκη, θα

σκέφτηκε ότι αφού χάσαμε τους

ψήφους των ταξιτζήδων, είναι

καλή ιδέα να τους αντικαταστή-

σουμε από τους ψήφους των ...χα-

σικλήδων!!

Και φυσικά, σε μια εποχή που όλοι

τρέμουν μη τυχόν και εξεγερθεί η

νεολαία, η απελευθέρωση των

ναρκωτικών και η αποποινικοποί-

ησή τους, αποτελεί μια πρώτη

πράξη, για την καταστολή των αν-

τιδράσεων.

Το σκεπτικό απλό και χιλιο-χρησι-

μοποιημένο:

«Ας ρίξουμε τη νεολαία στα φτηνά

ναρκωτικά, και έχοντας τους μέσα

στην μαστούρα, θα μπορούμε να

τους ελέγχουμε καλύτερα και μα-

ζικότερα» ! Παλιά συνταγή, με την

οποία οι Τροϊκανοί, θα τρίβουν τα

χέρια τους!

Από τη μια λοιπόν η Κυβέρνηση

νοιάζεται για την υγεία μας και

απαγορεύει το κάπνισμα και από

την άλλη, επιτρέπει τα ναρκωτικά,

προφανώς διότι ...αυτά δεν μας

βλάπτουν!!

Και φυσικά, θα μπορούσα να

δεχτώ κάτι τέτοιο αν προηγουμέ-

νως η Κυβέρνηση είχε φροντίσει

να φτιάξει θεραπευτήρια (τύπου

ΟΚΑΝΑ) για τους χρήστες! Στη

χώρα μας όμως, αυτός που σή-

μερα κάνει αίτηση για τον ΟΚΑΝΑ,

θα γίνει αποδεκτή μετά από 6 χρό-

νια! Και φυσικά στο διάστημα αυτό

ο ... ασθενής θα έχει πεθάνει!!!

Με πρόσχημα ότι «κυνηγάμε τον

έμπορο ναρκωτικών» και όχι τον

χρήστη, δεν μας είπαν κάτι πολύ

απλό! Ποιον μεγαλέμπορο ναρκω-

τικών έπιασε αυτή η Κυβέρνηση?

Διότι τώρα που θα αυξηθεί κατα-

κόρυφα η ζήτηση, οι έμποροι ναρ-

κωτικών θα κάνουν χρυσές

δουλειές. Γι’ αυτούς άλλαξε το νο-

μικό πλαίσιο; Εγινε σκληρότερο;

Όχι βέβαια!!!

Από την άλλη, ποινικοποιεί το επι-

χειρείν, με αποτέλεσμα σήμερα να

υπάρχει κλίμα φόβου για επενδύ-

σεις στη χώρα μας! Ποιος θα επεν-

δύσει άραγε όταν θα υπάρχει ο

πέλεκυς του ...Κορυδαλλού αν δεν

πάνε καλά οι δουλειές του;

Έχουμε μια Κυβέρνηση που στην

ουσία εφαρμόζει ένα σχέδιο οικο-

νομικής εξαθλίωσης (κυρίως) της

νεολαίας μας και αντί για να δώσει

κίνητρα για δουλειά στο 40% των

νέων ανέργων, τους δίνει το δι-

καίωμα να μαστουρώνουν ελεύ-

θερα, προφανώς για να ξεχνούν

τον πόνο τους!!!
tolmi.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπού-

λου συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Αυ-

γούστου στις 8μ.μ. με 14 θέματα.

Επιλέγουμε:
5) Λήψη απόφασης για βεβαίωση προστί-

μων παραβάσεων Κανονισμού Καθαριότη-

τας. 

6) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζη-

μίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο

Ο.Τ. 385 με κωδικό ιδιοκτησίας 040301

της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή

της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

8) Λήψη απόφασης για προσκύρωση κα-

ταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιο-

κτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 770 με

κωδικό ιδιοκτησίας 642706 και 642720.

10) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμή-

ματος καταργουμένης αγροτικής οδού

στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.

Γ388 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

11) Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολο-

γίων Πάγιας Προκαταβολής.

12) Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης

πίστωσης εξόδων διαφόρων εκδηλώσεων

Δήμου.

� Συνελήφθη ο βιαστής της

12χρονης (45 ετών), ο οποίος

ομολόγησε την πράξη του στους

αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια

της ανάκρισης, δηλώνοντας, μά-

λιστα, πως είχε εκτίσει εξαετή

ποινή φυλάκισης στη Γερμανία

για ανάλογη υπόθεση βιασμού.

Ο δράστης, μετά την ομολογία

του, αναγνωρίστηκε και από το

12χρονο κορίτσι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μαρκοπούλου

συνεδριάζει
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Ετσι την Παρασκευή 12 Αυγού-

στου τρ.ε. με αποφασιστικές κινή-

σεις του Δήμου Γλυφάδας έγιναν,

οριοθέτηση, καθαρισμός, περί-

φραξη και εκσκαφή οκτώ τάφων,

όπου εν συνεχεία ο Μητροπολίτης

Γλυφάδας, με κληρικούς της Μη-

τροπόλεως, τέλεσε τις ακολου-

θίες της ταφής των νεκρών. 

Μετά τις ταφές τοποθετήθηκε

προκατασκευασμένος Ναός του

Νέου Κοιμητηρίου, που θα τιμάται

στο Γενέσιο της Υπεραγίας Θεο-

τόκου (8 Σεπτέμβριου)  δωρεά του

Αθανασίου Μαρτίνου.

Στη συνέχεια ετελέσθη η Ακολου-

θία των Θυρανοιξίων του Ιερού

Ναού από το Μητροπολίτη κ.

Παύλο, που ευχαρίστησε το δω-

ρητή Αθ. Μαρτίνο και το Δήμαρχο

Γλυφάδας Κ. Κόκκορη, για τις συν-

τονισμένες και τολμηρές ενέργειές

του, με το ευτυχές τελικό αποτέ-

λεσμα, αν παραμείνει.

DE FACTO ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ στη ΓΛΥΦΑΔΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο Δεσπότης και ο Δήμαρχος έκοψαν το γόρδιο

δεσμό 30 χρόνων, όπως όφειλαν. Πρώτος νόμος

είναι το συμφέρον του Λαού, για να παραλλάξουμε

λίγο τη νoμική αρχή του ρωμαίκού δικαίου.

Τώρα το Υπουργείο έχει “σκυλιάσει”. Ημουν ακόμη

διακοπές όταν άκουσα την κυρία Γεν. Γραμματέα να

ορίεται κατά του ομοϊδεάτη της Δημάρχου Γλυφάδας

Κ. Κόκκορη. Δεν θα μεταφέρω τα σχόλια ξένων του-

ριστών. Ετσι την επομένη εργάσιμη η Ειδική Υπηρε-

σία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ήρθε και έκανε

αυτοψία και κάλεσε το Δήμαρχο σε απολογία. Τον

“συνεργό” Δεσπότη γιατί δεν τον κάλεσε;

Ας πάει το Υπουργείο να ξεθάψει τους νεκρούς. Ο

Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος δήλωσε: ...εφό-

σον έχουν γίνει θυρανοίξια και καθαγιασμός του Κοι-

μητηρίου, θα δεχθεί να περάσει η μπουλντόζα απ’ το

πτώμα του και όχι να μετακινηθεί ο ιερός ναός.

Για όσους γνωρίζουν το Νεκροταφείο Γλυφάδας,

υπερκορεσμένο, που βρίσκεται σ’ έναν κεντρικότατο

δρόμο της πόλης, μέσα στα σχολεία και δίπλα στην

παιδική χαρά, δεν υπάρχουν αμφιβολίες.

Για τους άλλους ας φροντίσουν να μάθουν.

Και για να τελειώνω καταθέτω και την πρότασή μου,

που είχα κάνει το 1985 στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

όλης της Αττικής με Πρόεδρο τον αείμνηστο Κατρι-

βάνο.

Την πρόταση την έκανα γιατί διέβλεπα ότι η Ελλάδα

εκτός από “ένα απέραντο τρελοκομείο”, θα γίνει και

ένα απέραντο νεκροταφείο.

Η Γλυφάδα, για παράδειγμα, με θνησιμότητα κατ’

έτος 8 στους 1000 κατοίκους (8%o) και με πληθυσμό

άνω των 80.000 κατοίκων (απογραφή 2001) χρειάζε-

ται νεκροταφείο με 2000 τάφους 3ετούς ταφής και

όχι ιδιόκτητους. Αυτό σημαίνει, μία έκταση 20-30

στρεμμάτων.

Πρόταση: Κατάργηση των ιδιωτικών των λεγόμενων

οικογενειακών τάφων (που κοντεύουν να γίνουν

σουίτες πολυτελείας!). Ας καταργήσουμε τουλάχι-

στον τις διακρίσεις μετά θάνατον. Αυτό επιβάλλεται

και θρησκευτικά.

Καύση των νεκρών. Ας καθιερωθεί επιτέλους η εθε-

λούσια αποτέφρωση των νεκρών που σήμερα τους

στέλνουμε στη Βουλγαρία(!). Ο Κατριβάνος μου είχε

ζητήση ν’ αποσύρω την πρόταση “να μη γραφτεί στα
πρακτικά”. Επέμενα φέρνοντας ακέραια την ευθύνη

των λόγων μου. “Επιμένω”, του είπα. Κάποτε αυτή η

πρόταση πρέπει να γίνει από επίσημο βήμα. Ας γίνει

λοιπόν απ’ τον Αντιδήμαρχο Βούλας. (Συζητιόταν η

δημιουργία νεκροταφείων μαμούθ, ένα των οποίων

θα κατασκευαζόταν στον Υμηττό μεταξύ Γλυφάδας

και Βούλας).

Την επομένη ημέρα, όλος ο Τύπος ασχολήθηκε με το

θέμα... Πόσα χρόνια έχουν περάσει;

Αυτή είναι η αντίληψη της νομιμότητας· μη θίγετε τα

κακώς κείμενα. Κουβεντιάστε τα και ξανακουβεντά-

στε τα...
Κώστας Βενετσάνος

Εννιά χρόνια παρεμβάσεις Δήμου 

και Μητρόπολης απέβησαν άκαρπες!!!

Αφού λοιπόν η πολιτεία εκώφευε επί εννιά χρόνια + άλλα τριάντα, στην τρομακτική πλέον ανάγκη,

δημιουργίας νέου νεκροταφείου στη Γλυφάδα, όπου το παλιό έχει υπερκορεστεί και βρίσκεται

ανάμεσα σε δύο σχολεία και μία παιδική χαρά, ο σημερινός Δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης,

αποφάσισε να λύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με το Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλο.

Οπως εξήγησε ο δήμαρχος

Κων. Κόκκορης, στο έκτα-

κτο Δημοτικό Συμβούλιο

που πραγματοποιήθηκε

στις 17 Αυγούστου, οι

λόγοι για τους οποίους η

Δημοτική Αρχή προχώρησε

σε αυτή την ενέργεια είναι

ότι:

― Στη Γλυφάδα κατοικούν

πάνω από 130.000 κάτοι-

κοι· είναι ο μεγαλύτερος

Δήμος με «πρόσωπο» στον

Υμηττό και ταυτόχρονα ο

μόνος που δε διαθέτει κοι-

μητήριο στην περιοχή

αυτή, χωρίς παράλληλα να

υπάρχει άλλη επιλογή

χώρου.

― Οι διεθνείς προδιαγρα-

φές προβλέπουν για τέ-

τοιου μεγέθους πόλη,

κοιμητήριο 100 στρ. τουλά-

χιστον, (το σημερινό είναι 4

στρ.) και εντός του κέν-

τρου της πόλης, δίπλα σε

σχολείο, με αποτέλεσμα

να μην μπορεί να καλύψει

τις υπάρχουσες ανάγκες. 

― Παρά τις όποιες προ-

σπάθειες, των Δημοτικών

αρχών της Πόλης επί 30

χρόνια, το πρόβλημα εξα-

κολουθούσε να παραμένει

άλυτο.

Οι ανάγκες λόγω θέρους

και καύσωνα είχαν γίνει

πολύ πιεστικές... 

“Eίμαστε αποφασισμένοι να διεκδι-
κήσουμε ό,τι ανήκει στην πόλη της
Γλυφάδας”

Κλείνει το παλιό με απόφαση του Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνο ψήφισμα απο-

φάσισε τη διακοπή λειτουργίας του Παλαιού Κοιμη-

τηρίου ζητώντας από την πολιτεία να βρει άμεση

λύση, καθώς ήδη οκτώ οικογένειες περιμένουν να εν-

ταφιάσουν τον άνθρωπό τους, που βρίσκεται στο ψυ-

γείο!

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα δεντροφυτέψει το χώρο

με υδραυλικό δίκτο ποτίσματος.
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ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2011
Στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Αγίου Γε-

ωργίου στηΝ Παλλήνη, θα εξελιχθούν και τα φετινά Νεο-

παλλήνεια· η ετήσια γιορτή των κατοίκων της Νέας

Παλλήνης για να αποχαιρετήσουν το Καλοκαίρι και να

υποδεχτουν το Φθινόπωρο.

Τα Νεοπαλλήνεια, που διοργανώνονται για 30η χρονιά,

αποτελούν ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο για την περιοχή

και επιδιώκουν, με το γλέντι και την παρουσίαση ποικίλων

και σύγχρονων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να συ-

σπειρώσουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και

να τους δώσουν μια σταθερή, δημιουργική διέξοδο.

Η πρώτη μέρα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, είναι αφιε-

ρωμένη στη νεολαία και περιλαμβάνει συναυλίες των Ζακ

Στεφάνου, με την Πάντα-Κοάλα, Imam Baildi Soundsys-

tem, Βαγγέλη Κακουλάκη και τη συμμετοχή του Καλλιτε-

χνικού Σχολείου Γέρακα, με το δομημένο αυτοσχεδιασμό

χορού “Αν έτρεχα, ίσως και να σε έπιανα”, και άλλα που θα

πλαισιώσουν τη γιορτή.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει λαϊκό γλέντι

με το Νίκο Χατζόπουλο και την ορχήστρα του που καλούν

σε ένα μουσικό ταξίδι, συνοδευόμενο με παραδοσιακούς

χορούς από το Χορευτικό Συγκρότημα του Πνευματικού

και Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Παλλήνης.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, είναι αφιερωμένη στους μι-

κρούς φίλους με Θέατρο Σκιών του Μιχάλη Ταυλάτου.

Κάθε Τετάρτη λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη

στον κινηματογράφο “Άστρον” στην Αρτέμιδα (Νη-

ρηίδων 9). 

Οι προβολές, ξεκινούν στις 23:00:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

24/8 Ζαμπρίνακι Πόϊντ 

31/8 Αλεξάνδρα

7/9 Η μάχη του Αλγερίου

14/9 Αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο 

Κινηματογραφική Λέσχη 
Αρτέμιδας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕ-

ΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής

Αντίστασης, Άνω Ηλιούπολη,

τηλ. 210 9919818, 210 9941199, 210 9914732,

WWW. klh.gr, e-mail:cineclubilioupolis@gmail.com) μπορείτε

να απολαύσετε επιλεγμένες κινηματογραφικές ταινίες.

• ΤΡΙΤΗ 23/8/2011 MELI (BAL) του Σεμίχ Καπλάνογλου

(ΤΟΥΡΚΙΑ, 2010, έγχρωμη, 103΄)

• ΤΡΙΤΗ 30/8/2011 ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙ (TAMO I OVDE) του Ντάρκο

Λουνγκούλοφ (ΣΕΡΒΙΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΗΠΑ, 2008, έγχρωμη, 85΄)

Καθαρισμός της παραλίας

του Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Σαρωνικού και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούριζα -

Λαγονησίου” με τη χορηγία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Σκάï

διοργανώνουν καθαρισμό της παραλίας του Αγίου Νικολάου Λα-

γονησίου το Σάββατο στις      20 Αυγούστου 2011.

Το ραντεβού είναι 10 το πρωί στον Άγιο Νικόλαο Λαγονησίου. 

Σημειώνει ο Σύλλογος:

― Να θυμόμαστε πάντα ότι, για να παραμείνει η παραλία ανοι-

χτή  σε όλους,  θα πρέπει να φροντίζουμε για την καθαριό-

τητα της.

― Πάγια τακτική όσων την επιβουλεύονται για εμπορική χρήση

είναι να κατηγορούν τους λουόμενους ότι δεν την διατηρούν

καθαρή. Ας μην τους δίνουμε άλλοθι. 

― Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον τόπο

και  στο περιβάλλον μας. 

― Το χρωστάμε στα παιδιά μας.  

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση

του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του

τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν εξέταση

Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και 65 ετών στο

Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα 2299-3-

20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (Κοζικοπούλου Μαρία,

Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

"ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2011" 26 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 26 Αυγούστου

21:30

Πανηγύρι στον Αγ. Φανούριο
Καρελάς Κορωπίου

Λαϊκή Μουσική βραδιά
διοργάνωση

Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρελά

Σάββατο 27Αυγούστου

Επίσημη έναρξη Σφηττείων

19:30 Εγκαίνια Έκθεσης Εικαστικών

στον εκθεσιακό χώρο της Δεξαμενής.

Εφτά ζωγράφοι+ένας κεραμίστας.

21:00 Μουσικοθεατρική Παράσταση:

«Μια ζωή την έχουμε...»
στο θέατρο της Δεξαμενής

Τρίτη 30 Αυγούστου, 18:30-20:30

Η Αγγ. Τσεβά ζωγραφίζει δείχνοντας

τα μυστικά της τέχνης της ζωντανά,

για δυο ώρες στο χώρο της Δεξαμε-

νής.

20:30 Παιδική Θεατρική Παράσταση

«Ο Αγέλαστος Πρίγκιπας» στο θέα-

τρο της Δεξαμενής. Διάρκεια  1 ώρα &

30'. 

Μια εξαιρετική βιωματική-διαδραστική

παράσταση με την ουσιαστική συμμε-

τοχή των παιδιών στο έργο μαζί με

τους ηθοποιούς. Τα παιδιά προετοιμά-

ζονται μισή ώρα πριν την παράσταση

από τους εξειδικευμένους συνεργά-

τες, ντύνονται τα κοστούμια και τα

στοιχεία που τους προσφέρουν και

συμμετέχουν στην δράση και εξέλιξη

του παραμυθιού.

Τετάρτη 31 Αυγούστου, 19:30 

Ποδηλατοδρομία Έναρξη από Πλατεία

Γυμνασίου.

Σιν-Μελέτης, 20:00 

Αναβίωση του εθίμου της φωτιάς,

στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνα-

σίου Κορωπίου

Σαββατοκύριακο 3-4 Σεπτεμβρίου

“Λήναια”, Γιορτή Τρύγου στον Αμπε-

λουργικό Συνεταιρισμό Κορωπίου

Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου, 21:30

Πανηγύρι στον Αγ. Δημήτριο Αλυκού

Κορωπίου

Λαϊκή Μουσική βραδιά Διοργάνωση

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Δημητρίου

Παρασκευή 09/9, 21:00 

Συναυλία με τον Ορφέα Περίδη στο

θέατρο της Δεξαμενής

Σάββατο 10/9, 20:00 

Κρητική Βραδιά στον προαύλιο χώρο

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορω-

πίου. Διοργάνωση Σύλλογος Κρητών

Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης»

Τις ημέρες των εκδηλώσεων θα είναι

επισκέψιμα τα μουσεία και οι χώροι

τέχνης:

1. Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων, στον

πεζόδρομο στο κτήριο της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης

2. Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολι-

τισμού, Αντ. Κιμπιζή 5 (όπισθεν ΔΕΗ),

Ώρες: 18:30 - 20:30

3. Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης

Αγγ. Τσεβά, Βασ. Κωνσταντίνου 37,

μόνο Τρίτη και Παρασκευή 18:00 -

20:00

Με τα φετινά «Σφήττεια 2011» ανοίγουμε ένα νέο κύκλο

στην πορεία του καθιερωμένου θεσμού πολιτιστικών εκδη-

λώσεων του Δήμου Κρωπίας. Και βέβαια τα «Σφήττεια» δεν

θα είναι οι μοναδικές εκδηλώσεις, αφού θα ακολουθήσουν

και άλλες, στις οποίες πλην των άλλων θα συμμετέχουν

και άλλοι Σύλλογοι σχετιζόμενοι κυρίως με την παράδοση.

Το νέο Νομικό Πρόσωπο «Σφηττός» συνάντησε τεράστιες

δυσκολίες για να εναρμονιστεί στον νέο Νόμο του Καλλι-

κράτη και τα μέλη του νέου Δ.Σ ανέλαβαν πολύ αργά τα

καθήκοντά τους. Παρόλα αυτά, κατορθώνουν να μας πα-

ρουσιάσουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που είναι κοντά

στις προσδοκίες μας και στην οικονομική πραγματικότητα.

Τα φετινά «Σφήττεια» αφήνουν πολλές υποσχέσεις για ένα

ουσιαστικό «πάντρεμα» παραδοσιακών δημιουργικών τά-

σεων του Κορωπίου και μιας σύγχρονης «ματιάς» στις πο-

λιτιστικές εξελίξεις. Θέλουμε τα Σφήττεια να γίνουν μια

ανοιχτή πολιτιστική εκδήλωση των δημιουργικών ανθρώ-

πων του Κορωπίου και των Μεσογείων. Σας καλούμε, με

αφετηρία τα φετινά «Σφήττεια», να γράψουμε ως κοινωνία

του Κορωπίου, τη δική μας σελίδα στα πολιτιστικά δρώ-

μενα. Από το χειμώνα του 2011-2012 μπορούμε όλοι να

συμμετέχουμε στην ανοιχτή οργανωτική επιτροπή των

Σφηττείων και να κάνουμε πράξη αυτά που τόσα χρόνια

απαιτούσατε για αξιοποίηση των νέων, τον τοπικών καλλι-

τεχνών, για δικές μας παραγωγές. Εύχομαι καλή επιτυχία!

Δημήτριος Κιούσης

Δήμαρχος Κρωπίας

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Γιορτή Σαρδέλας 

στα Καλύβια
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων του

Δήμου Σαρωνικού, οργανώνει και εφέτος την

"ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ", που το έχει κάνει πλέον

θεσμό και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Αυγού-

στου στο ΚΙΟΣΚΙ στην παραλία Καλυβιών, ώρα έναρ-

ξης 21:00.

Παπούτσι για ...χορό και όσφρηση για μυριστή σαρ-

δέλα... 

Μικρός Έγιολφ
του Ερρίκου Ίψεν

Θέατρο Πόρτα - Άνοιξη 2012

5 τελικές ανοιχτές πρόβες: 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2011 με ελεύ-

θερη είσοδο

Μετάφραση: Μαρία Αδάμ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Παίζουν: Θύμιος Κούκιος, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννα Πιατά,

Ελίνα Ρίζου, Βασιλική Σουρρή και ο μικρός Γιάννης Στρατού-

λιας

Είκοσι ακριβώς χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του Μι-

κρού Έγιολφ στο Θέατρο “Εμπρός” σε σκηνοθεσία του Τάσου

Μπαντή, μια ομάδα νέων καλλιτεχών, οι περισσότεροι από-

φοιτοι της Δραματικής Σχολής του “Εμπρός”, έρχονται αντι-

μέτωποι με το σημαντικό αυτό κείμενο της παγκόσμιας

δραματουργίας.

Έργο της τελευταίας περιόδου της ιψενικής σκέψης, που αφή-

νει σε δεύτερο πλάνο την κοινωνική καταγγελία για να εστιά-

σει στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, ο Μικρός Έγιολφ (1894)

ανατέμνει μια τυπική ιψενική οικογένεια, δυσλειτουργική και

αποξενωμένη, με τα ένοχα μυστικά και τους ανομολόγητους

πόθους του παρελθόντος να βαραίνουν το παρόν και να υπο-

νομεύουν το μέλλον.

Στη μετάφραση της Μαρίας Αδάμ, που έγινε για το πρώτο

ανέβασμα του έργου στο Εμπρός, ο Δημήτρης Καραντζάς αν-

τιμετωπίζει τον Μικρό Έγιολφ με την σκωπτική και ειρωνική

διάθεση που επιτάσσει κι ο ίδιος ο Ίψεν:  υπό το αποστασιο-

ποιημένο βλέμμα του συγγραφέα τα πρόσωπα, παγιδευμένα

στις εμμονές και τα πάθη τους, θα μάθουν «αναγκαστικά»,

μέσα από οδυνηρές δοκιμασίες, να αποδέχονται την πραγμα-

τικότητα και να συνυπάρχουν.

Μια παραγωγή της ομάδας GRASSHOPPER

“Το γάλα” θεατρική παράσταση 

στη Βραυρώνα

Στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος θα πραγματο-

ποιηθεί η θεατρική παράσταση “Το γάλα” του Βασίλη Κα-

τσικονούρη με τους Άννα Βαγενά, Δημήτρη Πατσή,

Βασίλη Παλαιολόγο και Ηλιάνα Αραβή, σε σκηνοθεσία

Άννας Βαγενά την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, 21:00.
Σκηνογραφία Γιάννης Βάμβουρας (πάνω σε μια ιδέα της Άννας

Βαγενά). Φωτισμοί Αλ. Αναστασίου.

Μουσική επιμέλεια Άννα Βαγενά και βοηθός σκηνοθέτη Ελένη

Πολιτοπούλου.

Εισιτήρια  προπωλούνται στο Πνευματικό Κέντρο Αρτέμιδος

(απέναντι από το φούρνο Διαγγελάκη).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2294-0-45565. 

Τριήμερο εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό,

στο χώρο προ των Ολυμπιακών γηπέδων, 16 έως 18 Σε-

πτεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του Δήμαρχου Κ. Κορτζίδη

και της «Επιτροπής Αγώνα για Μητροπολιτικό Πάρκο Ελ-

ληνικού».

Στο κτήριο της ξιφασκίας μάλιστα θα γίνει έκθεση 120 ει-

καστικών καλλιτεχνών μετά από πρωτοβουλία της καθ.

ΕΜΠ Πορτάλιου.

Ο Μίκης Θεοδωράκης θα είναι ο ομιλητής την πρώτη μέρα

και η ορχήστρα του θα δώσει μεγάλη συναυλία. 

Την ευθύνη της εκδήλωσης έχει η ανοιχτή καλλιτεχνική

επιτροπή της Σπίθας.

Από τον περασμένο μήνα Ιούλιο,

ο Δήμος Σαρωνικού έχει οργανώ-

σει και πραγματοποιεί εξαιρετικές

εκδηλώσεις, όλων των ενδιαφε-

ρόντων. Μουσικές, θεατρικές, συ-

ναυλίες και άλλα που πολλοί

κάτοικοι απόλαυσαν και έπονται

μέχρι και το Σεπτέμβριο.

Παρασκευή 26 Αυγούστου, ώρα

9μ.μ.

Εντεχνη μουσική βραδιά με την

Ειρήνη Ζέρβα, στην παραλία Λα-

γονησίου στα Καλύβια.

Σάββατο 27/8, ώρα 9μ.μ.

Μουσική παράσταση από τη Δη-

μοτική Κοινότητα Παλ. Φώκαιας

στο Λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας.

Σάββατο 27/8, ώρα 8.30μ.μ.

Μουσική βραδιά με τη διοργά-

νωση του εξωραϊστικού και πολι-

τιστικού Ομίλου Οικιστών

Σαρωνίδας, στον προαύλιο χώρο

ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτό-

κου Σαρωνίδας.

Κυριακή 28/8, ώρα 7.30μ.μ.

Θέατρο Σκιών, με τη διοργάνωση

του εξωραϊστικού και πολιτιστικού

Ομίλου Οικιστών Σαρωνίδας

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, 

“Η γιορτή του μούστου”, Εθιμα

και παραδόσεις από τα Καλύβια,

με τη διοργάνωση της Δημοτικής

Κοινότητας Καλυβίων, στο Πνευ-

ματικό Κέντρο από ώρα 11 το

πρωί έως 5 μ.μ.  και στην Παιδική

Χαρά Παναγή Μιχάλη, στις 7μ.μ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου φιλοξενεί και

παρουσιάζει μια σειρά παραστάσεων

στο ανοιχτό θέατρο Σάρας:

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ»
20 Αυγούστου στις 9 μ.μ.  
Η κλασσική ιστορία των αδερφών Γκριμ, με

τον μαγεμένο πρίγκιπα που έχει μεταμορ-

φωθεί σε βάτραχο. Για να λυθούν τα μάγια

πρέπει να καταφέρει να πλησιάσει την

πριγκίπισσα και να προκαλέσει την προ-

σοχή και την συμπάθειά της. Η πριγκίπισσα

που αισθάνεται μοναξιά στο παλάτι, έχει

μοναδική παρηγοριά και παιχνίδι ένα χρυσό

μπαλάκι. Κάποια φορά παίζοντας μ΄ αυτό

στον κήπο του παλατιού, της έπεσε μέσα

σε μία στέρνα. Στην προσπάθειά της να το

βρει, μια απρόοπτη συνάντηση άλλαξε τη

ζωή της!

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Συμεών, Κυριά-

κος Κάρκαλης, Απόλλων Μπόλλας, Έλλη

Λορέντη, Σπύρος Κατηφόρης.

Είσοδος: 12 €

«ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

28 Αυγούστου στις 9 μ.μ.

Γαλλική κωμωδία του Ευγένιου Σκριμπ σε

μετάφραση – σκηνοθεσία Αλέξανδρου

Αδαμόπουλου, σκηνικά – κοστούμια Ρού-

λας Αλευρά και φωτισμούς Γιώργου Δα-

νεσή. Με τη ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ, το ΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΚΑΤΗ, το ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΩΜΟΥ, τον

ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥ, τη ΒΙΚΥ ΧΑΤΖΗ και τον

ΒΥΡΩΝΑ ΚΟΛΑΣΗ.

Ο Σκριμπ (1791 – 1861), κυριάρχησε στη

γαλλική σκηνή 30 χρόνια κι έγραψε μόνος

ή με συνεργασία πάνω από 400 έργα. Όλη

του η προσοχή είναι συγκεντρωμένη στη

δράση, στην πλοκή και ψάχνοντας το θεα-

τρικό παρελθόν της χώρας του, βρήκε για

πρότυπο τον Μπωμαρσαί. Ο Δουμάς υιός

τον έλεγε “ο Σαίξπηρ των σκιών”. 

Έδωσε ένα καλούπι θεατρικότητας στο ρο-

μαντισμό και τελικά πάνω σ’ αυτόν πάτη-

σαν συγγραφείς που καταπιάστηκαν με

σοβαρά προβλήματα της εποχής τους,

όπως ο Ίψεν. Εδώ, μας δίνει μια κωμωδία

συνεχών ανατροπών στον περίβολο ενός

καστρόπυργου με πρωταγωνιστή τον

έρωτα. Είσοδος: 15 €

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

στην Αθήνα
Από τις 25 Αυγούστου και ως τις 18 Σεπτεμβρίου η Αθήνα

θα φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, όπως

ανακοίνωσε, ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Καμίνης. 

Με πολλές παραστάσεις αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσες κινηματογραφικές ταινίες, για περισσότερο από

είκοσι ημέρες, η πόλη θα ζει στον ρυθμό της αρχαίας τρα-

γωδίας... 

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει  στις 25 Αυγούστου, στο

Καλλιμάρμαρο, με τον «Προμηθέα» του θεάτρου δρόμου

ΗELIX, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει κύκλος σεμιναρίων

υποκριτικής τεχνικής Αρχαίας Τραγωδίας στον Πολυχώρο

του Δήμου Αθηναίων. Για τη συνέχεια, στο θέατρο του Ατ-

τικού Άλσους, θα εγκατασταθούν οι «Σκηνοβάτες» του

Σταμάτη Φασουλή από το Εθνικό Θέατρο (29/8) και ακο-

λουθούν τα «Δυτικά Βήματα. Στα βήματα της Ιεράς
Οδού» από την Ομάδα Συν + Εργασία (31/8) καθώς και

παρέλαση εθελοντών με αποσπάσματα αρχαίας τραγω-

δίας στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας (1/9).

Από 2 ως τις 7 Σεπτεμβρίου σειρά έχουν οι ταινίες με

θέμα την τραγωδία ή κινηματογραφημένες παραστάσεις

σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το

Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών. Λεπτομέρειες

και πολλές ακόμη εκδηλώσεις θα ανακοινώσουμε σε επό-

μενο φύλλο μας. Πληροφορίες τηλ.: 210 36 21 601.

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 1ου φεστιβάλ στο Δήμο Σαρωνικού

Τριήμερο εκδηλώσεων στο Ελληνικό
16, 17, 18 Σεπτεμβρίου
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Φεστιβάλ Ηλιούπολης

Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης διατηρώντας, τα κύρια χα-

ρακτηριστικά του επιχειρεί να ικανοποιήσει τα γού-

στα του ευρύτερου κοινού μέσα από μία ποικιλία

καλλιτεχνικών τάσεων και θεατρικών ειδών.

Εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και τιμές προσιτές

(από 10 € έως 18 €).

Από τις 24 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι

θεατές  μπορούν να απολαύσουν στο ανοιχτό θέα-

τρο της πόλης (Δημοτικό Θέατρο του Άλσους «Δη-

μήτρης Κιντής»), έργα από την αρχαία, κλασική και

σύγχρονη δραματουργία, ελληνική και ξένη,  από το

Εθνικό Θέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα

και τους πιο εκλεκτούς θιάσους της Αθήνας, με συν-

τελεστές τα σημαντικότερα ονόματα της νέας αλλά

και παλαιότερης γενιάς ερμηνευτών και σκηνοθε-

τών. 

Όλες οι εκδηλώσεις θα ξεκινούν στις 21:00.

― 24/8: "Λυσιστράτη". Η μεγάλη συνάντηση του κα-

λοκαιριού.

― 25/8:  "Το μόνον της ζωής του ταξείδιον" του Γ.

Βιζυηνού. Ο Δήμος Αβδελιώδης, παρουσιάζει

μία παράσταση που έχει συγκινήσει κοινό και

κριτικούς.

― 29/8: "Άμλετ" του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ από την “5η

Εποχή”, στο  Δημοτικό Θέατρο του Άλσους "Δη-

μήτρης Κιντής"  Είσοδος: 15 €

― 31/8: "Σκηνοβάτες" του Σταμάτη Φασουλή από

το Εθνικό Θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο του Άλ-

σους "Δημήτρης Κιντής".  Είσοδος: 15 €

― 1/9:  "Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον"
της Σέλμα Λάγκερλεφ από τις Μαγικές Σβούρες.

Ώρα Έναρξης: 21:00  Τοποθεσία: Δημ. Θέατρο

του Άλσους "Δημήτρης Κιντής"  Είσοδος: 10 €

― 4/9: "Ανθρώπινη φωνή" του Ζαν Κοκτώ από το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης. Δημοτικό Θέατρο του Άλ-

σους "Δημήτρης Κιντής"  Είσοδος: 15 € & 10 €

Η πρόσβαση είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλές γραμ-

μές του ΟΑΣΑ, που σας αφήνουν σχεδόν μπροστά

στο θέατρο:

Γραμμή 237 στη στάση Ταχυδρομείο,

Γραμμή 140 στάση τέρμα (Πλατεία Παλαιών Πα-

τρών Γερμανού-ΙΚΑ) 

• Γραμμή 218 στάση τέρμα (Πλατεία Παλαιών Πα-

τρών Γερμανού-ΙΚΑ) 

Προπώληση εισιτηρίων:

Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηλιούπολης,

Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, Ηλιούπολη

Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-13:00 -  Τηλ. 210 9940699

Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» Λ.

Ειρήνης 50, Ηλιούπολη. 

Καθημερινά: 20:00-22:30 (εκτός Τρίτης)

Τηλ. 210 9919818

Δημοτικό Θέατρο του Άλσους «Δ.Κιντής» Γαρδίκη & Σμόλικα,

Ηλιούπολη. 

Τις ημέρες των εκδηλώσεων: 19:30-22:00 στο κεντρικό ταμείο

Τηλ. 210 9923840

Πληροφορίες στο 210 9940699 και στο www.politismos-ilioupoli.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού  σε μια

μακρά συνεδρίαση 3 & 4 Αυγούστου με θέμα «Λήψη
απόφασης επί της μελέτης-προμελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμά-
των που δεν εξυπηρετούνται από το ΚΕΛ
Μαρκοπούλου», πήρε απόφαση κατά πλειοψηφία να

προχωρήσει στην δημιουργία κέντρου επεξεργασίας

λυμάτων στη θέση Γερακίνα στην Παλαιά Φώκαια.

Το τοπικό συμβούλιο την Φώκαιας απέρριψε τη δημι-

ουργία κέντρου επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύ-

τερη περιοχή της Φώκαιας, κατά πλειοψηφία. Δεν

συμφωνούν για τη χωροθέτηση  στη Γερακίνα. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξαν και διαφορετικές

φωνές, που ναι μεν καταψήφισαν την συγκεκριμένη

πρόταση, αλλά στέκονται με σκεπτικισμό στην θέση

ότι το έργο πρέπει να γίνει.

Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε τόπος πρέπει

να φροντίσει για τα καλά του και τα κακά του. 

Εχουν σκεφτεί οι σύμβουλοι που καταψήφισαν και

έχουν μία άρνηση για όλα, πού πάνε τα λύματα από

όλα αυτά τα μαγαζιά της παραλίας, που συγκεντρώ-

νουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο;

Εχουν σκεφθεί που πάνε τα λύματα από τους βό-

θρους των κατοικιών που στραγγίζουν στον υδρο-

φόρο ορίζοντα;

Η θάλασσα είναι δίπλα από τα σπίτια και ο νοών νο-

είτω.

Μη βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας.

Να απαιτήσουν τεχνολογία, να απαιτήσουν το καλύ-

τερο, αλλά να αποφασίσουν πού θα γίνει γιατί πρέπει

να γίνει.

Η ένσταση

Πέντε σύμβουλοι κατέθεσαν ένσταση

στην Περιφέρεια (18/8) για να μη γίνει

δεκτή η απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, προβάλλοντας διάφορες αιτιο-

λογίες, όπως:

― Η μελέτη στην οποίαν αναφέρεται

δόθηκε 24 ώρες πριν μόνον στα μέλη

της διαπαραταξιακής επιτροπής. Δεν

υπήρξε χρόνος ούτε απλής ανάγνωσης

αυτής από τους ενδιαφερόμενους πολί-

τες. Παρά του ότι η μελέτη έφερε ημε-

ρομηνία Ιουλίου ο αρμόδιος

Αν/δήμαρχος ισχυριζόταν ότι δεν την

είχε.

Σ.Σ. Στον τίτλο του θέματος μιλάει για
προμελέτη και όχι μελέτη. Και είναι φυ-
σικό. Δεν προχωράς σε μελέτη, όταν
δεν έχεις εξασφαλίσει τον χώρο.

― Δεν παρίστατο κατά την διαδικασία

κανείς από το γραφείο συντάξεως της

μελέτης για να απαντήσει στις ερωτή-

σεις που ετέθησαν από τους δημοτικούς

συμβούλους. Η απάντηση του Αν/δη-

μάρχου ότι κανείς δεν ήταν διαθέσιμος

είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Σε ένα

τόσο σοβαρό θέμα έπρεπε να είναι

παρών ένας τουλάχιστον από τους με-

λετητές η εκπρόσωπος του γραφείου.

Έτσι δεν εδόθησαν απαντήσεις.

― Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου

της Π. Φώκαιας δεν υποστήριξε την

κατά συντριπτική πλειοψηφία (4:1) από-

φαση του τοπικού συμβουλίου, απλώς

την διένειμε χωρίς να διαβασθεί. Ο συγ-

κεκριμένος ανέλυσε εκτενώς την προ-

σωπική, μειοψηφική, του θέση και

ψήφισε την συγκεκριμένη χωροθέτηση

παρά την εκπεφρασμένη θέση της πλει-

οψηφίας.

― Από πρόχειρη εκτίμηση της μελέτης

διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες με

κυρίαρχες δύο. Α) αναφέρεται σε περι-

βαλλοντικές επιπτώσεις χωρίς να περι-

γράφει ούτε συνοπτικά την μέθοδο

επεξεργασίας (σελ. 45). Β) Αξιοποιεί

αποφασιστικά την έγκριση περιβαλλον-

τικών όρων που υπήρξε στη προτεινό-

μενη θέση Γερακίνα. (σελ. 69). Η

έγκριση αυτή, στην οποία δεν αναφέρε-

ται συγκεκριμένα, αφορά  τελείως δια-

φορετικές παραμέτρους και σήμερα δεν

ισχύει.

― Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση,

η εγκατάσταση του ΚΕΛ   του Δήμου Σα-

ρωνικού χωροθετείται στην θέση  Γερα-

κίνα (Παλ. Φώκαια)  η οποία απέχει

μόλις 250  μέτρα από τον κεντρικό Οικι-

σμό της Παλ. Φώκαιας και περί τα 300

από τον Οικισμό του Θυμαριού.

― Η πιο πάνω θέση δεν επαρκεί για την

διαχείριση των λυμάτων, δεν υπάρχει

κοντά αποδέκτης των νερών καθότι η

έκταση είναι βραχώδης και σε περί-

πτωση δυσλειτουργίας ή εποχιακού κο-

ρεσμού τα νερά ανεπεξέργαστα θα

πέφτουν στη θάλασσα, δημιουργώντας

προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλον-

τος, δυσοσμίας  κλπ. στις πιο πάνω πε-

ριοχές.  

― Όπως είναι γνωστό, η ΧΑΔΑ που

υπήρχε στην συγκεκριμένη θέση έχει

πάψει να λειτουργεί προ καιρού (αναμέ-

νεται η αποκατάστασή της) και  δεν απο-

τελεί υποβαθμισμένη περιοχή, όπως

αναφέρεται στην 68 σελ. στην Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπε-

βλήθη στην πιο πάνω συνεδρίαση, ότι

δηλ. «Επί πλέον από τις υπόλοιπες λύ-

σεις φαίνεται να πλεονεκτεί η λύση 2

(Γερακίνα) λόγω υποβάθμισης της πε-

ριοχής από τη λειτουργία ΧΑΔΑ Παλ.

Φώκαιας». Αντίθετα η Γερακίνα βρίσκε-

ται επί της παραλιακής λεωφόρου Αθη-

νών-Σουνίου καταλήγοντας ακριβώς

στην είσοδο του θαλάσσιου κόλπου της

Παλ. Φώκαιας.

Είμαστε υπέρ του έργου, όχι στην θέση

Γερακίνα (Παλ. Φώκαια ).

Λέμε ναι στο ΚΕΛ σε θέσεις οι οποίες

δεν αξιολογήθηκαν η αξιολογήθηκαν ελ-

λιπώς, με σημαντικά πλεονεκτήματα πε-

ριβαλλοντικά και κοστολογικά.

Τα στοιχεία της ένστασης πήραμε από τον “Ατ-
τικό Παρατηρητή”

Αντιδράσεις για κέντρο 

επεξεργασίας λυμάτων στη

Γερακίνα της Φώκαιας
Το Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισε

Το τοπικό συμβούλιο Φώκαιας το απέρριψε
Σύμβουλοι προχώρησαν σε ενστάσεις στην Περιφέρεια
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Αποφάσισαν λοιπόν ομόφωνα(!) «τη

διαμόρφωση του κόμβου Αθηναϊδος-

Καλύμνου στο πλαίσιο του έργου κα-

τασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο

Βούλας και ανάπλαση πρασίνου βάσει

του σχεδίου του υπ. Αριθ. Πρωτ.

ΔΜΕΟ/ζ/6117/2817/ΦΚ 8708/29.3.2011

εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών

Μεταφορών και δικτύων, Γενική Γραμ-

ματεία Δημοσίων Εργων. Δ/νση Μελε-

τών Εργων Οδοποιίας τμήμα ζ.

Τι σημαίνει αυτό δεν γνωρίζουμε, γιατί

δεν ακούστηκε απολύτως τίποτα επ’

αυτού. Να ελπίσουμε ότι ο εξωραϊστι-

κός σύλλογος και οι κάτοικοι της πε-

ριοχής θα είναι ενημερωμένοι.

Με τον ίδιο τρόπο πέρασε και το άλλο

θέμα που αφορούσε «μερική τροπο-
ποίηση μελέτης του έργου ποδηλατό-
δρομου…

Οι τροποποιήσεις αφορούν, όπως ση-

μειώνουν:

Α) Β. Παύλου – Ηρας – Περικλέους

& Ξενοφώντος – Περικλέους.
Στην αρχική μελέτη ο ποδηλατόδρομος

ενώ διέρχεται αριστερά από την οδό

Περικλέους στην πλευρά των σχολικών

συγκροτημάτων, μεταφέρεται στην

απέναντι πλευρά του δρόμου.

Στην αρχική μελέτη φαίνεται η συνεχής

διέλευση του ποδηλατόδρομου επί της

οδού Περικλέους από την πλευρά των

σχολικών συγκροτημάτων και των

αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ στην

πορεία μεταφέρθηκε απέναντι.

Στην τροποποίηση επανέρχεται στην

αρχική απόφαση για διέλευση στην

πλευρά των σχολικών συγκροτημάτων

και σε πλάτος 1,70m αντί των 2μ κατα-

λαμβάνοντας πλέον και το τμήμα του

υφιστάμενου πεζοδρομίου για το τμήμα

από την οδό Ξενοφώντος έως την οδό

|Β. Παύλου προκειμένου να εξασφαλι-

στεί και η μονόπλευρη στάθμευση επί

της οδού Περικλέους. Αυτό θα σημαί-

νει αύξηση του πλάτους του δρόμου

από 4μ. που προέβλεπε η συγκεκριμένη

μελέτη με την οποία απαγορευόταν η

παράπλευρη στάθμευση εντός της

οδού σε 5,50μ.) σημειώνεται ότι το υφι-

στάμενο πλάτος της οδού είναι 6 μ.)

Σε ένα τμήμα του θα υπάρχει συνύ-

παρξη πεζών – ποδηλάτων με ανάλογη

σήμανση.

Η ανάγκη στάθμευσης είναι επιτακτική

για την περιοχή τόσο για την εξυπηρέ-

τηση των παρόδιων κατοικιών αλλά κυ-

ρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι στην

εν λόγω οδό έχουν πρόσωπο και εί-

σοδο το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο

της Βούλας και οι αθλητικές εγκατα-

στάσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου.

Β) Σωκράτους & Παπάγου

Ο ποδηλατόδρομος θα μεταφερθεί

εντός του υφιστάμενου πεζοδρομίου,

από τη διασταύρωση της οδού Σωκρά-

τους με την οδό Παπάγου έως την οδό

Πανός και από την οδό Πανός με κα-

τεύθυνση προς τη οδό Ιπποκράτους για

μήκος 31 περίπου μ. το οποίο οριοθε-

τείται στην υπάρχουσα εσοχή στάθ-

μευσης μπροστά στο Εμπορικό Κέντρο

στην οδό Σωκράτους.

Οι λόγοι της τροποποίησης είναι η

ανάγκη μη κατάργησης των χώρων

στάθμευσης στο τμήμα αυτό για την

εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς και

ήταν κάτι που ζητούσαν και οι κατα-

στηματάρχες της περιοχής.

Γ) Παπάγου & Πλαπούτα

Λόγω της στάσης Λεωφορείου που

υπάρχει εκεί ο ποδηλατόδρομος θα

διέρχεται πίσω από τη στάση για 15μ.

περίπου και θα συνυπάρχει με τους πε-

ζούς.

Δ) Κόμβος Καραϊσκάκη – Παπά-

γου – Ματρώζου
Κατά την κατασκευή του έργου και

μετά από το υπ’ αρ. 15610/5.4.11 αί-

τημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Κάτω Βούλας διερευνήθηκε η τροπο-

ποίηση του υπάρχοντος κόμβου και κα-

τέληξε σε νέα μορφή.

Ως κάτοικος στην οδό Παπάγου, έχον-

τας απόλυτα έννομο συμφέρον, γιατί ο

κόμβος Καραϊσκάκη – Παπάγου, μας

αφορά άμεσα, αφού λόγω της ανάπο-

δης κλήσης της οδού Παπάγου, έρχον-

ται τα αυτοκίνητα μέσα στην αυλή μας,

ζήτησα το λόγο από τον Πρόεδρο του

Δ.Σ., αφού τίποτα από αυτά που γρά-

φουμε, δεν ακούστηκε στο Δημ. Συμ-

βούλιο.

Ο Πρόεδρος με απότομο και σκαιό

τρόπο, μου αρνήθηκε και προχώρησε

χωρίς καμία συζήτηση στην ψήφιση.

Σημειωτέον ότι για το θέμα του κόμβου

έχω καταθέσει επιστολή στο Δημ. Συμ-

βούλιο σε ανύποπτο χρόνο (15.6.09),

όπου τους επεσήμανα το πρόβλημα. 

Παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος αρνείται συ-

στηματικά την γνώμη του πολίτη,

ακόμη και αν τον αφορά άμεσα και με

κίνδυνο της ζωής του και της περιου-

σίας του. Παράδειγμα η μετακίνηση του

περιπτέρου, που επίσης αρνήθηκε στον

άνθρωπο που έχανε τη δουλειά του και

την επιβίωσή του, αλλά και την καντίνα

στην παραλία της Βάρκιζας, που κατ’

επανάληψη η ενδιαφερόμενη έχει κα-

ταθέσει έγγραφα, αλλά σε μάτια που

δεν βλέπουν και σε αυτιά που δεν

ακούν.

Χαρακτηριστικο της σοβαρότητας του

θέματος, είναι ότι καταψηφίστηκε από

μεγάλο αριθμό συμβούλων και της

πλειοψηφίας.

Ζαχαράτος λευκό.

Κατά ψήφισαν: Κικίλιας, Γκολφινόπου-

λος, Νιτερόπουλος, Καπετανέας,

Σκουμπούρης, Αποστολάτος, Πασακυ-

ριάκος.

Αννα Μπουζιάνη

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παιδείας στα 3Β

Στην συνεδρίαση της 1/8/11 το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β αποφάσισε την συγ-

κρότηση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου 3Β (αρ. αποφ. 47843) με τους παρα-

κάτω εκπροσώπους.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Δημ. Αναστασίου, πρόεδρος και του Δημοτι-

κού Συμβουλίου. Αναπληρωτής του ο δημ. Σύμβουλος Γιάννης Νιτερόπουλος.

Ο διευθυντής του 2ου Λυκείου Βούλας Φώτης Τζαβέλλας, ως εκπρόσωπος του 3ου

Γραφείου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου εκ-

πρόσωπος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο καθηγητής του 2ου Γυμνασίου Βού-

λας Δημ. Κωσταράκος, ως εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ, ο δάσκαλος Μιχ. Κορδωνιας

ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης, Βου-

λιαγμένης, η Τζούλια Τζαφέρη ως πρόεδρος της Ενωσης Γονέων.

Από πλευράς συμμετοχής των παραγωγικών τάξεων του Δήμου, ορίστηκε από τον

Αλιευτικό Συνδικαλιστικό Σύλλογο Επαγγελματιών αλιέων Βάρκιζας ο Νικόλαος

Παππάς, αλιέας.

Τροποποίηση κατασκευής ποδηλατόδρομου στη Βούλα
Με τον τίτλο «κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βούλας και ανάπλαση

πρασίνου», συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο των 3Β, (25/7) η τροποποίηση

του κόμβου Αθηναϊδος – Καλύμνου.

H ώρα ήταν ιδιαίτερα περασμένη μετά την 12η νυχτερινή και τα θέματα πέρασαν

κυριολεκτικά στον αέρα. Οι σύμβουλοι όλοι κουρασμένοι από μία πολύ μακρά συ-

ζήτηση δύο σοβαρότατων θεμάτων, τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των

αθλητικών σωματείων και την απαίτηση της Μετοχικής εταιρίας που διεκδικεί τον

παράλιο χώρο της Βούλας.

Ετσι παρά τις ενστάσεις κάποιων συμβούλων της πλειοψηφίας όπως ο Γ. Γκολ-

φινόπουλος να μη συζητηθούν τα επόμενα θέματα, ο πρόεδρος τα περνούσε

χωρίς καμία απολύτως συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά αν διαβάσετε την απόφαση ση-

μειώνει χαρακτηριστικά: «μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά»!!!
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Εφέτος κάτι με το ένα κάτι με το άλλο, βρέ-

θηκα  για διακοπές στο “εξοχικό” μου. Το

βάζω σε εισαγωγικά, γιατί σήμερα κάθε

αξιοπρεπής άνθρωπος είθισται να διαθέτει,

εκτός από αυτοκίνητο και εξοχικό. 

Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, μη φαν-

ταστείτε τίποτα το εντυπωσιακό.  Ένα κλη-

ρονομικό χωράφι  με λίγα δέντρα και ένα

μικρό  ταπεινό, αλλά απόλυτα λειτουργικό

κτίσμα. Το χωράφι, που στην έκτασή του

δεν καλύπτει τα υπό του νόμου τέσσερα

στρέμματα,  έχει δράσει ανασταλτικά για

κάποια περαιτέρω αλαζονική αναβάθμιση.  

Έτσι  μάλιστα, που όταν σε κάποια στιγμή

σκέφτηκα  να καλέσω για φαγητό κάποιους

εξ Αθηνών φίλους, από κάποια κυρία δέ-

χτηκα εκείνη την περιφρονητική απαξίωση:

«Τι  εξοχικό. Εσείς δεν έχετε ούτε πισίνα!»

Τα δεντράκια μου, τις ελιές μου, τις πορτο-

καλιές μου, τις κληματαριές,  που σαν

χαζός τα κανακεύω, ούτε τα πρόσεξε. 

«Εγώ  ήθελα», πετάχτηκε τότε η γυναίκα

μου, ρίχνοντας συνάμα και ένα βλέμμα με

νόημα. «Mα εκείνος - δηλαδή εγώ- ήθελε
σκάφος. Θαλασσινός Πειραιώτης βλέπετε».
Αμέσως στο βλέμμα τους ανέβηκα  κοινω-

νικά:  το “σκάφος” είχε δράσει καταλυτικά.

Το βλέμματά μας είχαν αρχίσει να συγκλί-

νουν  στην ίδια ίσαλο ταξική γραμμή. 

Η γυναίκα μου  όμως δεν σταμάτησε. Επι-

ζητούσε την ολοκληρωτική τους εξουθέ-

νωση: «‘Ηθελε πάντα να κάθεται στο τιμόνι
και να σχίζει τα αφρισμένα κύματα. Να φαν-
ταστείτε, -τι διαστροφή και αυτή-  να προ-
τιμά πάντα τον άγριο καιρό και το
φουσκωμένο κύμα». 

Τά ‘πε και τίναξε με αυταρέσκεια  και  ικα-

νοποίηση το ξέμπλεκο μαλλί προς τα πίσω,

σε μια κίνηση που οι αστρολόγοι λένε ότι τη

συνηθίζουν  μοναχά οι λέοντες καίτοι

εκείνη  είναι ψάρι· δηλαδή ιχθύς. 

Ένοιωσα πάλι υπερήφανος. 

Ευτυχώς κανείς δεν ήξερε, πως ο λόγος γι-

νόταν  για τη μικρή μου πεντάμετρη  βαρ-

κούλα. Τη μικρή μου βαρκούλα, που όταν το

λιμεναρχείο κατέγραψε  τη μηχανούλα της

των 30 αλόγων και την εφεδρική των 5,

αποφάνθηκε; «Ταχύπλοο»!  «Τι ταχύπλοο
βρε παιδιά - διόρθωσα- αφού έχω και κου-
πιά για το ψάρεμα». «Όχι.  Ταχύπλοο! Εί-
παμε  και τελειώσαμε». 
Αυτό θα πεί, ότι τα λιμανιάτικα φτάσανε στο

τριπλάσιο, αλλά εγώ τώρα τουλάχιστο ξα-

πλωνόμουνα σε 5μετρο ‘’ταχύπλοο’’,  δίπλα

στα οφφ -σορ  20μετρα  των επωνύμων και γι-

νόμουν επώνυμος σαν  το κατεστημένο. 

Τέλος πάντων, από αλλού άρχισα και αλλού

πήγα. 

Ξαναγυρίζω λοιπόν στη αρχή. Όπως είπα,

για τον ένα ή άλλο λόγο, είτε και για τη δική

μου βαριεστιμάρα να τρέχω εκείθε και

ολούθε,  σαν ξεκλαρισμένο αγριοπούλι,

αποφάσισα να επιβληθώ  σαν άντρας, έστω

για  μια φορά στα “θέλω” μου. Και έτσι να

τώρα παραθερίζομε   στο εν λόγω εξοχικό

μας.

……………

Οι μέρες περνούσαν με μπάνιο στη θά-

λασσα  και  με shopping therapy που λένε,

γυροφέρνοντας στα  μαγαζιά.

Ακόμη  τις λίγες αυτές μέρες  τις γεμίσαμε

με προσωπικές οικιακές εργασίες, βαψί-

ματα, πότισμα, συμμάζεμα  στο μποστάνι,

στα δέντρα κλάδεμα στα λαίμαργα και ξερά

κλαδιά, μάζεμα όλου του σκουπιδαριού  και

τα τοιαύτα.

Ο μέρες περνούσαν οπόταν η γυναίκα μου,

μου δήλωσε: «Βαρέθηκα πια εδώ». Καί απο-

φάνθηκε -  σημειώστε  και εκείνη αποφάσισε:

«Αύριο πάμε στην Αρχαία Κόρινθο . Έχω επι-

θυμήσει τους αρχαίους και τις πέτρες». 

Την επαύριο  ξεκινήσαμε, ας πούμε νωρίς,

αφού  βέβαια είχε κάψει ο ήλιος. Φτάσαμε

στο αρχαίο τέμενος. Πήραμε και το σχετικό

βιβλιαράκι στην είσοδο και αναζητήσαμε ξε-

ναγό. Ξέρετε,  πως οι πέτρες χωρίς ξεναγό

δεν μιλάνε, αλλά και στο μουσείο όσο και

να διαβάσεις άν δεν έχεις παρά πόδας τον

ειδήμονα, όλο και κάτι χάνεις. 

«Ξεναγός; (εδώ γελάσανε) δεν υπάρχει.
Μόνο στηθείτε στην αναμονή και αν τύχει
και είστε τυχεροί, προσκολληθείτε σε κα-
νένα γκρούπ  ξενικό  που τυχόν θα έχει
έλθει με πούλμαν, πράγμα που δεν το
βλέπω πιθανό, όσο και να περιμένετε». Κοί-

ταξα στον πίνακα των ανηρτημένων ανα-

κοινώσεων. Αναζήτησα   κάποιο

εβδομαδιαίο ωράριο  ξενάγησης. «Αστει-
εύεσαι» μου είπε ο υπάλληλος «πού νομί-
ζεις πως  βρίσκεσαι».  Μα στην Κόρινθο.

Στον ομφαλό του αρχαίου κόσμου. Εδώ που

ο Σαούλ και μετέπειτα πολύς απόστολος

Παύλος ανατρίχιαζε στο άκουσμα ότι χίλιες

ιερόδουλες ήταν στημένες στο ιερό της

Αφροδίτης κιαλάροντας για  πελάτες ναυ-

τικούς, γι΄αυτό και έστειλε τις δυό παραι-

νετικές επιστολές του. Τις έστειλε γιατί

εδώ γινόταν ο χαμός,  εμπόριο, αλισβερίσι

ψυχών και σωμάτων, νταβαντούρι, πάγκο-

σμος  και εξ αυτού παρανομία. Και εσείς,

ανόσιοι  ισοπεδωτές των πάντων και δεκα-

ρολόγοι της κόκα κόλα και του κινεζο-

φτιαγμένου φουστανελά, μου λέτε πως

αστειεύομαι;  

Ο υπάλληλος στο γκισέ με κοίταξε πάλι

βλοσυρά και μού έκλεισε το πορτάκι του κα-

τάμουτρα, και εγώ έφυγα χωρίς να επισκε-

φθώ τίποτα. Τελικά αυτό το συμβάν  έδρασε

αρνητικά και για μια προγραμματισμένη επί-

σκεψη στην αρχαία Ολυμπία και προσκύ-

νημα στον ναό του Διός.  

Σε αντιστάθμισμα, σε δυό μέρες,  η  οικο-

γένεια αριθμητικά ενισχυμένη, ξεκίνησε

παρέα για την Στυμφαλία και Φενεό.  

«Τυχερέ», μου είπαν σε ψιλό δούλεμα. «Στη
Στυμφαλία θα φάς και γουρουνάκι». 
Η διαδρομή ομολογουμένως ήταν φαντα-

στική.  Φιδίσιοι δρόμοι,  οδηγούν σε υψόμε-

τρο που περνά  τα  900 μέτρα και από κάτω

ο κάμπος  καλλιεργημένος να απλώνεται

ταπέτο πολύχρωμο. Ούτε στην Κρήτη δεν

είχα αντικρύσει τέτοια εικόνα. 

Φτάσαμε στη Στυμφαλία λίμνη, παλαιό εν-

διαίτημα ανθρωποφάγων ορνίων, που ο

Ηρακλής κατ’ εντολή του Ευρυσθέα πραγ-

ματοποιώντας τον 6ο  του άθλο εξολό-

θρευσε. Μάλιστα γράφεται πως από εδώ ο

Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο πολύς  Αδριανός

από κάποια πηγή στήνοντας ολόκληρο

υδραγωγείο  έπαιρνε και έφερνε  νερό στην

Κόρινθο.
(Να σημειωθεί ότι και σήμερα η Κόρινθος
δεν έχει νερό. Το Λουτράκι δεν της δίνει
γιατί το πουλά ιδιωτικά σε μπουκάλια στην
Αθήνα). 
Είδαμε και τη λίμνη, γεμάτη με αναδύοντα
καλάμια,  στοργικό καταφύγιο πτηνών και
λοιπών του ζωϊκού βασιλείου όντων.
Εγώ είδα και το γουρουνάκι, που με περί-
μενε στην επιστροφή. Αφήνοντας πίσω μας
τα χωριά Καστανιά και  Μοσιά, φτάσαμε
στον Φενεό. Θαυμάσαμε το γαλήνιο μαγευ-
τικό τοπίο στο  φράγμα, με  το  εκκλησάκι
του κατακλυσμένο από το νερό του φράγ-
ματος. Μετά, ακολουθώντας το  στενό ανη-
φορικό λοφίσκο του υψιπέδου, με τα πεύκα
και τα έλατα στις πλαγιές, γράφοντας με τις
ρόδες μας τις ατέλειωτες απότομες στρο-
φές του, φτάσαμε στο μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου ιδρυμένο  από το  1693 και ανα-
καινισμένο μετά την πυρκαϊά του 1754.
Στο εκκλησάκι μπαίνεις μέσα ανοίγοντας
την ορειχάλκινη εντυπωσιακή και καλλιτε-
χνικά  αγιογραφημένη εξώθυρα, που σφρα-

γίζει  μυσταγωγία και άδολη πίστη ολόκλη-
ρων γενεών. Μέσα στους σκοτεινούς πα-
λαιϊκούς  από το 1768 αγιογραφημένους
τοίχους του, με τις γλυκές και αλλού βλο-
συρές επίπεδες απεικονίσεις μαρτύρων και
αγίων , νοιώθεις μια  σπάνια θρησκευτική
ανάταση να σε πλημμυρίζει. Παλιές ασημέ-
νιες εικόνες και προθήκες με ιερά χειρό-
γραφα και βιβλία με ασημένια επιμελώς
καλλιτεχνημένα  εξώφυλλα, όλα αλυσοδε-
μένα για των φόβο των  εν Ελλάδι Ιουδαίων.
Απτό δείγμα και αυτό πως η μεν θρησκεία
δίνει, αλλά ο πιστός ή ο δήθεν πιστός, παν-
τοιοτρόπως και πάντα παίρνει. 
Στο ναό παρέμεινα  ολομόναχος. Οι άλλοι
μετά από μια γρήγορη επισκοπική ματιά τον
εγκατέλειψαν. Απομονώθηκα    εκεί στο μι-
σοσκόταδο του καντηλιού, αμίλητος εκστα-
σιασμένος από τη μυστικότητα του ιερού
χώρου,  χωρίς να  καταλάβω πως  πέρασε η
ώρα.  Αμίλητος συνεπαρμένος προσπα-
θούσα  να αναπλάσσω νοερά, τα χέρια,  την
κίνηση   και τη θέση του σώματος του αγιο-
γράφου. Ακόμα   τις γονατιστές ανθρώπινες
ψυχές, που εκεί σε κάποια απόμερη γωνιά
για κάποιες στιγμές μοναδικές, έζησαν γο-
νατισμένες, είχαν προσευχηθεί,  είχαν ικε-
τεύσει: «Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε
ανατίθημι».
«Άργησες.’ Εβγαζες φωτογραφίες στο
ναό;» με ρώτησε διακριτικά και έμπλεη από
θαυμασμό   η γυναίκα μου. «Όχι», απάν-
τησα «Δεν τόλμησα να μολύνω την ιερό-
τητα του χώρου». 
Προχώρησα στο προαύλιο. Μια ταμπέλλα
με την κακότεχνη επιγραφή της, με έκανε
να κοντοσταθώ.: «Να σέβεστε το Θεό, γιατί
ο θάνατος υπάρχει και  είναι κοντά» ή κάτι
τέτοιο θυμάμαι. Γιατί βρε παιδιά. Τι σας
φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι ζωή, ο ίδιος μάς
προίκισε να μπορούμε να γίνομε, αν όχι
ίσοι, αλλά κάπως να γίνομε σαν και αυτόν·
ναι  ελεύθεροι. «Κατ΄εικόνα και ομοίωση»
δεν μας λέτε στα ιερά βιβλία; Τι με μπερ-
δεύετε πάλι. Ο Θεός μας έδωσε μάτια.
Εμείς τα βγάζομε μόνοι μας. 
«Ελάτε επάνω. ΄Εχομε να σας κεράσομε
και τριανταφυλλάκι γλυκό», ήχησε η φωνή
ενός γύρω στα τριάντα, νταβραντισμένου
μοναχού με γένια και φράγκικα παντελόνια,
που το μάτι του γυάλιζε. Ανέβηκα στην ετοι-
μόρροπη ξύλινη σκάλα. Εκεί στο τελευταίο
σκαλοπάτι φώτισε ένα  στενωπό λιακωτό.
Σε ένα τραπέζι το γλυκό με τα κουταλάκια,
ανέμενε τον προσκυνητή.  Όλοι σπεύσανε.
Εγώ και η γυναίκα μου για δικούς μας λό-
γους, που δεν σας τους λέγω, το αποφύ-
γαμε. Το μάτι μου έπεσε στο βιβλίο “των
επισκεπτών”. Το πλησίασα. Η γυναίκα μου
ανατρίχιασε. Με ήξερε. Ποιος ξέρει τι θα
γράψει πάλι, αναλογίστηκε.  «’Όχι» μου
ένευσε  με το βλέμμα της. Εγώ αδιαφό-
ρησα. Διάβασα. Απλοί άνθρωποι έδιναν γήν
και ύδωρ, στο θείον επενδύοντας στη μέλ-
λουσα ζωή. Στο άγνωστο, σκέφτηκα.   Γύ-
ρισα τη σελίδα και έγειρα στο πάνω της το
κενό μέρος.  ΄Εγραψα ενυπόγραφα.  Μόλις
άφησα την πένα, η γυναίκα μου έτρεξε και
με διάβασε.  
«Πιστεύει ή δεν πιστεύει κανείς στο χρι-
στιανισμό, του οφείλει τον σεβασμό του. Η
Ελλάδα, ο ΄Ελληνας, ο ελληνισμός  δεν θα
είχαν συνέχεια χωρίς αυτόν». Όταν το διά-
βασε με κοίταξε με ικανοποίηση. Εγώ όμως
τώρα σκεφτόμουν το γουρουνόπουλο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Απολογισμός θερινής Ραστώνης

ΦΕΝΕΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ "ΔΟΞΑ"
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Είσαι άμαθη ακόμα πατρίδα μου στα εκφραστικά μέσα των

ανέκφραστων καθαρμάτων που ετοιμάζουν τον χαμό σου.

Όταν η γνωστή «φροϊλάιν Ντοκτόρ» του στρατοπέδου συγ-

κεντρώσεως «Ενωμένη Ευρώπη», Γερμανίδα καγκελάριος

Άνκελα Μέρκελ, έριξε την ιδέα να γίνουν πειράματα στην

κρατουμένη Ελλάδα με το βακτήριο της «επιλεκτικής χρε-

οκοπίας» (selective default), όλοι οι κατέχοντες δυό δράμια

οικονομικών γνώσεων ψιλοχαζέψαμε. Κι όσο κι αν ο γνω-

στός απονευρωτής της ελληνικής γλώσσας, Ευάγγελος Βε-

νιζέλος -με το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του να μιλάει δυό

ώρες χωρίς να λέει τίποτε- προσπάθησε να μας αναλύσει

τον καινοφανή όρο, εξηγώντας μας την διαφορά του από

την χρεοκοπία, εμείς παραμείναμε σκεπτικοί για το νέο

«φρούτο». Δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε ποιοί θα

ήταν εκείνοι οι αλτρουϊστές, ιδιώτες δανειστές μας που θα

συνεπωμίζοντο αδιαμαρτύρητα την τεράστια χασούρα μιάς

ελεγχόμενης και επιλεκτικής χρεοκοπίας. Πως θα καθί-

στατο εφικτό να εξευρεθούν τέτοιοι δανειστές μας, αγγε-

λικοί εθελοντές, που θα δέχονταν στωϊκά να ζημιώσουν και

δεν θα ενεργοποιούσαν τον μηχανισμό των CDS της ελλη-

νικής χρεοκοπίας;

Αποκαλύφθηκε η φάβα και ο λάκκος της πολύ γρήγορα.

Αμέσως μετά την πολυδιαφημισμένη «συνάντηση κορυ-

φής» επιτέλους μας το σκάσανε το παραμύθι, πως θα γι-

νόταν αυτή η πρωτοφανής στα διεθνή οικονομικά χρονικά

«επιλεκτική χρεοκοπία». Γερμανικά απλή η συνταγή: Η Ελ-

λάδα θα προχωρούσε σε επιλεκτική χρεοκοπία σε βάρος

...του εαυτού της. Το «νέο ελληνικό κράτος» -συνώνυμο

του γιωργάκειου «νέου πατριωτισμού»- θα επιβαρύνει με

την «επιλεκτική χρεοκοπία» τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία

των Ελλήνων εργαζομένων. Αυτοί θα είναι οι εθελοντές κο-

ρόϊδα της τράπουλας που κόβει και μοιράζει η φράου Μέρ-

κελ. Αυτοί θα είναι ο μόνος δανειστής του ελληνικού

κράτους που θα ζημιώσει από την ελεγχόμενη χρεοκοπία.

Ο μόνος «ιδιώτης» (idiot) που εμπιστεύεται πειθαναγκα-

στικά την διαχείριση των αποθεματικών του σε ένα αποτυ-

χημένο, αναξιόπιστο και πουλημένο κράτος.

Είναι το πιό εύκολο θύμα για φέσωμα τα ασφαλιστικά μας

ταμεία. Ο μόνος καλόπιστος βλάκας ιδιώτης που εδώ και

δεκαετίες επιτρέπει στις κυβερνητικές ληστοσυμμορίες

των αετονύχηδων να λεηλατούν τον ιδρώτα και τον μόχθο

των Ελλήνων ασφαλισμένων με «δομημένα» και λοιπά

γ...μένα ομόλογα. Κουρελόχαρτα στη θέση του ζεστού

χρήματος που σουφρώνουν. Η Ελλάδα θα συνεχίσει κανο-

νικότατα να ξεπουλιέται και να δανείζεται για να ξεπληρώ-

νει τους τοκογλύφους, αλλά όχι τα δικά της ασφαλιστικά

ταμεία. Αυτά τα ταμεία που έχουν στεγνώσει από ρευστό

και περίμεναν πως και τι την ώρα που θα έληγαν τα εις την

κατοχήν τους  ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, για να ει-

σπράξουν ζεστό χρήμα και να ‘χουν να πληρώσουν συντά-

ξεις, τώρα απλά θα αντικαταστήσουν τα ανομολόγητα

ομόλογά τους με νέα ελπιδοφόρα χαρτάκια που θα λήγουν

σε τριάντα χρόνια! Αυτοί είναι οι ιδεολόγοι δανειστές μας

που θα συμμετέχουν δήθεν οικειοθελώς στις ζημίες της

επιλεκτικής χρεοκοπίας. Όλοι οι υπόλοιποι κάτοχοι ελλη-

νικών ομολόγων θα πληρωθούν με το παραπάνω. Τα 26 δις

που διατυμπανίστηκαν ότι θα γλιτώναμε, είναι το φέσι που

το ελληνικό κράτος θα φορέσει στα ασφαλιστικά ταμεία

του. Τόσα ακριβώς τους χρωστάει από ομόλογα.

Απλή, εύκολη και υπέροχη εξαπάτηση. Η οποία εκτός από

την προφανή καταδολίευση των ασφαλιστικών ταμείων εμ-

περιέχει και μιά λιγότερο εμφανή δολιότητα σε βάρος των

Ελλήνων ασφαλισμένων και της Ελλάδας γενικότερα: Τα

ασφαλιστικά ταμεία είναι ιδιώτες και με 26 δις ζεστό χρήμα

ανά χείρας –αν τα διέθεταν τώρα- και άλλα 10 δις σε ανα-

γνωρισμένες κρατικές οφειλές, θα μπορούσαν να συμμε-

τάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές των προς εκποίηση

ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων και ακινήτων του ελλη-

νικού δημοσίου. Είναι βέβαιο ότι θα το έκαναν, αν διέθεταν

την αναγκαία ρευστότητα, προκειμένου να επενδύσουν σε

«δυνατά χαρτιά» τις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων

τους. Κι έτσι θα καθίσταντο επικίνδυνοι ανταγωνιστές των

ξένων κουταλοπήρουνων που ακονίζονται για να γλεντή-

σουν την Ελλάδα. Υπήρχε δηλαδή η ανησυχητική βεβαι-

ότητα, ότι τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία θα ανέβαζαν ως

υποψήφιοι αγοραστές τα προσυμφωνημένα και ευτελή τι-

μήματα εξαγοράς των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων,

κρατώντας επιπλέον κάποια από αυτά στην πολυμετοχική

κυριότητα Ελλήνων εργαζομένων.

Όμως εκείνη η καλή γυναίκα, που ακούει στο ανατριχια-

στικό όνομα Άνκελα Μέρκελ, διείδε έγκαιρα τον κίνδυνο

για τα γερμανικά και λοιπά νεο-κατοχικά τραπεζικά στρα-

τεύματα και διέταξε τον «γκαουλάϊτέρ» της, που παριστά-

νει τον Έλληνα πρωθυπουργό, να βγάλει έξω από το

παιχνίδι του ξεπουλήματος της Ελλάδας αυτόν τον επικίν-

δυνο ανταγωνιστή.

Έτσι, η ελληνική λαϊκή κυριότητα που θα έμπαινε σφήνα

στον απόλυτο έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών

από ξένους «επενδυτές»-κατακτητές, αχρηστεύεται. Και

στο μέλλον οι συντάξεις μας δεν θα δίνονται από τις κατα-

ληστευμένες –πλέον- ασφαλιστικές εισφορές των εργαζο-

μένων, αλλά από την «ελεημοσύνη» των τοκογλύφων,

στους οποίους το ελληνικό κράτος σχεδίασε να γονυπετεί

εις το διηνεκές για δανεισμό, εκποιώντας σε αντάλλαγμα

την Ελλάδα.

Όποιες δημόσιες και μονοπωλιακά κερδοφόρες επιχειρή-

σεις έχω και έχετε ακούσει ότι θα πουληθούν σε ιδιώτες,

είναι αυτές ακριβώς που θα εξασφάλιζαν σε βάθος χρόνου

την μόνη ελπίδα στο ελληνικό κράτος να ξελασπώσει ,

αλλά και να κρατήσει με τον έλεγχό τους αυτή την ίδια την

υπόστασή του ως κράτος. Ελπίδα και υπόσταση που ο εν-

τολοδόχος Τζορτζ-Τζέφρυ διετάχθη να ακυρώσει. Όπως

ακυρώνει και το δικαίωμα εκατομμυρίων συνταξιούχων-με-

τόχων των ασφαλιστικών τους οργανισμών να πάρουν πίσω

τις εισφορές μιάς ζωής σε αξιοπρεπείς συντάξεις.

Επομένως ο «πονεμένος» πρωθυπουργεύων πρέπει έμ-

πρακτα να δει τη συλλογική και νομικά εκπροσωπημένη αν-

τίδραση των απομάχων με σωρεία μηνύσεων και αγωγών

κατά των εγκάθετων διοικήσεων των ασφαλιστικών τα-

μείων για καταδολίευση των ασφαλισμένων μετόχων τους.

Μιά ακόμα υλοποιήσιμη απάντηση στο ραγιαδίστικο ερώ-

τημα «ε, και τι να κάνουμε»;

Επιλεκτική χρεοκοπία και νοοκοπία
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Σχετικά με την αποποινικοποίηση της

χρήσης ναρκωτικών από τους χρήστες

αλλά και την δυνατότητας της καλλιέρ-

γειας φυτών κάνναβης, σε αριθμό ή

έκταση που δικαιολογούνται για την

αποκλειστική χρήση του δράστη, θα

ήθελα ο Υπουργός να τοποθετηθεί στις

παρακάτω βασικές απορίες μου:                 

1. Η καλλιέργεια από τον χρήστη

φυτών κάνναβης τον καθιστά αγρότη;                  

2. Θα μπορεί ο χρήστης να παίρνει δά-

νειο για την εν λόγω καλλιέργεια;                 

3. Σε περιπτώσεις θεομηνίας, δηλαδή

αν καταστραφεί η παραγωγή, ο χρή-

στης θα αποζημιώνεται;          

4. Τα φυτώρια που θα πωλούν υβρίδια

στους χρήστες, θα θεωρούνται διακινη-

τές και θα διώκονται, ή θα αποποινικο-

ποιηθεί  η παραγωγή αυτή;                  

5. Θα μπει τεκμήριο διαβίωσης ανάλογα

με την επιφάνεια καλλιέργειας κάννα-

βης;                   

6. Ο χρήστης θα υποχρεούται να  εγ-

γραφεί  στον ΟΓΑ;                  

7. Ο χρήστης θα μπορεί να καλλιεργεί

σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή θα μπορεί να

ενοικιάζει και εάν ναι, θα πληρώνει

χαρτόσημο στο μισθωτήριο;                  

8. Θα επιτρέπεται η καλλιέργεια και σε

αστικά οικόπεδα;                 

9. Η ομάδα ΔΙΑΣ θα φυλάσσει τις καλ-

λιεργούμενες εκτάσεις από χονδρέμ-

πορους για να μην κλέπτεται η σοδιά

των χρηστών;             

10. Θα επιτρέπεται η χρήση στα κέντρα

διασκέδασης ή θα απαγορεύεται όπως

το κάπνισμα; 

Εάν θεωρείτε αστείες τις απορίες μου

θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει

στα εξής σοβαρά θέματα:     

1. Αφού είναι παράνομη η διακίνηση

και η εμπορία, ποιος θα προμηθεύει

τον νόμιμο χρήστη;        

2. Όποιος διαπράττει κάποιο έγκλημα

του ποινικού κώδικα συνήθως αποκα-

λείται χρήστης ναρκωτικών. Πόση αύ-

ξηση της εγκληματικότητας προβλέπει

ο υπουργός με την αποποινικοποίηση

της χρήσης; 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ –

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Γεώργιος Αλαϊάδης

e-mail: radiocom@otenet.gr

Αποποινικοποίηση χρήσης ναρκωτικών και καλλιέργεια
Απορίες και ερωτήσεις
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Πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις, είχαν την ευκαιρία οι κά-

τοικοι του Δήμου Σαρωνικού και όχι μόνο να παρακολου-

θήσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως είχαμε

προαναγγείλει.

Χορευτικές εκδηλώσεις (στον Κουβαρά) στο πλαίσιο του

2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σαλαμίνας,

αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό. Στο Φε-

στιβάλ συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα από την Ιτα-

λία, τη Σλοβακία, την Κύπρο αλλά και η χορευτική ομάδα

του Κουβαρά, που παρουσίασαν αντιπροσωπευτικούς χο-

ρούς και φορεσιές της χώρας.

Τον ποιητικό λόγο του μεγάλου Ελληνα ποιητή και στι-

χουργού Νίκου Γκάτσου, ανέδειξαν επάξια (23/7) με

αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του,

δύο θεατρικές ομάδες και δύο χορωδίες του Δήμου: Το Θε-

ατρικό Εργαστήρι της Δημ. Κοινότητας Π. Φώκαιας και η

Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά» Λαγονησίου – Καλυβίων

καθώς και οι χορωδίες της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς

Φώκαιας και η Ορχήστρα Νέων «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ» της Δημοτι-

κής Κοινότητας Καλυβίων.

Ποίηση, θεατρικός λόγος και τραγούδια με την υπογραφή

του Νίκου Γκάτσου υπό τη διεύθυνση του σκηνοθέτη Γιώρ-

γου Πετρινόλη και του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου,

πλημμύρισαν το θεατράκι της Παλαιάς Φώκαιας.

Κάθε τραγούδι είχε τη δική του ιστορία

Μουσική βραδιά με τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε δί-

σκους 45 στροφών, αλλά και τραγούδια του ελληνικού κι-

νηματογράφου της δεκαετίας του ’60 και του ’70,

ερμηνευμένα από το Μάνο Νικήτογλου και την Ανδριάνα

Κόλλια, είχαν την ευκαιρία να σιγοτραγουδήσουν οι θεα-

τές που γέμισαν ασφυκτικά το θεατράκι Λαγονησίου (24/7).

Κάθε τραγούδι συνοδευόταν και από τη μικρή του ιστορία,

από το ποιοι ήταν οι δημιουργοί του μέχρι το πότε και που

πρωτοακούστηκε. 

Η Χορωδία Καλυβίων έδωσε μια πετυχημένη συναυλία στο

αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού (27/7). υπό τη δι-

εύθυνση του μαέστρου Κώστα Δρακάκη όπου παρουσίασαν

μέρος της δουλειάς τους ερμηνεύοντας ξένα και ελληνικά

τραγούδια.

Κερατέα και Καλύβια, ξεσήκωσαν τους θεατές με τη δυνα-

μική παρουσία της Φιλαρμονικής της κάθε πόλης, που ένω-

σαν τις μουσικές τους φωνές σε μία αξέχαστη βραδιά

(30/7).

Οι μαέστροι Γιάννης Οικονομάκης (Κερατέα) και Σπύρος

Κόλλιας (Καλύβια) με τις επιλογές των κομματιών ελληνι-

κής και ξένης μουσικής του χθες και του σήμερα, ταξίδε-

ψαν τους θεατές σε  ένα ονειρικό μουσικό ταξίδι  δίπλα στη

θάλασσα.

«Οίκος ευγηρίας»

Την κοινωνική σάτιρα «Οίκος ευγηρίας», θεατρική επιτυχία

του Μανώλη Κορρέ, παρουσίασε το Θεατρικό Εργαστήρι

της Παλαιάς Φώκαιας σε σκηνοθεσία του Γιώργου Πετρι-

νόλη (31/7). 

Ο συγγραφέας με ευαισθησία και γέλιο αγγίζει τα προβλή-

ματα των ανθρώπων που ζουν στα γηροκομεία, σατιρίζον-

τας τις απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας αυτών των

ιδρυμάτων. Η παράσταση, στην οποία όλοι οι συντελεστές

έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, ήταν αφιερωμένη στην

τρίτη ηλικία. 

Το πλοίο σαλπάρει…

Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός τραγούδι. Μελωδίες

με καράβια, κάβους κι άρμενα απόλαυσαν (31/7) όσοι βρέ-

θηκαν στην πλατεία της Σαρωνίδας.

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με θέμα τα λιμάνια, τις θά-

λασσες και τα ταξίδια:  «Όνειρο δεμένο», «Καράβια χιώ-
τικα», «Ένα τραγούδι απ΄ τ΄ Αλγέρι», «Ακρογιαλιές
δειλινά» και… συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, όπως στη σε-

λίδα 5.

Ζωντανή σκυλίτσα απανθρακώθηκε!!!
Από κάτοικο, της περιοχής, που κατέθεσε το όνομά του,  λάβαμε το παρακάτω κείμενο

και φωτογραφία, που στιγματίζουν τον πολιτισμό μας. Μας προτρέπει δε να στεί-

λουμε επιστολές προς κάθε αρμόδιο σχετικά. Το δημοσιεύουμε.

Αυτή ήταν μια αδέσποτη σκυλίτσα που ζούσε μόνη της τρισήμισυ χρόνια πίσω από το εργο-

στάσιο “Λυχνία”, στον Κόκκινο Μύλο στις Αχαρνές.

Την φρόντιζε ένας φιλόζωος της περιοχής. Ηταν πολύ ήσυχη και δεν ενοχλούσε κανέναν...

Την Παρασκευή 5/8/2011 λίγο πριν νυχτώσει κάποιοι-ος(;) έβαλε φωτιά πάνω στη φωλιά της με

αποτέλεσμα να καεί ζωντανή την ώρα που προσπαθούσε να γεννήσει!!

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τα αίτια της πυρκαγιάς να απευθυνθεί στο

6970534081.

Θα δοθεί αμοιβή.

Σας γράφω σήμερα για να σας ενθαρρύνω να κινητοποιήσετε κάθε μηχανισμό έρευνας αυτού

του αποτρόπαιου εγκλήματος και την προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη... Eχω ήδη

υποβάλλει την αναφορά μου στην Ιντερπολ…

Όταν προσπαθώ να κατανοήσω το κίνητρο μιας τέτοιας απερίγραπτα βάναυσης πράξης πραγ-

ματικά αδυνατώ και το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι πως ο υπαίτιος είναι άτομο με πλήρη

ασέβεια προς τη ζωή και τους νόμους, σαδιστικές τάσεις και έλλειψη ηθικής. Στην πραγματι-

κότητα, άνθρωποι τέτοιας πάστας, εύκολα μπορούν να εγκληματήσουν και έναντι ανθρώπων!

Κατόπιν έρευνας του FBI από την δεκαετία του 1970 ακόμη, το 70% των εγκληματιών, βασά-

νιζαν ζώα πριν στραφούν σε συνανθρώπους τους. Το να παραμένουν λοιπόν ατιμώρητοι ή να

γλιτώνουν με ένα ελαφρύ πρόστιμο, απλά τους ενθαρρύνει στην αποτρόπαια συμπεριφορά

τους.

Οι διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλες, ο τουρισμός και

το γόητρο της Ελλάδος πλήτονται ανεπανόρθωτα.

Παρακαλώ, σεβαστείτε τα θύματα διενεργώντας τις αντίστοιχες έρευνες και εφαρμόζον-

τας την ανωτάτη των ποινών που ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον Γκάντι, ο πολιτισμός

ενός έθνους φαίνεται στον τρόπο που χειρίζεται τα ζώα. Ας αποδείξουμε στον κόσμο ότι

η Ελλάδα, θέλει και μπορεί να σέβεται τη ζωή και να εφαρμόζει τους νόμους της..

Δεκαήμερο πολιτισμού στο Σαρωνικό!
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Με επιστολή τους που απευθύνουν προς την

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, το Διεθνή

Αερολιμένα και κοινοποιούν προς όλα τα αρ-

μόδια Υπουργεία, το Πανελλήνιο Σωματείο

Αρτέμιδος “Περιβαλλοντική Αρμονία” διαμαρ-

τύρεται για την ηχορύπανση  από το αερο-

δρόμιο,  παρά τις δεσμεύσεις των αρμοδίων.

Παρακολουθείστε το.

Κύριοι,

Αποτελεί κοινή διαπίστωση των  μελών του

Σωματείου μας, αλλά και του συνόλου των

πολιτών της Αρτέμιδος, ότι το φετινό καλο-

καίρι ήταν το χειρότερο των τελευταίων

ετών.

Παρά τις δεσμεύσεις σας, μετά την συ-

νεργασία με τους τεχνικούς μας συμβούλους

κκ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Γεώργιο και ΤΖΑΝΝΕΣ Δη-

μήτριο και την έγγραφη διαβεβαίωσή σας  για

άμεση επιβολή διαδικασιών μείωσης θορύβου

(από τις 27/08/2010),  ΑΘΕΤΗΣΑΤΕ τα συμ-

φωνημένα και κατατεθειμένα στο ICAO  και

καταδικάσατε την πόλη μας σε ΔΙΕΘΝΩΣ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝ-

ΘΗΚΕΣ.

Αυτή η συμπεριφορά σας  αποτελεί ύβρη

προς το κοινωνικό  σύνολο και  περιφρόνηση

προς  την Διεθνή Νομοθεσία, που προστα-

τεύει τους θιγόμενους πολίτες από το θόρυβο

και το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Καταδικάζουμε αυτή την απαράδεκτη

στάση σας και θα προβούμε άμεσα σε όποιες

ενέργειες αποφασίσουν τα μέλη μας για να

επιβάλουμε τα δίκαια αιτήματά μας:

• Άμεση  αναθεώρηση των αποικιοκρατικών

όρων της σύμβασης του αεροδρομίου.

• Άμεση  επιβολή ορίων θορύβου στα Ευρω-

παϊκά πρότυπα.

• Σεβασμό στο συνταγματικό μας δικαίωμα

στην ησυχία.

• Προστασία της υγείας και της ευημερίας

των οικογενειών μας.

• Προστασία των περιουσιών μας από την

απαξίωση και την υποβάθμιση,

ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ.

Για να πάψει πλέον να προστατεύεται κατά

προτεραιότητα η χωρητικότητα και η κερδο-

σκοπική λειτουργία του αεροδρομίου και

μόνο, που κατά παράβαση κάθε έννοιας λογι-

κής και ευνομίας  τίθενται έως σήμερα  σε

απόλυτη προτεραιότητα,  παραβλέποντας το

γεγονός ότι δίπλα στο αεροδρόμιο ΚΑΤΟΙ-

ΚΟΥΝ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟ-

ΛΙΤΕΣ  ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΕΡΔΑΡΗ ΑΝΝΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Κύριε Δήμαρχε,

Από την πρώτη κιόλας συνάντηση που πραγ-

ματοποιήσαμε, πριν καλά-καλά αναλάβετε την

Διοίκηση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, σας εί-

χαμε θέσει τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουμε και τα αιτήματα που έχουμε σαν

εργαζόμενοι. Είχαμε τονίσει επίσης ότι όσο

περνάει ο καιρός και αυτά δεν λύνονται, γίνον-

ται ακόμη μεγαλύτερα με απρόβλεπτες συνέ-

πειες.

Η αρχική θετική σας αντιμετώπιση προς τα αι-

τήματά μας, οι αναμενόμενες δυσκολίες και τα

προβλήματα που θα έφερνε η συνένωση των

δύο Δήμων και το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα

που αντιμετώπιζαν οι δύο Δήμοι,  μας υποχρέ-

ωσαν να δώσουμε στη Διοίκησή σας, μια χρο-

νική περίοδο «προσαρμογής», μια χρονική

περίοδο «αναγνώρισης», στα νέα δεδομένα

που επρόκειτο να αντιμετωπίσετε. Έτσι και

πράξαμε.

Στις επόμενες μεταξύ μας συναντήσεις που

πραγματοποιήθηκαν, κοινές μάλιστα με τους

συναδέλφους από τον Σύλλογο Εργατοτεχνι-

τών & Υπαλλήλων Δήμου Σπάτων, αλλά και με

τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου

(Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων), σας

ξανά θέσαμε τα προβλήματα και τα αιτήματά

μας, τα ξανασυζητήσαμε και μάλιστα τα κατα-

θέσαμε και εγγράφως.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 8 Αυ-

γούστου 2011, οκτώ μήνες μετά την ανάληψη

από μέρους σας  της Διοίκησης του Δήμου, τα

περισσότερα από τα προβλήματά μας παραμέ-

νουν, όχι μόνο άλυτα, αλλά αφημένα στο περι-

θώριο, ίσως σε κάποια σημείωση στο γραφείο

σας.

Τα καταθέτουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά και

μάλιστα αρκετά αναλυτικά και σαφέστατα:

Ζητάμε την παροχή του γάλακτος στους δι-

καιούχους εργαζόμενους των ετών 2009, 2010

και 2011. Ανάλογα και για τους δικαιούχους ερ-

γαζόμενους του πρώην Δήμου Σπάτων.

Ζητάμε την παροχή των Ατομικών Μέσων Προ-

στασίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμε-

νους του Δήμου. Δεν επιτρέπουμε να τίθεται

καθημερινά σε κίνδυνο η σωματική ακεραι-

ότητα των συναδέλφων μας.

Ζητάμε την παροχή των ρούχων εργασίας

στους εργαζόμενους στη Δημοτική Αστυνομία

του Δήμου μας. Είναι ντροπή να φορούν φθαρ-

μένες στολές ή να τις αγοράζουν οι ίδιοι από

το υστέρημά τους.

Ζητάμε την διενέργεια απεντόμωσης και μυο-

κτονίας σε όλα τα Δημοτικά κτίρια (και

Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου μας. Είναι επιεικώς απα-

ράδεκτο το έτος 2011, συνάδελφοί μας να ερ-

γάζονται «παρέα» με κατσαρίδες και τρωκτικά.

Ζητάμε την ανακατασκευή των τουαλετών σε

όλα τα Δημοτικά κτίρια (και Ν.Π.Δ.Δ.) του

Δήμου μας αλλά και την κατασκευή νέων, όπου

οι υπάρχουσες δεν μπορούν να καλύψουν τις

ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Οι περισσότερες δεν πληρούν τους απλούς κα-

νόνες υγιεινής.

Ζητάμε τη συντήρηση των ψυκτών παροχής

πόσιμου νερού που υπάρχουν στη Δημοτική

Ενότητα Αρτέμιδος αλλά και την προμήθεια και

τοποθέτηση νέων στα Δημοτικά κτίρια (και

Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου μας που δεν υπάρχει πα-

ροχή πόσιμου νερού. Είναι αδιανόητο οι εργα-

ζόμενοι και οι επισκέπτες των Υπηρεσιών μας,

να πίνουν νερό από την τουαλέτα!!!

Ζητάμε την συντήρηση όλων των κλιματιστι-

κών μονάδων ψύξης – θέρμανσης που υπάρ-

χουν στα Δημοτικά κτίρια (και Ν.Π.Δ.Δ.) του

Δήμου μας και την τοποθέτηση νέων στους χώ-

ρους που δεν κλιματίζονται.

Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε ενημερώσει

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας της

Ζωής, Αντιδήμαρχο κο Γιώργο Γκινοσάτη, για

την απομάκρυνση της, παράνομα εγκατεστη-

μένης, κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρί-

σκεται στα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Αρ-

τέμιδος. 

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως καταλαβαίνετε, τα αιτήματά μας έχουν

να κάνουν μόνο με την προστασία της υγιεινής

και ασφάλειας των εργαζομένων, στους χώ-

ρους εργασίας. Η πλειοψηφία των αιτημάτων

μας, έχει να κάνει με υποχρεωτικές παροχές

στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την

ισχύουσα Νομοθεσία. Διεκδικούμε τα αυτο-

νόητα.

Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας

Τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την ορθή

αξιολόγηση, τοποθέτηση και επιμόρφωση του

προσωπικού, την οργάνωση των Υπηρεσιών

και την ουσιαστική αναβάθμιση των υλικοτε-

χνικών μέσων, με μοναδικό σκοπό την παροχή

όσο το δυνατό καλύτερων υπηρεσιών στους

Δημότες μας, θα τα ξαναθέσουμε σύντομα.

Η πολιτική της Κυβέρνησης, καταργεί και κα-

ταπατεί, σχεδόν καθημερινά, δικαιώματα των

εργαζομένων που με αγώνες κατακτήθηκαν

εδώ και πολλά χρόνια. Δεν επιτρέπεται και δεν

θα είμαστε «χαλαροί» σε αυτά που μας απέ-

μειναν.

Είμαστε πάντα υπέρ ενός εποικοδομητικού δια-

λόγου με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων

που μας ταλανίζουν. Σίγουρα με τα λόγια δεν

λύνονται τα προβλήματα, χωρίς διάλογο όμως,

δεν μπορείς να προχωρήσεις στη λύση τους.

Δυστυχώς στη δική μας περίπτωση, ο διάλογος

δεν οδήγησε πουθενά. Δεν έλυσε και από ότι

διαφαίνεται, δεν πρόκειται να λύσει τα προ-

βλήματά μας.

Για τους λόγους αυτούς, δηλώνουμε ξεκάθαρα,

ότι αν μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου

2011, δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δίκαια αιτή-

ματά μας, θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κι-

νητοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή ο αγώνας

είναι μονόδρομος. Δυστυχώς, όπως λέει και ο

σοφός λαός μας, «ο κόμπος έφτασε στο

χτένι»!

Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες 

που του αναλογούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Νίκος Κρέτσης

Ο Γεν. Γραμματέας Πέτρος Σταρράς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  -  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ”

Προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις

Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, με επι-

στολή του στο Δήμαρχο επισημαίνουν τα προβλήματά τους, αλλά και τα αιτή-

ματά τους, που οκτώ μήνες από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής

μένουν άλυτα. 

Δηλώνουν ξεκάθαρα, ότι αν μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, δεν

έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητο-

ποιήσεις. Γράφουν:

Οι Αλυκές και η παραλία της Αναβύσσου

στο “μάτι” των συμφερόντων!!!

Από το Σύλλογο “Νέος Ανάφλυστος” λάβαμε το παρακάτω

δελτίο, όπου περιγράφει, το κυνήγι που γίνεται - για άλλη

μια φορά - για αν “αρπάξουν” την περιοχή των Αλυκών και

της παραλίας Αναβύσσου. Γράφουν:

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«Νέος Ανάφλυστος»

Η Κυβέρνηση της Χώρας με Οργανό της τα ΕΤΑ (Ελληνικά Του-

ριστικά Ακίνητα), και με πρόσχημα την αντιμετώπιση των δανει-

ακών υποχρεώσεων της Χώρας, σκοπεύει να δημοπρατήσει και

πάλι τον χώρο των Αλυκών, προς δημιουργία Τουριστικών εγκα-

ταστάσεων. 

Στον προς δημοπράτηση χώρο περιλαμβάνεται και ολόκληρη η

παραλία της Αναβύσσου, μπροστά από τις Αλυκές.

Ετσι με περισσή αναλγησία αδιαφορεί που, η συνεχώς αναπτυσ-

σόμενη περιοχή, θα στερηθεί τον μοναδικό υφιστάμενο δημόσιο

χώρο, ενώ παράλληλα θα στερήσει από τις μυριάδες πολιτών, την

παραλία της περιοχής, την οποία μπορούσαν να χαίρονται απρό-

σκοπτα μέχρι τώρα. 

Ο Σύλλογός μας, για μία ακόμα φορά θα καταβάλλει κάθε δυνατή

προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή απειλή, πάντοτε με

στόχους:

Αλυκές: Χώρος Πολιτισμού, Αθλησης και Αναψυχής

Παραλίες: Ελεύθερες και καθαρές

Ευελπιστούμε ότι ο Δήμος Σαρωνικού (Συμπολίτευση και Αντιπο-

λίτευση) θα αντιδράσει ενεργά και θα αγωνιστεί για την ανάπτυξη

του συνόλου της περιοχής προς όφελος των πολιτών και όχι την

επιχειρούμενη, χαριστική διάθεσή της στα επιχειρηματικά συμ-

φέροντα, που επί δεκαετίες προσπαθούν να αποκτήσουν και αυτό

το «φιλέτο». 

Εμείς, εν τω μεταξύ, προετοιμάζουμε ένα σχέδιο δράσης, καθώς

και μία πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου των Αλυκών με

γνώμονα το Κοινό Συμφέρον. 

Σάς καλούμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την διάσωση της πε-

ριοχής και την χρησιμοποίησή της ως χώρο Πολιτισμού, Αθλη-

σης και Αναψυχής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Σ.Σ.: Με το θέμα των Αλυκών έχουμε ασχοληθεί και σίγουρα θα ασχοληθούμε

πολλές φορές ακόμη, αφού μία δέσμευση αυτής της τεράστιας περιοχής, σε

επιχειρηματικά σχέδια γιγάντιων προτύπων σε ξένους “πατρίκιους” αντιλαμ-

βάνεται ο καθένας μας, πόσο θα υποβαθμίσει την περιοχή. 
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Είχαμε γράψει προ μηνός για την ελεύθερη παραλία

της Βάρκιζας, και την αυθαιρεσία που επικρατεί όσον

αφορά τις καντίνες που λειτουργούν εκεί.

Να σημειώσουμε ότι η ελεύθερη παραλία της Βάρκι-

ζας, διοικητικά και διαχειριστικά ανήκει στην ΕΤΑ Α.Ε.

βάσει του μνημονίου του 2002 και της Προεδρικού

Διατάγματος του 2004. Εμείς σ’ αυτό έχουμε διαφο-

ρετική θέση, αλλά δεν είναι της παρούσης, αφού

εδώ θίγουμε την ανικανότητα των αρμοδίων οργάνων

να επιβάλουν τα νόμιμα.

Είχαμε γράψει για την καντίνα που έχει μισθώσει η

ΕΤΑ ως διαχειρίστρια σε επιχειρηματία, η οποία έχει

καταθέσει και τα μισθώματα στην Τράπεζα, αλλά στο

τοπογραφικό που της έδωσαν να εναποθέσει την

καντίνα, βρίσκεται άλλος!

Παρά τις προσπάθειές της να τον αποβάλλει έχει κα-

ταστεί αδύνατον!

Η ενοικιάστρια Μαργαρίτα Παπαδάκη έχει εργαστεί

με την καντίνα στο χώρο της Βάρκιζας και προηγού-

μενα έτη.

Ετσι  λοιπόν προσέφυγε στην ΕΤΑ καταγγέλλοντας

το περιστατικό και ζητώντας να βρει το δίκηο της.

Η ΕΤΑ με επιστολή της που απευθύνεται στο Δήμο

των 3Β και του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης στις 22

Ιουνίου (αρ. πρ.3200), αφού εξηγεί βάσει στοιχείων

ότι είναι η διαχειρίστρια της περιοχής, τους επιση-

μαίνει ότι βρίσκεται ήδη στην δικαστική οδό προκει-

μένου να αποβάλει τον καταπατητή και επισημαίνει.

«καλούμε τον πρώτο από εσάς (δηλαδή το Δήμο 3Β)

να απόσχετε από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή

απόφαση που θα διευκόλυνε καθ’οιονδήποτε τρόπο

την εκ μέρους τρίτων καταπάτηση ή/και εκμετάλ-

λευση τμημάτων της ελεύθερης πλαζ Βάρκιζας.

Καλούμε τον δεύτερο από εσάς (δηλαδή το Αστυνο-

μικό Τμήμα Βάρης) όπως αφενός προβείτε στις απα-

ραίτητες νόμιμες ενέργειες, στα πλαίσια των

αρμοδιοτήτων σας, για τη διαπίστωση τέλεσης τυχόν

αξιόποινων πράξεων εκ μέρους τρίτων και να συν-

δράμετε την εταιρία μας κατά την αποβολή των κα-

ταπατητών και γενικά να μεριμνήσετε για τη

διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας, προς αποφυγή

προκλήσεως οιουδήποτε περιστατικού που που θα

έθετε σε κίνδυνο την περιουσία του ΕΟΤ και τη ζωή

και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων, άλλως, 

Σας δηλώνουμε ότι θα λάβουμε οποιοδήποτε νόμιμο

μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων της εται-

ρείας μας».

Η συγκεκριμένη καντίνα που έχει πληρώσει μισθώ-

ματα δεν έχει καταφέρει να τοποθετηθεί, και έχουμε

φτάσει μέσα Αυγούστου, δηλαδή στην εκπνοή της

θερινής περιόδου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης όπως αποδεικνύεται

από έγγραφο που απέστειλε στην καταγγέλλουσα Μ.

Παπαδάκη, έχει προβεί σε ενέργειες, ανεπιτυχώς!

Γράφει στην απάντησή του, «σας γνωρίζουμε ότι από

την υπηρεσία μας έχουν γίνει διάφοροι έλεγχοι και

έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

Συγκεκριμένα σε βάρος της υπ αριθ. ΖΧΕ 1044 καντί-

νας έχουν υποβληθεί 8 μηνύσεις για παράβαση του

Ν 2323/95 οι οποίες υποβλήθηκαν στον Δημόσιο Κα-

τήγορο Κορωπίου για να εκδικαστούν και αυτές κοι-

νοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, στην ΕΤΑ Α.Ε.

και στο Δήμο 3Β για τις δικές τους ενέργειες.

Στην υπ. Αριθ. ΖΥΕ 3499 κινητή καντίνα έχουν υπο-

βληθεί 6 μηνύσεις, που ακολούθησαν την ίδια οδό με

την παραπάνω.

Στην υπ. Αριθ. ΥΕΡ 6039 κινητή καντίνα έχουν υπο-

βληθεί 8 μηνύσεις με το ίδιο σκεπτικό και την ίδια οδό

προώθησης.

Επίσης σημειώνουν: «Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε

ότι με το υπ. Αριθ. 1020/10809/50-α από 10-6-11 έγ-

γραφό μας, ζητήσαμε από Δ/νση Περιβαλλοντικής

Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερει-

ακής ενότητας Βορείου Τομέα και Ανατ. Αττικής την

ενέργεια αυτοψίας σχετικά με τα καταγγελλόμενά

σας ότι οι προαναφερόμενες καντίνες δεν τηρούν

τους υγειονομικούς όρους.

Με το υπ’ αρ. 1020/10809/51 από 22.6.11 έγγραφό

μας ζητήσαμε από το «Τμήμα Χορήγησης Αδειών

Ανάπτυξης – Ενέργειας και Φυσικών πόρων την ενέρ-

γεια αυτοψίας σχετικά με την λειτουργία γεννητριών

από τις καντίνες και αν μπορεί αν εφαρμοστούν σε

βάρος τους οι διατάξεις του Ν2773/99 και με το ίδιο

έγγραφο ζητήσαμε από τη ΔΕΗ Γλυφάδας να μας

γνωρίσει αν για τη λειτουργία των γεννητριών απαι-

τείται άδεια και από το Π.Γ. Μαρκοπούλου να μας

γνωρίσει αν υφίσταται Πολεοδομική παράβαση».

Η Δήμος το …ανέβαλε για του χρόνου

Ο Δήμος 3Β απ’ όσο γνωρίζουμε δεν έχει προβεί σε

καμία ενέργεια. Οι καντίνες βρίσκονται στην παραλία

της Βάρκιζας, τροχήλατες, αυτοκινούμενες, αλλά ρι-

ζωμένες μόνιμα στο έδαφος και στο ίδιο σημείο,

χωρίς να πληρώνουν πουθενά και τίποτα.

Μάλιστα ο Δήμος έχει πάρει απόφαση στο Δημοτικό

Συμβούλιο, να μην πειράξουν τις καντίνες για φέτος

και του χρόνου βλέπουμε.

Όταν όμως υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, τόσες μη-

νύσεις, υποψία υγειονομικής πιστοποίησης, πώς είναι

δυνατόν να το αναβάλει για του …χρόνου.

Και αν το δεις σε αντιδιαστολή, ότι έκλεισε την κι-

νητή καντίνα που έψηνε μία φορά την εβδομάδα

σουβλάκια στον Πρωτέα, φοβούμενος μη τυχόν και

δεν είναι εντάξει, χωρίς καμία καταγγελία, αρχίζεις

και προβληματίζεσαι…

Το Αστυνομικό Τμήμα 
αντέδρασε άμεσα

Όπως διαπιστώνεται από την απάντηση στην καταγ-

γέλλουσα το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης αντέδρασε

άμεσα, και σε όλες τις παραμέτρους και μπράβο τους.

Τώρα, αν αυτοί που παρέλαβαν τα έγγραφα και τις

μηνύσεις τα έχουν κλεισμένα στα ντοσιέ, είναι μία

άλλη ιστορία και ο καιρός θα δείξει.

Για άλλη μια φορά αδικημένος ο πολίτης, που βλέπει

ότι χάνει την καλοκαιρινή σεζόν και δεν θα μπορέσει

να βγάλει το μεροκάμαρο. Και έχει μόνο δυο χρόνια

για να πάρει τη σύνταξή της..

Αννα Μπουζιάνη

Οι κινητές (ακίνητες) καντίνες της Βάρκιζας

Η νομιμότητα
το άλλοθι της διαφθοράς

Συνέχεια από τη σελ. 1

νομότυπων πολιτικών μας και του περιγύρου τους,

επιτυγχάνουμε.

― και αχαλίνωτη αποθράσυνση των ευϋπόληπτών

κομπραδόρων και των νομέων πάσης εξουσίας απο-

λαμβάνουμε.

Αυτή είναι μια ονειρική αλλά και εξόχως υπαρκτή

τάξις πραγμάτων. Αρκεί βεβαίως να είμαστε νομό-

τυποι. Να έχουν γίνει όλα σύμφωνα με τις επιταγές

και τις παραλείψεις ή τις αντιφάσεις και τις περί-

πλοκες “προβλέψεις” του πλέγματος των νομικών

διατάξεων.

Από κει και πέρα μη διερωτάσθε “πώς φτάσαμε εδώ
που φθάσαμε”.
� Πώς “φούσκωσε” το δημόσιο

� πώς μερικοί μισθoσυντήρητοι απέκτησαν περιου-

σίες και διάγουν ανέτως ή και πολυτελώς

� πώς ένα πλήθος μικρών ή μεγάλων άμεσων ή έμ-

μεσων κρατικοδίαιτων επιxειρηματιών είναι οι μόνοι

που δεν διαμαρτύρονται για τίποτα, ενώ κόπτονται

για τη νομιμότητα και απαιτούν περαιτέρω και αυ-

στηροτέρα διασφάλιση της “νομίμου τάξεως”.

Να τα πούμε πλέον λίγο χοντρά: τι τα βάζουν με τον

κάθε Τζοχατζόπουλο και τη Siemens! Κάπου έχει

δίκηο ο Πάγκαλος! Αφού εκτός από τους μεγαλό-

σχημους που τα φάγανε και τα τρώνε χοντρά, υπάρ-

χουν  και οι “ψιλικατζήδες” του κάθε γκισέ, του κάθε

γραφείου που διαχειρίζεται μέρος της εξουσίας.

Οταν του δοθεί η ευκαιρία “τσιμπάει”, γιατί τώρα

ήρθε και γι’ αυτόν η σειρά του!!!

Αφήνω που κινδυνεύει, αν δεν εκμεταλλευθεί την

ευκαιρία, να τον περάσουν για μα...

Ας μη κρυβόμαστε. Ολοι εκτός ελαχίστων, κρύβουν

έναν “Ακη” μέσα τους.
Κώστας Βενετσάνος

* Συνδιάζω - διάζω: ενεργώ, στήνω το μηχανισμό για να υφάνω. μτφ. μη-

χανεύομαι, συν+διάζω μηχανεύομαι με άλλους· μηχανορραφώ.
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Τελικά, έχουν «ενδιαφέρον» οι καντίνες

γενικώς, αφού σε όλους σχεδόν τους Δή-

μους που υπάρχει θάλασσα και διαχεί-

ριση καντινών από τη Δημοτική Εξουσία,

γίνεται «πόλεμος».

Εχουμε γράψει αρχικά για μία καντίνα

που λειτουργούσε στον Αγ. Δημήτριο Κο-

ρωπίου, που ο δήμαρχος προχώρησε σε

απευθείας ανάθεση, αλλά επεστράφη η

απόφαση από την Περιφέρεια, ως μη νό-

μιμη. (Α.Π. 8854/5822/26.4.11).

Σ.Σ. Το είχαμε επισημάνει αυτό στην εφη-

μερίδα μας και δικαιωθήκαμε, γιατί υπάρ-

χει οικονομική συναλλαγή και πρέπει να

γίνει με διαγωνισμό.

Ετσι, ο Δήμος αφού καθόρισε θέσεις καν-

τινών στην παραλιακή ζώνη που διαχειρί-

ζεται – τον αριθμό 6 – προχώρησε σε

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, τον

οποίο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του

Δήμου. Δεν γνωρίζουμε αν δημοσιεύθηκε

στον τοπικό Τύπο.

Δύο από τις καντίνες αυτές κατακυρώθη-

καν στα παιδιά της Σταυρούλας Μπότου,

υπαλλήλου του Δήμου και σήμερα ιδιαι-

τέρας του Δημάρχου.

Μετά απ' αυτό, η παράταξη της μείζονος

μειοψηφίας του Κορωπίου, εξέδωσε ανα-

κοίνωση, στην οποία επισημαίνει το γε-

γονός και το χαρακτηρίζει, «νόμιμο μεν,

ηθικό;»

Δημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοί-

νωση της "Αναγέννησης".

Στην ανακοίνωση αυτή απάντησε η Σταυ-

ρούλα Μπότου την οποία επίσης δημοσι-

εύουμε, όπου θέτει το ερώτημα: «ποιά

ηθική ή δεοντολογία επιτάσσει τα παιδιά

μου να μη μπορούν να συμμετέχουν σε

έναν δημόσιο διαγωνισμό».

Επειδή γνωρίζω τη Σταυρούλα, θεωρώ εκ

προοιμίου ότι έχει δίκηο. Βεβαίως και τα

παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου, έχουν

δικαίωμα να συμμετέχουν στους διαγω-

νισμούς του Δήμου.

Όμως, υπάρχει πάντα η καχυποψία από

τον πολίτη, ότι «κάτι ψήνεται». Γι’ αυτό

λέγεται και η φράση «η γυναίκα του Καί-

σαρα δεν φτάνει να είναι τίμια, αλλά πρέ-

πει και να φαίνεται».

Αννα Μπουζιάνη

Κόντρες για τις καντίνες του Κορωπίου

ΚΑΝΤΙΝΕΣ 2011 – ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΝ, ΗΘΙΚΑ ΟΜΩΣ;

Η διαδικασία ανάθεσης των καντινών για το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε την  10/2 και

ολοκληρώθηκε από 15-19/7. Λόγω άστοχων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής (απ’ ευ-

θείας ανάθεση, ένσταση στην Περιφέρεια, ακύρωση των αρχικών αποφάσεων, επανα-

προκήρυξη διαγωνισμού λόγω αντισυνταγματικού όρου στην αρχική προκήρυξη), ο

Δήμος ζημιώθηκε οικονομικά λόγω του χαμηλότερου τιμήματος που απεκόμισε τελικά

αφού χάθηκε το μισό καλοκαίρι. Όλες οι άστοχες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής είχαν

επισημανθεί από τη μείζονα μειοψηφία της Αναγέννησης από την πρώτη στιγμή χωρίς

όμως η Δημοτική Αρχή να δεχθεί τις υποδείξεις μας με συνέπεια να δικαιωθούμε εκ του

αποτελέσματος. 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι οι καντίνες δόθηκαν τελικά με νόμιμη διαδικα-

σία:

Άγ. Δημήτριος (Καντίνα Νο 1) – Διονύσιος Μπότος, Άγ. Δημήτριος (Καντίνα Νο 2) – Κων-

σταντίνος Κατσούλης, Άγ. Δημήτριος (Καντίνα Νο 3) – Καλλιόπη Μπότου, Σκαλάκια –

Μαρίνος Ντούνης, Νησί Ντούνη – Μαρία Ψάλτη. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εκμετάλλευση των καντινών του Αγίου Δημητρίου (2 από τις 5

συνολικά) δόθηκε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της ιδιαιτέρας γραμματέως του

Δημάρχου. Νόμιμο μεν, ηθικό όμως;

Με  αφορμή την ανακοίνωση της αντιπολιτευτι-

κής παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», σχετικά με τις

παραλιακές καντίνες του Κορωπίου, και για την

αποκατάσταση της αλήθειας και την πληρέ-

στερη ενημέρωση των δημοτών, θέλω να ανα-

φέρω τα εξής: 

Ως είμαι σε θέση να γνωρίζω εκ της εργασίας

μου στο Δήμο, από το έτος 2006 μέχρι και το

έτος 2010, που στην διοίκηση του Δήμου ήταν η

Δημοτική παράταξη της Αναγέννησης, οι καντί-

νες των παραλιών του Δήμου εδίδοντο με απ΄

ευθείας ανάθεση, ενώ η καντίνα της Παραλίας

του Αγίου Δημητρίου παραχωρούνταν στον ίδιο

ιδιώτη, και για τα πέντε έτη, με το ίδιο τίμημα

των 10.000,00 €, και η οποία λειτουργούσε για

ολόκληρο το έτος παρά το γεγονός ότι η άδειά

της έληγε την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Για

πρώτη φορά στο Δήμο και μετά από τόσα χρό-

νια, οι καντίνες δόθηκαν μετά από ανοικτή δη-

μοπρασία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του

Νόμου. Και τούτο έγινε μετά από ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποίαν

καθορίστηκαν οι θέσεις για τις καντίνες. 

Επίσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρα-

σίας και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι-

σμού που ήταν η 1η Ιουλίου 2011, και

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου για

γνώση των ενδιαφερομένων την 14η Ιουνίου

2011. Κατά την δημοπρασία η οποία διεξήχθη

για την καντίνα Κ1 στον Άγιο Δημήτριο, επέδω-

σαν προσφορά τέσσερεις (4) ενδιαφερόμενοι

και μετά την πλειοδοσία, τελευταίος πλειοδό-

της ανεδείχθη ο γιός μου Διονύσιος Μπότος, με

μίσθωμα 12.000,00€ . Στην καντίνα Κ3 στον

Άγιο Δημήτριο, η μόνη ενδιαφερόμενη η οποία

προσήλθε και επέδωσε προσφορά ήταν η κόρη

μου Καλλιόπη Μπότου με μίσθωμα 3.500,00 €.

Ουδείς άλλος ενδιαφερόμενος πλην αυτής προ-

σήλθε. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή,

στην οποίαν συμμετέχουν, πλην των άλλων, και

οι κ.κ. Γκίκας Αριστείδης και Γκίκα Μαρία, προ-

ερχόμενοι από την παράταξη της Αναγέννησης,

με ομόφωνη απόφαση κατακύρωσαν το αποτέ-

λεσμα των ως άνω δημοπρασιών για τις καντί-

νες Κ1 και Κ3 στο Άγιο Δημήτριο, στα παιδιά

μου Διονύσιο και Καλλιόπη Μπότου αντίστοιχα.

Μετά τα ανωτέρω ερωτώ, ποιά ηθική ή δεοντο-

λογία επιτάσσει τα παιδιά μου να μην μπορούν

να συμμετέχουν σε έναν δημόσιο διαγωνισμό,

που  σημειωτέον έγινε για πρώτη φορά, ανοι-

κτός όχι μόνον για τους δημότες Κορωπίου,

αλλά και τους πολίτες όλης της χώρας. Μήπως

τούτα έτυχαν άλλης ειδικής μεταχείρισης την

οποίαν δεν έτυχαν οι άλλοι συμμετέχοντες;

Ποια ηθική και δεοντολογία επιτάσσει τα παιδιά

μου να μην μπορούν να συμμετέχουν σε έναν

ανοικτό διαγωνισμό, επειδή τυγχάνει εγώ να

είμαι υπάλληλος του Δήμου, που σήμερα υπη-

ρετώ στη θέση αυτή, τα προηγούμενα χρόνια σε

άλλη θέση, και στο μέλλον κάπου αλλού; 

Μήπως τους ανατέθηκαν με αδιαφανείς διαδι-

κασίες θέσεις κύρους, που εγώ δεν γνωρίζω;

Ποια ηθική και δεοντολογία επιτάσσει την μη

συμμετοχή τους σε μία ανοικτή και νόμιμη δια-

δικασία; Δεν ισχύει γι’ αυτά η αρχή της ισονο-

μίας και ισοπολιτείας, όπως ορίζει το Σύνταγμα;

Ένα είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι τα παι-

διά μου απέκτησαν τις εν λόγω καντίνες με από-

λυτα νόμιμες, διαφανείς και καθ’  ηθικότατον

τρόπο διαδικασίες, με το δικαίωμα που έχουν

ως δημότες και πολίτες αυτής της χώρας.

Τέλος σε ότι αφορά τα αναγραφόμενα περί οι-

κονομικής ζημίας του Δήμου, είμαι σε θέση να

γνωρίζω, ότι μέχρι και το έτος 2010 ο Δήμος ει-

σέπραττε από την μία καντίνα του Αγίου Δημη-

τρίου ανά περίοδο το ποσόν των 10.000,00 €,

ενώ τώρα με τις διαδικασίες της δημοπράτησης

από τις τρείς (3) καντίνες του Αγίου Δημητρίου

για την φετινή περίοδο, θα εισπράξει το ποσόν

των 27.500,00 €. Την σύγκριση για την υποτι-

θέμενη οικονομική ζημιά του Δήμου ας την κά-

νουν οι δημότες.

Τα παραπάνω θεωρώ υποχρέωσή μου να τα

αναφέρω για να σταματήσει πλέον η παραφιλο-

λογία των τελευταίων ημερών, την οποίαν

θεωρώ κακόβουλη και αυθαίρετη και για να απο-

κατασταθεί η αλήθεια των πραγμάτων. 

Καλώ τους συντάκτες του κειμένου να ανακα-

λέσουν τις προσβλητικές, συκοφαντικές και πα-

ραπλανητικές προς τους δημότες ανακοινώσεις

τους, που εμφανίζουν εμένα και τα παιδιά μου

ως άτομα στερούμενα ηθικής, λόγω του ότι ως

ιδιαιτέρα γραμματέας του Δημάρχου δήθεν εκ-

μεταλλεύτηκα την θέση μου για να πάρουν τα

παιδιά μου τις εν λόγω καντίνες, που δόθηκαν

σε αυτά με διαφάνεια, νόμιμα και ηθικά όπως

προαναφέρθηκε. Υπενθυμίζω σε αυτούς που με

γνωρίζουν αλλά και σε αυτούς που δεν με ήξε-

ραν μέχρι σήμερα, ότι κατά την διάρκεια της ερ-

γασίας μου στο Δήμο Κρωπίας υπήρξα άτομο

έντιμο και αμέμπτου ηθικής, χωρίς να έχω δώσει

ποτέ δικαίωμα σε κανένα. Τα εν λόγω αγαθά

δεν επιτρέπω σε κανέναν να τα προσβάλλει,

ούτε ευθέως ούτε με υπαινιγμούς υπό μορφή

ερωτημάτων, που φυσικά δεν μειώνουν το

βαθμό της προσβολής, θα προστατέψω δε αυτά

με κάθε νόμιμο μέσον, για το οποίο επιφυλάσ-

σομαι.

Σταυρούλα Μπότου

Δημότης  Κορωπίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ”

Από τη δημοτική υπάλληλο Σταυρούλα Μπότου
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Εντροπία είναι ένας όρος της θερμοδυναμι-

κής που περιγράφει το βαθμό αταξίας ενός

συστήματος. Στην καθημερινότητα θα λέ-

γαμε ότι ένα δωμάτιο με τα πράγματα πε-

ταμένα εδώ και εκεί έχει μεγάλη εντροπία

(μεγάλη αταξία)  ενώ αντίθετα ένα τακτο-

ποιημένο δωμάτιο έχει μικρή εντροπία

(τάξη). Όπως λέει η θερμοδυναμική για να

ελαττώσουμε την εντροπία ενός συστήμα-

τος χρειάζεται να καταβάλουμε έργο, έτσι

και για να βάλουμε μία τάξη στο δωμάτιο

χρειάζεται να κοπιάσουμε. Χωρίς προσπά-

θεια τα πράγματα τείνουν σε αταξία και για

το λόγο αυτό η νοοτροπία της ελάχιστης

προσπάθειας που το πολιτικό σύστημα έχει

περάσει στην κοινωνία αποσκοπεί στη  μεί-

ωση της ικανότητας της να αντιδρά και τε-

λικά την οδηγεί στη διάλυση και την

υποταγή της.

Σε μία κοινωνία  ο κόπος που χρειάζεται για τη

διατήρηση της τάξης καταβάλλεται από τον κα-

θένα ξεχωριστά και ισοδυναμεί με τη συμμόρ-

φωση του στους κανόνες που, αν και

διαφέρουν ανάλογα με τον πολιτισμό, συγκρο-

τούν ένα λειτουργικό σύστημα. Η εκπαίδευση

των μελών για τη σωστή συμπεριφορά τους,

σύμφωνα και με τον Αριστοτέλη,  αποτελεί ευ-

θύνη των πολιτικών αρχόντων.

Τα τελευταία χρόνια οι ‘άρχοντες’ διδά-

σκουν μόνο τη διεκδίκηση δικαιωμάτων

χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, που κα-

τοχυρώνουν τα δικαιώματα αυτά, με αποτέ-

λεσμα ο ένας πολίτης να περιορίζει την

ελευθερία και τη ζωή του άλλου. Το αποκο-

ρύφωμα του παραλόγου αποτελεί το άκρως

ανήθικο φαινόμενο όπου οι πολιτικοί άρ-

χοντες, έχοντας δώσει παραδείγματα κα-

τάχρησης εξουσίας και αρπαγής δημόσιου

πλούτου, επιρρίπτουν ευθύνες για συνε-

νοχή του λαού επειδή σε αυτή τη συμπερι-

φορά τους ο λαός είδε τον προτεινόμενο

τρόπο για την επιβίωση του. 

Παρά τον εκμαυλισμό του ο λαός διακρίνει

ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά διότι του

ζήτησαν άμεσα να πληρώσει τις συνέπειες.

Το 70% περίπου αντιτίθεται στο διεφθαρ-

μένο σύστημα ενώ το υπόλοιπο 30% απο-

τελεί τους βολεμένους υπηρέτες του. Είναι

φυσικό το 70% του λαού να έχει μεγάλη δυ-

σκολία να συσπειρωθεί γύρω από μία νέα

πολιτική πρόταση διότι λόγω της σύγχυσης

αλλά και της προβοκάτσιας  υπάρχουν

αφενός μεν πολλές προτάσεις αφετέρου

λόγω και της ατομιστικής παιδείας που του

έχουν επιβάλει, αδυνατεί να δει την προ-

οπτική της κάθε πρότασης και να την αξιο-

λογήσει.

Το σύστημα μέσω της πολυετούς προπα-

γάνδας των ΜΜΕ και της αντεθνικής εκπαί-

δευσης έχει διαστρεβλώσει όλα τα στοιχεία

που χρειάζεται ένας λαός για να συσπειρώ-

νεται σε δύσκολες περιστάσεις. Πατρίς,

θρησκεία, οικογένεια, εθνική συνείδηση,

γλώσσα, ιστορία, ατομική ευθύνη, αναγνώ-

ριση του καλύτερου άλλου, αυτοθυσία υπέρ

του συνόλου και εργατικότητα έχουν κατα-

πολεμηθεί, διαστρεβλωθεί  και εκμαυλιστεί. 

Όλα αυτά αποτελούν τεράστια προβλήματα

σε όσους προσπαθούν να συσπειρώσουν

ένα τέτοιο κοινωνικό σύνολο συν τις δυ-

σκολίες που το ίδιο το σύστημα επιβάλλει

με, την αποσιώπηση της κάθε προσπάθειας,

τη υποβάθμιση των ανθρώπων που προσπα-

θούν, το θόρυβο που δημιουργούν τα παπα-

γαλάκια του, την απασχόληση της κοινής

γνώμης με τα θέματα που εκείνο επιλέγει,

την απόκρυψη των εναλλακτικών προτά-

σεων,  και κυρίως με την αυτοχρηματοδό-

τηση του από δημόσιους πόρους από τους

οποίους αποκλείονται όσοι στην ουσία

έχουν νέες πολιτικές προτάσεις.

Παρά ταύτα έχει δημιουργηθεί ένα ελάχι-

στο πλαίσιο στόχων όπως: 

1. Απονομιμοποίηση της κυβέρνησης αλλά

και του πολιτικού συστήματος.

2. Παύση πληρωμών προς στους δανειστές

και αναδιαπραγμάτευση του χρέους. 

3. Επιστροφή σε εθνικό νόμισμα μέχρι που

η Ευρώπη να αποκτήσει πολιτική συνοχή

με κοινό προϋπολογισμό και με κοινή δη-

μοσιονομική πολιτική.

4. Συνεργασία με τους υπόλοιπους Ευρω-

παϊκούς λαούς για την Ευρωπαϊκή ολο-

κλήρωση

5. Σύσταση συντακτικής επιτροπής για την

αναθεώρηση του συντάγματος  έτσι

ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία

των εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετι-

κής, δικαστικής, την κατάργηση οικογε-

νειοκρατίας και προνομίων υπουργών και

διοικητών δημόσιων οργανισμών, την

άμεση εκλογή του Προέδρου από το λαό

και την κατάργηση της χρηματοδότησης

των κομμάτων με αυστηρό έλεγχο των

οικονομικών τους.

6. Έλεγχος και προστασία της Ελληνικής

ιθαγένειας.

7. Υπεράσπιση εθνικών θεμάτων σε Θράκη,

Μακεδονία, Αιγαίο, Κύπρο.

8. Αναδρομική τιμωρία ενόχων, προδοτών

και καταχραστών από το 1981 με βάση

το νέο σύνταγμα.

Στα 6 και 7 μπορεί να μη συμφωνεί η αρι-

στερά συντασσόμενη με την παγκοσμιοποί-

ηση αλλά αυτή είναι ήδη μέρος του

συστήματος. Αυτό που ακόμη παραμένει

αναπάντητο είναι ο τρόπος απονομιμοποί-

ησης του συστήματος και η νομιμοποίηση

της διάδοχης κατάστασης χωρίς αυτή να

προέρχεται ή να καπελωθεί από το σύ-

στημα. Καλείστε όλοι να κάνετε τις προτά-

σεις σας, η Ελλάδα ανήκει σε όλους και η

ευθύνη για την επιβίωση της  είναι καθήκον

όλων μας. Όπως έχει πει και ο αείμνηστος

πρόεδρος της Αμερικής  John Kennedy ‘μη

ρωτάς τι έκανε η πατρίδα σου για σένα

αλλά ρώτησε τι έκανες εσύ για την πατρίδα

σου’. Και με αυτό εμμέσως προκαλούμε τον

Κώστα Καραμανλή να μιλήσει, εάν πράγ-

ματι έχει να πει κάτι. 

Δύο δρόμοι υπάρχουν που και οι δύο ελέγ-

χονται από το σύστημα. Ο δρόμος της εκλο-

γικής αναμέτρησης του ανοργάνωτου λαού

με τα κόμματα του συστήματος που θα τον

κερδίσουν νομιμοποιώντας την ετυμηγορία

του 30% και ο δρόμος της λαϊκής εξέγερ-

σης που θα τον ανατρέψουν δίδοντας όπλα

σε προβοκάτορες και ξένους μισθοφόρους,

όπως έγινε και στις βορειοαφρικανικές

χώρες. Βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση

να το βάλλουν στα πόδια ή να φύγουν με

ελικόπτερο. Ποιος να ξέρει άραγε; Όπου

και να πάνε θα τους ξετρυπώσουμε. 

Προφανώς το σύστημα που λέγεται Ελλάδα

έχει μεγάλη εντροπία και πρέπει να βρούμε

το έργο που χρειάζεται για να τη μει-

ώσουμε και να σώσουμε την πατρίδα μας.

Η ενέργεια αυτή βρίσκεται στην ψυχή του

Έλληνα, στην ψυχή του καθενός μας και

δεν χρειάζεται παρά μόνο να την  αφυπνί-

σουμε. Είναι εκεί και περιμένει το κάλεσμα

της ιστορίας που το γνωρίζει εδώ και χιλιά-

δες χρόνια.

Ελλάδα, Εντροπία και Ελπίδα
Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής  Πολυτεχνείου Κρήτης

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι :

1. Ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-

ΤΗΣ», που ισχύει από την 07/06/2010, προβλέπει ότι η συγ-

χώνευση των ΝΠΔΔ σε ένα ΝΠΔΔ θα έπρεπε να έχει

ολοκληρωθεί έως την 28/02/2011. Στον Δήμο μας τα ΝΠΔΔ

που συγχωνεύονται είναι το ΚΑΠΗ, ο Αθλητικός Οργανισμός,

η Φιλαρμονική, η Βιβλιοθήκη, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και το

Πνευματικό Κέντρο.

2. Στις Δημοτικές εκλογές την 07/11/2010 η μεγάλη πλειοψη-

φία των συμπολιτών μας εξέλεξε την παράταξη «ΝΕΟ ΞΕΚΙ-

ΝΗΜΑ» πιστεύοντας τις προεκλογικές εξαγγελίες του

σημερινού Δημάρχου κ. Δ. Κιούση ότι ο ίδιος και η παράταξή

του είχαν την εμπειρία και την ετοιμότητα προκειμένου να αν-

ταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις του νέου νόμου.

Δυστυχώς όμως η νέα Δημοτική Αρχή, πρόδωσε την εμπι-

στοσύνη του κόσμου. Κρινόμενη εκ του αποτελέσματος, απέ-

δειξε περίτρανα την πλήρη ΑΝΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ της επειδή:

στις 21/02/2011 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε

η ανάθεση της εναρμόνισης του καταστατικού του νέου ΝΠΔΔ

σε δικηγορικό γραφείο έναντι τιμήματος 50.000€ πλέον ΦΠΑ

(23%) δηλ. συνολικά 61.500€.  

στις 28/02/2011 εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου η συγχώνευση των έξι ΝΠΔΔ  στο νέο

ΝΠΔΔ που ονομάστηκε «ΣΦΗΤΤΟΣ».

στις 30/05/2011 εγκρίθηκε το καταστατικό του «ΣΦΗΤΤΟΣ» και

καταχωρήθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1055/30-5-

2011). 

στις  07/07/2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤ-

ΤΟΣ» ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2011.

5. στις 14/07/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προ-

ϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» για το 2011 προκειμένου

πλέον να υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης χρημάτων. 

Συνέπεια της ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΟΛΙΓΩΡΙΑΣ της Δημοτικής

Αρχής, η οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα

της εκλογής της προκειμένου να είχαν επιλυθεί τα οποιασ-

δήποτε διαδικαστικά προβλήματα (λόγω των πιεστικών χρο-

νικών ορίων του νόμου), ήταν η αδυναμία εκταμίευσης

χρημάτων λόγω της μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογι-

σμού. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη πληρωμή μισθών σε υπαλλή-

λους, η μη πληρωμή των λογαριασμών ΟΤΕ με αποτέλεσμα

την διακοπή των τηλεφώνων σε κάποια Δημοτικά κτήρια (π.χ.

ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ), η έλλειψη βασικών ειδών στα ΚΑΠΗ, ο περιο-

ρισμός των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.τ.λ.

Επισημαίνουμε ότι η ελλιπής λειτουργία των ΝΠΔΔ έως και

την 14/07/2011 καλύφθηκε αποκλειστικά από τα χρηματικά

διαθέσιμα που είχε φροντίσει να αφήσει η προηγούμενη Δη-

μοτική Αρχή της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ». Φυσικά δεν ήταν δυνα-

τόν να προβλεφθεί ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή θα

καθυστερούσε τόσους μήνες τις διαδικασίες σύστασης του

«ΣΦΗΤΤΟΣ» και την έγκριση του προϋπολογισμού του. 

Οι ημερομηνίες των ενεργειών της εξάλλου είναι αδιάψευ-

στος μάρτυρας της ολιγωρίας της.

Τα χρηματικά διαθέσιμα και τα χρέη για κάθε ΝΠΔΔ στις

31/12/2010 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τις

αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου στην Επιτροπή Απογραφής

ήταν :

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 62.501,16 2.000,00  ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ 24.746,64 0,00  ΚΑΠΗ 44.463,66 0,00  ΠΝΕΥΜΑ-

ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5.314,37 210.501,94  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 16.303,76

0,00  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 18.560,23 734,50  ΣΥΝΟΛΟ 171.889,82

213.236,44 

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η Δημοτική αρχή επιβάλ-

λεται να φροντίσει για τη βελτίωση της  οργάνωσής της προ-

κειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοιας μορφής

δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα

την υποβίβαση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συμπολί-

τες μας. 

Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να

αφιερώσει τον χρόνο της περισσότερο στην επίλυση των προ-

βλημάτων του τόπου μας παρά στο να υπεκφεύγει προσπα-

θώντας να καλύψει τις αδυναμίες της επικαλούμενη συνεχώς

το παρελθόν.

Οι πολίτες εξάλλου για αυτόν τον λόγο την εμπιστεύθηκαν. 

Η Συντονιστική Επιτροπή

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Το Πάσχα του Καλοκαιριού, η Εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου  εορτάστηκε με

λαμπρότητα και φέτος σε όλη την Ελλάδα.

Από την ορεινή Ελλάδα στα μικρά ξωκλήσια, μέχρι τους μεγαλοπρεπείς ναούς

των μεγαλουπόλεων.

Στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, συμμετείχε στις

Πανηγύρεις και των τεσσάρων Ενοριών που εορτάζουν στις 15 Αυγούστου. Συγ-

κεκριμένα:

Την Κυριακή 14 Αυγούστου  ιερούργησε στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βάρκιζας.

Το απόγευμα 14 Αυγούστου Παραμονή της εορτής, χοροστάτησε στον  Πανηγυ-

ρικό  Εσπερινό του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου Άνω Γλυφάδας.  

Ανήμερα της Εορτής 15 Αυγούστου, ο Μητροπολίτης ιερούργησε στον Ι.Ν. Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Εκεί διαβάστηκε το μήνυμα του Σε-

βασμιωτάτου για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο διαβάστηκε

και σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, χοροστάτησε στον μεθέορτο Εσπερινό του Ι.Ν.

Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, όπου ψάλθηκαν τα εγκώμια της Παναγίας. Στο

τέλος του Εσπερινού, πριν την απόλυση,  ο Σεβασμιώτατος προέβη στην Χειρο-

θεσία του Λαμπαδάριου του Ι.Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας κ. Νικολάου

Πύρρου (πατέρα 4 τέκνων), ως επιβράβευση για την προσφορά του στο Αναλό-

γιο επί σειρά ετών στην Ενορία της Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας και για το ήθος

του, την καλή του οικογένεια και την μυστηριακή του ζωή. 

Σε όλους τους πανηγυρίζοντες Ναούς, συμμετείχαν πολλοί  κληρικοί της Μη-

τρόπολης και πλήθος ενοριτών και προσκυνητών κατέκλυσαν κυριολεκτικά τις

Ενορίες.   

Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευ-

τικό Μουσείο στα πλαίσια  του Φεστι-

βάλ  Κενταύρια  2011 παρουσίασε

ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Σα-
πουνο…αλχημείες» στο Κάτω Μηχα-

νουργείο του Τεχνολογικού και

Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου του Εθνι-

κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία

να γνωρίσουν  καλύτερα το σαπούνι και

τους  μύθους γύρω από αυτό, να εντο-

πίσουν τις περιοχές στις οποίες παρά-

γεται, να κατανοήσουν καλύτερα  τα

είδη και τις χρήσεις του, να ανακαλύ-

ψουν τις ευεργετικές ιδιότητες των βο-

τάνων, να συμμετάσχουν στα στάδια

παραγωγής σαπουνιού και να φτιάξουν

τα δικά τους σαπούνια για το πρόσωπο,

τα μαλλιά, τα χέρια και το σώμα, καθώς

και να δημιουργήσουν τη δική τους

πρωτότυπη συσκευασία με ανακυκλώ-

σιμα υλικά για τα σαπούνια τους!

Το ΒΒΕΜ ευχαρίστησε  την Έλμυ Μελά

που μοιράστηκε την τεχνογνωσία της

και προσέφερε την  βοήθειά της σε

όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα

αυτό.  Ευχαρίστησε ακόμη ολόψυχα

τους  πρώην εργαζομένους της Γαλλι-

κής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου

(ΓΕΜΛ) Θεόδωρο Πιερράκο και Κυ-

ριάκο Χαραμή, που ήταν παρόντες, στη

διάθεση του κοινού ανακαλώντας τις

μνήμες τους ακόμη μια φορά.

Τέλος ευχαρίστησαν όλους όσους με

όποιο τρόπο βοήθησαν στην καλή πα-

ρουσία της εκδήλωσης αυτής.

15 Αυγούστου, το “Πάσχα του Καλοκαιριού”

«Σαπουνο…αλχημείες» από το ΒΒΕΜ
στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Μουσική εκδήλωση πραγ-

ματοποίησε ο Εκπολιτιστι-

κός και Φυσιολατρικός

Σύλλογος Χερώματος «Ο

Νυμφόληπτος», (30 Ιου-

λίου), στην Παιδική Χαρά

του Χερώματος.

Την εκδήλωση άνοιξε με

χαιρετισμό στους παρευρι-

σκόμενους ο Πρόεδρος του

Συλλόγου Φ. Κούτρας, ο

οποίος ενημέρωσε για

άλλη μια φορά τους παρευ-

ρισκόμενους για την πορεία

των αιτήσεων ακύρωσης

κατά του Π.Δ. για τον

Υμηττό (ΦΕΚ.187/Δ/16-6-

11), τη νομοθετική ρύθμιση

του θέματος για την οποία

απουσιάζει δυστυχώς η πο-

λιτική βούληση καθώς και

για το σχέδιο νόμου της

ρύθμισης των αυθαιρέτων

του ΥΠΕΚΑ που θα ψηφι-

στεί σύντομα από τη Βουλή

και ο Σύλλογος ετοιμάζεται

να στείλει επιστολή με τις

απόψεις του. Επίσης τόνισε

τη σημασία της μαζικοποί-

ησης των κατοίκων για να

φανεί η δύναμη και η δυνα-

μική που υπάρχει στην πε-

ριοχή, όπως σημειώνουν σε

δελτίο τύπου.

Το μουσικό πρόγραμμα πε-

ριελάμβανε έντεχνα λαϊκά,

ρεμπέτικα και νησιώτικα

τραγούδια, με αποτέλεσμα

το κέφι να είναι αστείρευτο

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης και οι παρευρι-

σκόμενοι να διασκεδάσουν,

να χορέψουν και να πιουν

μέχρι τις πρώτες μεταμε-

σονύκτιες  ώρες.   

Ο Σύλλογός μας - σημει-
ώνουν στο δελτίο τύπου,
εκφράζει τις ευχαριστίες
του στο κοινό για την
αθρόα συμμετοχή του και
γιατί με αυτό τον τρόπο
μας δίνει τη δύναμη να
προχωρήσουμε στις δύσβα-
τες ατραπούς για να φτά-
σουμε στο ποθητό
αποτέλεσμα της ένταξης
της περιοχής μας στο σχέ-
διο πόλης. 
Για άλλη μια φορά τα μέλη
αυτού του Συλλόγου απέ-
δειξαν ότι δεν ξέρουν μόνο
να αγωνίζονται, αλλά και
να διασκεδάζουν!!

«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ» στο Χέρωμα
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Σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο συμπολίτης
μας και πρώην υπάλληλος του Δήμου Μαρκοπούλου για τέσσερα
(4) χρόνια κ. Γ. Τρουλινός, γίνεται προσπάθεια επηρεασμού της
τοπικής κοινής γνώμης, με ψευδή στοιχεία και παραπλανητικό
φωτογραφικό υλικό.
Συγκεκριμένα, γίνονται επιλεκτικές φωτογραφήσεις κάδων απορ-
ριμμάτων και παράνομων μικρο-χωματερών, σε μια ενορχηστρω-
μένη επιχείρηση δυσφήμισης της νέας Δημοτικής Αρχής και
υπονόμευσης του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό: 
Οι κάδοι φωτογραφήθηκαν το πρωί της επομένης της αργίας του
Δεκαπενταύγουστου, όπου η μαζική προσέλευση επισκεπτών και
οικιστών του Σαββατοκύριακου είχε (για άλλη μία φορά) ως απο-
τέλεσμα το φαινόμενο των υπερχειλισμένων κάδων. Φωτογρα-
φήθηκαν μερικές ώρες αργότερα όπου οι κάδοι είχαν αδειάσει,
χωρίς όμως να γίνει περισυλλογή των απορριμμάτων εκτός
αυτών. Οι κάδοι είχαν μεταφερθεί σε κοντινή απόσταση, μόνο και
μόνο, για να μπορεί το φορτηγό του Δήμου Μαρκοπούλου (η λε-
γόμενη «αρπάγη») να περισυλλέξει και τα εναπομείναντα απορ-
ρίμματα μερικές ώρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 16:00. Έτσι
δόθηκε η άκρως παραπλανητική εντύπωση, ότι οι υπάλληλοι αδει-
άζουν μόνο τους κάδους και τους μεταφέρουν σε άλλη θέση για
μην έχουν οι ίδιοι πρόβλημα. Το σχόλιο που συνόδευε τις δύο
φωτογραφίες ήταν… «Ουγκάντα»! 
Γίνονται επίσης συχνές αναφορές στο πρόβλημα με τις αυτο-
σχέδιες μικρο-χωματερές, όπου δεν φωτογραφίζονται όταν κα-
θαρίζονται, πάρα μόνο όταν γεμίζουν. Επαναλαμβάνουμε ότι
έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι όσες προσπάθειες καθα-
ρισμού των διάσπαρτων μικρο-χωματερών και αν γίνουν, οι ρίψεις
μπαζών, κλαδιών, οικιακών συσκευών, επίπλων και απορριμμάτων
δεν σταματούν. Το τραγικό τις υπόθεσης είναι ότι, όταν οι προ-
σπάθειές μας εντείνονται (όπως συνέβη το Σάββατο στις 2 Ιου-
λίου), δίνεται η εντύπωση σε ορισμένους ασυνείδητους ότι
πρόκειται περί χώρων …που έχουν καθοριστεί γι’ αυτό το σκοπό!
Για την ιστορία, ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη, 16 Αυγούστου
2011, πραγματοποιήθηκαν 48 δρομολόγια απορριμματοφόρων
στον Δήμο Μαρκοπούλου, εκ των οποίων τα 43 ήταν μόνο στο
Πόρτο Ράφτη. 

Οι υπάλληλοι ξεκίνησαν στις 4:30 π.μ. και σταμάτησαν στις 14:30,
τέσσερις και πλέον ώρες δηλαδή, μετά την αυστηρά καθορισμένη
από τον νόμο λήξη της βάρδιας (11:00 π.μ.), και μάλιστα χωρίς
ανταμοιβή, μιας και το καθεστώς αναγκαστικής εξυγίανσης που
μας έχει επιβάλλει η Κεντρική Διοίκηση, μας απαγορεύει τον προ-
γραμματισμό και την πληρωμή υπερωριών! 
Έως σήμερα, έχουν επίσης καταγραφεί τρία λιποθυμικά περιστα-
τικά υπαλλήλων που εργάζονται πέραν του αυστηρού ωραρίου

των έξι (6) ωρών και είκοσι (20) λεπτών, για να μπορέσουν να αν-
τιμετωπίσουν την πρωτοφανή για τα δεδομένα του Δήμου μας
προσέλευση επισκεπτών και οικιστών, που υπολογίζεται (με βάση
τις καταναλώσεις νερού) σε άνοδο, άνω του 20% της ήδη επιβα-
ρυμένης αντίστοιχης περυσινής περιόδου! 
Ίσως το πιο αισχρό ψεύδος, και μάλιστα προερχόμενο από κά-
ποιον ο οποίος έχει εργαστεί στον Δήμο Μαρκοπούλου, αφορά
το σχόλιο… «ότι ο Δήμος απλά στέλνει ένα φορτηγό να καθαρί-
σει τις μικρο-χωματερές και όχι υπαλλήλους, που έχει πολλούς».
Ο Δήμος Μαρκοπούλου διαθέτει έναν οδοκαθαριστή για μια
έκταση 85.000 στρεμμάτων! Είναι και αυτό αποτέλεσμα των πε-
πραγμένων της Διοίκησης Μαγουλά, που όπως πολύ σωστά έχει
δηλώσει ο κ. Τρουλινός σε ανύποπτο χρόνο, «δεν ενδιαφέρθηκε
για την πλήρωση θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, γιατί αυτή η διαδικασία δεν
εξασφαλίζει άμεσα πολιτικά οφέλη και ερείσματα στους ψηφο-
φόρους». Αντί αυτού, σπαταλήθηκαν τεράστια ποσά σε αναθέ-

σεις σε ιδιώτες (1.200.000 ευρώ μόνο για το 2010) και παράνομες
πληρωμές. Κάτι θα θυμάται και ο ίδιος ο κ. Τρουλινός από τη θη-
τεία του στον Δήμο Μαρκοπούλου! Κάπως έτσι φτάσαμε στο
χρέος των 18.000.000 ευρώ, το οποίο είναι φυσικά μια πραγμα-
τικότητα και όχι μια «καραμέλα», όπως υποστηρίζει πάλι ο κ.
Τρουλινός! Συνετό θα ήταν, όσοι επωφελήθηκαν από ένα ξεδιάν-
τροπο σύστημα διαφθοράς να είναι πιο προσεκτικοί στις διατυ-
πώσεις τους!
Για τα πραγματικά προβλήματα στο οδόστρωμα, είναι αστείο να
φωτογραφίζονται λακούβες, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι
έχει ήδη δρομολογηθεί ο διαγωνισμός προμήθειας ασφάλτου, ο
οποίος και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου (γιατί η προ-
ηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε κάνει τίποτα εμπρόθεσμα) με
άμεση εκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης. Η «παράλειψη»
είναι προφανώς εσκεμμένη, καθώς έχουμε ήδη ενημερώσει με
απαντήσεις, ανακοινώσεις και αναρτήσεις τους πολίτες για την
εξέλιξη της διαδικασίας. Αναμένουμε «με αγωνία» στο μέλλον,
τις φωτογραφίες με το επισκευασμένο οδόστρωμα! 

Όποιος ενδιαφέρεται για την πραγματική εικόνα στον Δήμο Μαρ-
κοπούλου, δεν χρειάζεται παρά να ανατρέξει σε όσα ανακοινώ-
σαμε, μόλις πριν μία εβδομάδα.  Ότι δηλαδή έχουμε ήδη λάβει
προσωρινή έγκριση για κάποιες προσλήψεις στον τομέα της κα-
θαριότητας. Στόχος μας είναι, όταν ολοκληρωθούν οι εν λόγω
προσλήψεις, που θα περιλαμβάνουν και οδοκαθαριστές, με μο-
ναδικό αντικείμενο την περισυλλογή των διάσπαρτων μικρο-
σκουπιδιών, αλλά και η αναμενόμενη παραλαβή σημαντικού
αριθμού συμβατικών κάδων, να είμαστε σε θέση να αντιμετωπί-
σουμε δραστικά τα προβλήματα στην καθαριότητα. 
Παρόλο που οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, σ’ ένα ζο-
φερό περιβάλλον κρίσης, ελπίζουμε ότι οι δύο αυτές εκκρεμότη-
τες θα έχουν ολοκληρωθεί και κλειστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Τέλος, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι οι κριτικές που βα-
σίζονται σε παραπλανητικά στοιχεία, αλλά και οι προσπάθειες
στρέβλωσης της πραγματικότητας, δεν έχουν καμία αξία και θα
αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που αρμόζει σε αυτές τις περι-
πτώσεις.

Γραφείο Τύπου Μαρκοπούλου  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 18/08/2011

Απάντηση του Δήμου Μαρκοπούλου  σε επιθέσεις από σελίδα κοινωνικής δικτύωσης

Από τη Δημοτική παράταξη της μειοψηφίας “Δύ-
ναμη Ελπίδας” του Δήμου Μαρκοπούλου, ελά-
βαμε δελτίο τύπου, όπου επισημαίνουν τις
παρεμβάσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της
22/7. Γράφουν μεταξύ άλλων:

Κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση,
ο επικεφαλής της Κίνησης Γιώργος Αδάμος,
έθεσε τα παρακάτω θέματα:
1. Αναφέρθηκε στο θέμα των απορριμμάτων
μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς της 19/07
στον Αγ. Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη. 
2. Ζήτησε (για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση)
να πληροφορηθεί τις ενέργειες του Δήμου,
σχετικά με το από 24/12/2010 έγγραφο της Νο-
μαρχίας Ανατολικής Αττικής, που αναφερόταν
στην «Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο
Ο.Τ. 15», της περιοχής «Αγ. Νικόλαος, Πόρτο
Ράφτη» και με το οποίο ζητούσε να απαντήσει ο
Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για την επ’ αυτού θέση του. 
Σ.Σ. Βέβαια Νομαρχία Ανατολικής Αττικής από
την 1 Ιανουαρίου 2011 δεν υπάρχει και η πα-
ρούσα Δημοτική Αρχή δεν υπήρχε πριν την 1 Ια-
νουαρίου 2010.

3. Ζήτησε πληροφόρηση σχετικά με τις ενέρ-
γειες του Δήμου για τον καθαρισμό οικοπέδων
στα πλαίσια της αντιπυρικής πολιτικής που έχει

εξαγγείλει ο κ. Δήμαρχος. 

4. Σχετικά με την επιστολή που ο κ. Δήμαρχος
ενημέρωσε δι' ανακοινώσεως πως απέστειλε
στην ΕΥΔΑΠ (αναφερόμενος στα προβλήματα
υδροδότησης του Δήμου μας και ειδικότερα πε-
ριοχών του Πόρτο Ράφτη), ο κος Αδάμος ζή-
τησε να δοθεί στη δημοσιότητα τόσο η επιστολή
όσο και η απάντηση της ΕΥΔΑΠ.  
5. Επισήμανε τα προβλήματα της Λ. Πόρτο
Ράφτη στο ύψος του Γαλυφιανάκη καθώς τους
τελευταίους μήνες το οδόστρωμα έχει υποστεί
καθιζήσεις και έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνες
λακκούβες.  
6. Έθεσε υπ' όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου
μια επώνυμη καταγγελία που έλαβε η "Δύναμη
Ελπίδας" σχετικά με παρατυπίες που σημει-
ώνονται στο κοιμητήριο Μαρκοπούλου. Η κα-
ταγγελία αφορούσε την παράνομη ενασχόληση
υπαλλήλων του Δήμου με την κατασκευή μνη-
μείων (υπάρχει ονομαστική αναφορά σε συγκε-
κριμένα πρόσωπα).  Ο κ. Αδάμος ρώτησε αν η
Δημοτική Αρχή είναι ενήμερη επί του θέματος
και ποιές ενέργειες έχει ακολουθήσει για τη δια-
σταύρωση του περιεχομένου της καταγγελίας.    

Επί του εκτάκτου θέματος προ ημερήσιας διά-
ταξης που αφορούσε την υπογραφή "Σύμβασης
Συγκοινωνιακού Έργου Δήμου Μαρκοπούλου με
ΚΤΕΛ Νομού Αττικής Α.Ε" η "Δύναμη Ελπίδας"
εξέδωσε ειδική ανακοίνωση και έθεσε στη δη-
μοσιότητα την εν λόγω σύμβαση (http://www.dy-
nami-elpidas.gr/attachments/File/20110725.pdf).

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Σχετικά με την 4η Αναμόρφωση του Προϋπο-
λογισμού έτους 2011 του Δήμου Μαρκοπούλου
τονίσαμε για άλλη μια φορά ότι τόσες αναμορ-
φώσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα
αποδεικνύουν ότι η σύνταξη του προϋπολογι-
σμού ήταν τουλάχιστον πρόχειρη.
2. Για το θέμα της συναινετικής λύσης της σύμ-
βασης μίσθωσης του κυλικείου του Κοιμητηρίου
ζητήσαμε να πληροφορηθούμε το λόγο της δια-
κοπής και κατάπληκτοι ακούσαμε από τον κ. Δή-
μαρχο να λέει ότι στη συγκεκριμένη σύμβαση
"παρεισέφρυσαν"  και άλλες δραστηριότητες
εκτός του κυλικείου που δεν είναι σύμφωνες με
το νόμο περί κοιμητηρίων.  
3. Σχετικά με το θέμα αναπροσαρμογής των

τελών αποκομιδής κλαδεμάτων προτείναμε να
γίνεται δωρεάν αλλά να επιβάλλονται οι προ-
βλεπόμενες ποινές σε όσους τα εναποθέτουν
ανεξέλεγκτα δημιουργώντας πολλαπλά προ-
βλήματα ρύπανσης, ασφάλειας και αισθητικής. 
Σ.Σ. Πώς θα τους βρείτε τους ακοινώνητους πο-
λίτες που ρυπαίνουν;
4. Για το θέμα της έγκρισης της Β' ανάρτησης
της μελέτης για την έκτη  πολεοδομική ενότητα
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (θέση ΔΡΙΒΛΙΑ) αφού τονίσαμε
ότι δημιουργείται μια τόσο μικρή πολεοδομική
ενότητα για να ωφεληθούν μεγαλοϊδιοκτήτες,
ζητήσαμε να προβλεφθεί μεγάλος ενιαίος
χώρος για να είναι δυνατή η δημιουργία σύγ-
χρονων σχολικών και αθλητικών εγκαταστά-
σεων που τόσο έχει ανάγκη ο Δήμος μας.
5. Στο θέμα για την καταβολή αποζημίωσης
στην θιγόμενη ιδιοκτησία της Σταματίνας Κα-
ραλή λόγω εκτεταμένων ζημιών που προκλήθη-
καν κατά την ανέγερση του Βρεφονηπιακού
Σταθμού Μαρκοπούλου, συμφωνήσαμε να κα-
ταβάλλει ο Δήμος το συγκεκριμένο ποσό μιας
και έτσι επιλύεται ένα χρόνιο οικογενειακό πρό-
βλημα. 
Τονίσαμε όμως ότι μιας και το έργο έγινε με ερ-
γολαβία και όχι με αυτεπιστασία η ευθύνη βα-
ρύνει εξ ολοκλήρου τον εργολάβο και καμία
ευθύνη δεν προκύπτει για το Δήμο. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ”
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Με μία «περίεργη» ρύθμιση της τελευταίας στιγμής,

η Κυβέρνηση επιχειρεί την καταστρατήγηση των αυ-

στηρών περιβαλλοντικών διατάξεων, που αφορούν

μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, εντός

χαρακτηρισμένων δασικών εκτάσεων.

Με εμβόλιμη διάταξη της τελευταίας στιγμής, πάνε

να περάσουν απ’ το “παράθυρο” την εναπόθεση απο-

βλήτων στα λατομεία, χωρίς να υπάρχει καμία με-

λέτη!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου με δελτίο τύπου ενημερώνει

σχετικά:

Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για
‘Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το

οποίο τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση τον περα-

σμένο Μάιο, προστέθηκε, μία ημέρα πριν την κατά-

θεση του στη Βουλή, το άρθρο 181, με τίτλο

“Μεταλλευτικές- Λατομικές Εργασίες εντός Δασών-
Δασικών Εκτάσεων”. Η εν λόγω διάταξη εισάγεται ως

τροπολογία στο δασικό νόμο 998/1979 και συγκεκρι-

μένα στην παράγραφο 3 άρθρο 57. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, πρόκειται για

κατάφωρη παραβίαση των  άρθρων 85 και 88 του Κα-

νονισμού της Βουλής, που απαγορεύουν την εισα-

γωγή διατάξεων την τελευταία στιγμή, σε Νομοσχέ-

δια που δεν σχετίζονται με αυτές!  

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σύστημα!

Με την συγκεκριμένη διάταξη, επιτρέπεται σε ανε-

νεργά λατομεία, η προσωρινή απόθεση, επεξεργα-

σία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις από εγκε-

κριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στο

πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των

εκτάσεων αυτών! 

Όμως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Αθήνας, που

βάσει νόμου εγκρίνει της ειδικές μελέτες αποκατά-

στασης, δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα εναλλακτικής

διαχείρισης!  

Ωστόσο στις αρχές Μαΐου, ο Δήμος Μαρκοπούλου

είχε υποβάλλει αίτημα στον Οργανισμό Αθήνας για

μια από κοινού διαχείριση της διαδικασίας εναπόθε-

σης μπαζών στα ανενεργά Λατομεία της Μερέντας,

Στο αίτημα αυτό, είχαμε ζητήσει την προσωρινή αδει-

οδότηση χρήσης του συγκεκριμένου χώρου των Λα-

τομείων, για το σκοπό αυτό.    

Το σκεπτικό μας ήταν να βρεθεί μια λύση, στο πολύ

σοβαρό θέμα της παράνομης ρίψης μπαζών σε πολ-

λές περιοχές του Δήμου μας, αλλά και να ξεκινήσει η

πολυπόθητη αποκατάσταση των Λατομείων, μέσα

από μια αυστηρή διαδικασία, την οποία και θα επι-

βλέπει ο Οργανισμός Αθήνας και ο Δήμος Μαρκο-

πούλου. 

Ο εν λόγω Οργανισμός Αθήνας, μετά από μία ενδια-

φέρουσα παράθεση των σχετικών διατάξεων, μας

ενημέρωσε ότι… «υπάρχουν δυσκολίες στη διαδικα-
σία αποκατάστασης, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει
υπάρξει εγκεκριμένο σύστημα»!

Ερωτάμε λοιπόν, τι άλλαξε από τον Μάιο του 2011,

όσον αφορά το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης

των εν λόγω αποβλήτων; Είναι υλικοτεχνικά και επι-

στημονικά έτοιμοι οι αρμόδιοι οργανισμοί, για τη

σωστή επίβλεψη της διαδικασίας ή απλά πρόκειται

για τη δημιουργία χωματερών από την «πίσω πόρτα»;

Ποιος θα εγγυηθεί το είδος των αποβλήτων, που θα

φτάσουν σε αυτές τις εκτάσεις;

Ζητάμε να μάθουμε επίσης, το όποιο οικονομικό όφε-

λος των Λατομείων, από ενδεχόμενη αποκατάσταση,

θα συνοδευθεί και με την απόδοση του πέντε τοις

εκατό (5%) επί του τζίρου στον Δήμο Μαρκοπούλου;           

Ελπίζουμε, η Κυβέρνηση να μην επαναλάβει την αδι-

κία με την αξιοποίηση του παλαιού αερολιμένα Ελ-

ληνικού, που τόσο οι «πράσινες» εξαγγελίες, όσο και

τα αντισταθμιστικά οφέλη προς τους Δήμους της

Ανατολικής Αττικής, βγήκαν… «βόλτα στο πάρκο»!

Τα Λατομεία, άχθος για το Μαρκόπουλο! 
Ενώ ο Δήμος προχωράει σε κατασχέσεις για τα χρωστούμενα τέλη

Η κυβέρνηση βάζει διάταξη απʼ το παράθυρο για απόθεση αποβλήτων!

Ενώ ο Δήμος Μαρκοπούλου προχωράει

σε κατασχέσεις περιουσιακών στοι-

χείων των δύο λατομικών εταιρειών,

που χρωστάνε 10 εκατομμύρια ευρώ

στο Δήμο από τα λατομικά τέλη, η κυ-

βέρνηση προχωράει με διάταξη από το

παράθυρο να βάλει απόβλητα μέσα

στους λατομικούς χώρους, χωρίς καμία

μελέτη· με διάταξη από το παράθυρο.

Εάν ο Δήμος Μαρκοπούλου είχε ει-

σπράξει τα λατομικά τέλο των δέκα τε-

λευταίων ετών που του χρωστάνε, δεν

θα είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα

σήμερα, που έχει μπει σε αναγκαστική

επιτήρηση με κίνδυνο να χάσει περιου-

σιακά στοιχεία του ως Δήμος!

Ετσι έγγραφο με ημερομηνία 3 Ιουνίου

2011 προς οκτώ ελληνικές τράπεζες

απέστειλε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

προς τις εταιρείες λατομικών εξορύ-

ξεων «Αφοί Κ. Σταύρου - Λατομεία

Ετοιμο Μπετόν» και «Ανάπλαση Μαρ-

κοπούλου». Οπως μας είχε ενημερώσει

ο Δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου, οι

λατομικές εταιρείες χρωστάνε κοντά

10 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο, τα

οποία αντιστοιχούν σε λατομικά τέλη

από το 2001 έως το 2010. Μάλιστα τα

έτη 2001 έως 2006 είχαν βεβαιωθεί

από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή

το 2008, αλλά δεν κίνησε ποτέ διαδι-

κασία είσπραξής τους.

Οπως είχε ενημερώσει ο Δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης,  το ποσό των 4

περίπου εκατ. ευρώ προέρχεται από

την περιόδου 2001-2006 της εταιρείας

«Αφοί Σταύρου Α.Ε.» και 6 περίπου

εκατ. ευρώ της εταιρείας «Ανάπλαση

Μαρκοπούλου Α.Ε.» για την περίοδο

1998-2006. Για την τετραετία 2007-

2010 η διεκδικούμενη οφειλή και των

δύο εταιρειών προς τον Δήμο υπολογί-

ζεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Σε έκθεση που συνέταξε δικαστικός

λειτουργός με ημερομηνία 9 Ιουνίου

2011 αναφέρεται ότι η «οφειλέτις του
Δήμου Μαρκοπούλου εταιρεία «Αφοί
Σταύρου Α.Ε.» που εκπροσωπείται νό-
μιμα στο Υποθηκοφυλακείο Κρωπίας
έχει στην κυριότητά της ακίνητη περι-
ουσία στον Δήμο Μαρκοπούλου, συνο-
λικής έκτασης 105.832 τετραγωνικών
μέτρων».

Η εταιρεία «Ανάπλαση Μαρκοπούλου

Α.Ε.» αντίστοιχα φέρεται ουσιαστικά

να μην κατέχει απολύτως τίποτα,

καθώς το σύνολο των περιουσιακών

της στοιχείων έχει μεταβιβαστεί στην

εταιρεία «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.».

Οποιαδήποτε ενέργεια του Δήμου για

τη διεκδίκηση λατομικών τελών είναι εκ

των πραγμάτων καταδικασμένη σε

αποτυχία. 

“Μεταλλευτικές- Λατομικές Εργασίες εντός Δασών-Δασικών Εκτάσεων” 
προωθεί η κυβέρνηση από το “παράθυρο”
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ν. Αττικής

Έκθεση επί του Ισολογισμού Ενάρξεως

Ελέγξαμε τον ανωτέρω ισολογισμό ενάρξεως του νεοσυσταθέντος

(σύμφωνα με το άρθρο 1-5.3-10 του  ν. 3852/7-6-2010) Δήμου Σαρω-

νικού της 1 Ιανουαρίου 2011, που αποτελείται από τους πρώην Δή-

μους Καλυβίων-Θορικού και Αναβύσσου, και τις πρώην δημοτικές

κοινότητες Κουβαρά, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση

αυτού του ισολογισμού σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προ-

διαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις

εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλ-

λαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε

σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών του ισολο-

γισμού με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμ-

φωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και

τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.

3643/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνό-

μαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διε-

νεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης

για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ου-

σιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών

για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες δια-

δικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών κα-

ταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διε-

νέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις

εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις

και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας

των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επί-

σης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρου-

σίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά

τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για γνώμη με εξαίρεση

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η απογραφή της πρώην κοινότητας

Κουβαρά δεν περιέχει απαιτήσεις από δημότες. Μολονότι παρεδόθη

ένα συνολικό ποσό 0,5 εκατομ. ευρώ περίπου, αυτό δεν είναι αναλυ-

μένο ανά δημότη ονομαστικά. Η υπόθεση έχει προωθηθεί στο οικείο

ελεγκτικό συνέδριο. Πιστεύουμε ότι την 31-12-2011 η οικονομική κα-

τάσταση θα έχει αποκρυσταλλωθεί.   

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, με εξαίρεση την παραπάνω παρατήρησή μας, ο

ανωτέρω ισολογισμός παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,

την οικονομική θέση του Δήμου Σαρωνικού κατά την 1 Ιανουαρίου

2011 σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από

την Ελληνική Νομοθεσία.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011

Μάριος Ελευθεριάδης

Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕΛ : 21091

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Μέλος της BDO INTERNATIONAL

Με την απόφαση 35415-

28/07/2011 του Υπουργείου

Εσωτερικών, σχετικά με τις

Μεταφορές των Μαθητών

από τους Δήμους, ανοίγει ο

δρόμος για την από χρόνια

διεκδίκηση όλων των φο-

ρέων της Εκπαίδευσης, Γο-

νέων & Εκπαιδευτικών για

την ύπαρξη συνοδού.               

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1

παράγραφος 2, λέει «Η με-
ταφορά των μαθητών πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης
γίνεται και παρουσία συνο-
δού υπαλλήλου του μετα-
φορέα ή του οικείου δήμου
όποτε αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο από τον οικείο
δήμο».         

Είναι καθήκον όλων των εμ-

πλεκόμενων Φορέων, Δήμος

Παλλήνης, Ενώσεις Συλλόγων

Γονέων,  Σύλλογοι Γονέων

Πρωτοβάθμιας & Σύλλογος Εκ-

παιδευτικών «Αλ. Δελμούζος»,

να αγωνιστούν για την «Υπο-

χρεωτική» ύπαρξη συνοδού.                

Έτσι θα δικαιωθούν αγώνες

ετών όπου μετά από πρωτοφα-

νές κοινές παραστάσεις στην

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής,

Γονείς & Εκπαιδευτικοί απαι-

τούσαμε το αυτονόητο.       

Η εμπειρία πολλών Δημοτι-

κών Συμβούλων του Δήμου

Παλλήνης που πρωτοστάτη-

σαν στο παρελθόν στις

διεκδικήσεις, ως Ιδρυτικά

μέλη & Πρόεδροι των Ενώ-

σεων Συλλόγων Γονέων ή

μέσω της Ε´ΕΛΜΕ, με

κάνει να είμαι αισιόδοξος

για την τελική απόφαση, να

υπάρχει Συνοδός στις μετα-

φορές της Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης. Αντώνης Ρε-

φούλιαςΠρ. Πρόεδρος Ένω-

σης Συλλόγων Γονέων

Παλλήνης Πρ. Μέλος Ομο-

σπονδίας Ενώσεων Συλλό-

γων Αν. Αττικής.

Αντώνης Ρεφούλιας

Μεταφορές των

Μαθητών  από τους

Δήμους

Ο Σαρωνικός 

συνεδριάζει

Ηδη ο Δήμος Σαρωνικού

προχωράει σε κατεπείγουσα

πρόσκληση του Δ.Σ. με θέμα

τη μεταφορά των μαθητών,

για την Παρασκευή 19 Αυ-

γούστου, την ώρα που

έκλεινε η εφημερίδα.

Ο λόγος του κατεπείγοντος

είναι η λήξη προθεσμίας,

31/08, για τις διαδικασίες

μεταφοράς των μαθητών και

πρέπει να γίνει αναμόρ-

φωση προϋπολογισμού.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Διπλωματούχος σολίστ στο κλασσικό πιάνο και κάτο-

χος του ειδικού πτυχίου αρμονίας, απόφοιτος του Ελ-

ληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα πιάνου σε μικρούς και μεγάλους ενδιαφε-

ρόμενους. Τιμές λογικές. 
ΑΜΑΛΙΑ ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.: 210 6810.862 - κιν. 6978535 123

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
κυρία, κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Ελληνίδα, ζητάει εργασία σε σπίτι για τις βοηθητικές

εργασίες.  Ψώνια, μεταφορές κλπ.

Τηλ.: 6937897416

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλεκτικοί,

κλασικής και ελληνικής μουσικής. Τηλ.

6937583101 (πρωινές ώρες)

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΚΟΥΟΡΑΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  και

της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΡΑΠΤΗ, που γεννήθηκε στα ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ και κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΘΕΟ-

ΔΩΡΑ ΜΠΑΛΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, το

γένος ΜΠΑΛΑΣΚΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στον Προφήτη Ηλία Κερατέας.

ΓΑΜΟΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙ-

ΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  A/C ΣΥΝΑΓΕΡ-

ΜΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου,

97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ,  2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ,

WC, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ
Ζητούνται 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για εργασία

από το χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική ή Ολική απα-

σχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625 ή στο

site www.time-for-money.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 17/8/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ιθάκης 12, Γέρακας, 15344 Αρ. Πρωτ. 27255

Τηλ. 210 6604635-634

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, το Ν.

3463/2006, Ν. 3852/2010 και Π.Δ. 34/1995, πρόκειται να πραγματοποιήσει

φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία στις 9 Σεπτεμβρίου 2011,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο το

οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Παλ-

λήνης του Δήμου Παλλήνης.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της ΔΕ Παλλήνης του

Δήμου Παλλήνης και να περικλείεται από τις οδούς ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ - ΓΑΛ-

ΛΗΝΗΣ - ΕΦΕΔΡΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ. Θα πρέπει να είναι

ισόγειο, εμβαδού περίπου διακοσίων δέκα τετραγωνικών μέτρων

(210,00m2) το οποίο θα αποτελείται από δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας

65,00m2 η κάθε μία, αποθήκη, τουαλέτες παιδιών και νηπιαγωγών, καθώς

και επιπλέον αύλειο χώρο εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων

(200m2) περίπου.

Επίσης οι ενδαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού,

εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται

σε 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προ-

σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Προσφορά που δεν συνοδεύεται

από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά εκάστου προσφέροντος θα δοθεί σε τιμή ανά τ.μ.

Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εργάσιμες ημέρες 8:00π.μ.

- 14:00 μ.μ., στην Υπηρεσία Διοικητικού του Δήμου Παλλήνης, Δ/νση: Ιθά-

κης 12 Γέρακας, τηλ. επικοινωνίας 210 6604635 -634- 631, για να πάρουν

τη διακήρυξη και να υποβάλλουν τις  προσφορές τους  στην παραπάνω

διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 17/8/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ιθάκης 12, Γέρακας, 15344 Αρ. Πρωτ. 27256

Τηλ. 210 6604635-634

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, το Ν.

3463/2006, Ν. 3852/2010 και Π.Δ. 34/1995, πρόκειται να πραγματοποιήσει

φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία στις 9 Σεπτεμβρίου 2011,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο το

οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Παλ-

λήνης του Δήμου Παλλήνης.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της ΔΕ Παλλήνης του

Δήμου Παλλήνης και να περικλείεται από τις οδούς ΕΛΛΙΩΝΩΝ - ΣΠΕ-

ΤΣΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. Θα πρέπει να είναι ισόγειο, εμ-

βαδού περίπου εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων (170,00m2) το

οποίο θα αποτελείται από δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 65,00m2 η κάθε

μία, αποθήκη, τουαλέτες παιδιών και νηπιαγωγών, καθώς και επιπλέον αύ-

λειο χώρο εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (200m2) περίπου.

Επίσης οι ενδαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού,

εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται

σε 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προ-

σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Προσφορά που δεν συνοδεύεται

από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά εκάστου προσφέροντος θα δοθεί σε τιμή ανά τ.μ.

Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εργάσιμες ημέρες 8:00π.μ.

- 14:00 μ.μ., στην Υπηρεσία Διοικητικού του Δήμου Παλλήνης, Δ/νση: Ιθά-

κης 12 Γέρακας, τηλ. επικοινωνίας 210 6604635 -634- 631, για να πάρουν

τη διακήρυξη  και να υποβάλλουν τις προσφορές τους  στην παραπάνω

διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας αποφάσισε ομό-

φωνα να ορίσει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του

Δήμου Παιανίας το δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο

Παπακωνσταντίνου, να ασκήσει εκ μέρους του

Δήμου αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου

της Επικράτειας κατά του από 14.06.2011 προεδρι-

κού διατάγματος Υμηττού («Καθορισμός μέτρων

προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και

των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων - ΦΕΚ

Δ’ αριθ. 187/16-6-2011). Επίσης, σε περίπτωση απόρ-

ριψής της, ο ανωτέρω δικηγόρος θα καταθέσει προ-

σφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο).

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό του Π.Δ. Υμητ-

τού, στις Ζώνες προστασίας που προβλέπει, περι-

λαμβάνονται εκτάσεις της διοικητικής περιφέρειας

και του Δήμου Παιανίας, οι οποίες δεν εντάσσονται

στον ορεινό όγκο του Υμηττού. Αντιθέτως, αποτε-

λούν πεδινές εκτάσεις οι οποίες επί σειρά δεκαετιών

καλλιεργούνται ή, ακόμη, έχουν δομηθεί. Η συμπε-

ρίληψη των εκτάσεων αυτών στις προβλεπόμενες

Ζώνες προστασίας παραβιάζει διατάξεις του Συν-

τάγματος και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), οι οποίες

κατοχυρώνουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την

αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της βιώσιμης

ανάπτυξης.

Αίτηση ακυρώσεως κατά 

του προεδρικού διατάγματος Υμηττού

και ο Δήμος Παιανίας
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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 ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000



. . . γ ια την υγειά μας

Μεγάλος αριθμός τοποθεσιών Web προσφέρει πληροφο-

ρίες πάνω στην διατροφή και την άσκηση. 

• Ελληνικές ιστοσελίδες με περιεχόμενο ιατρικό και δια-

τροφικό είναι οι εξής:

www.iatronet.gr, http://care.flash.gr, http://health.in.gr,

www.mednutrition.gr,  www.hmao.gr [Ελληνική Ιατρική Εται-

ρεία Παχυσαρκίας]. 

• Αντίστοιχες πηγές στο εξωτερικό: www.eatright.org

[American Dietetic Assosiation], http://www.bda.uk.com

[British Dietetic Assosiation], www.medscape.com,

www.ama-assn.org [American Medical Assosation], www.nu-

trition.gov και www.nap.edu . 

• Στο διαδίκτυο υπάρχουν και ιστοσελίδες με εξειδικευμένο

υλικό, όπως για όλα τα στάδια ζωής. Το www.gyn.gr,

www.gynecology.gr, www.paidiatros.gr [Κέντρο Παιδιατρικής

Μέριμνας] , www.ich.gr [Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού],

www.nia.nih.gov [National Institute on Aging].

Στο διαδίκτυο παρέχονται πληροφορίες για εξειδικευμένες

παθολογικές καταστάσεις.

• Όσον αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις το

www.elikar.gr [Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας], www.acc.org

[American College of Cardiology], www.strokeassociation.org

[National Stroke Association], www.lipids.com, www.ameri-

canheart.org [American Heart Association], www.childrens-

heart.org [Children's Heart Society] και www.heartuk.org.uk

[British Heart Association]. 

• Ιστοσελίδες που παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την

οστεοπόρωση είναι www.heliost.gr [Ελληνικό Ινστιτούτο

Οστεοπόρωσης], www.nof.org [National Osteoporosis Foun-

dation], www.osteofound.org [International Osteoporosis

Foundation] και www.jococ.org [The Chinese University of

Hong Kong Jockey Club Centre for Osteoporosis Care and

Control]. 

• Αξιόλογο υλικό σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη μπο-

ρεί κανείς να βρει στο www.hndc.gr [Εθνικό Κέντρο Έρευ-

νας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και

των Επιπλοκών του], 

www.mednet.gr και www.diabetes.org.uk. 

• Το www.hsg.gr [Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία]

ενημερώνει σχετικά με τις διαταραχές του γαστρεντερικού

συστήματος, 

• Το www.foodallergy.com [Alletess Medical Laboratory] σχε-

τικά με τροφικές αλλεργίες και 

• Το http://members.aol.com/AmAnBu/ 

[American Anorexia/Bulimia Assosiation] σχετικά με διατα-

ραχές πρόσληψης διατροφής.

Παράλληλα στο διαδίκτυο μπορείτε να αντλήσετε διατρο-

φικό υλικό από διεθνείς οργανισμούς όπως www.who.org

[World Health Organization], www.fao.org [Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations], www.unicef.org και

www.nal.usda.gov [Food & Nutrition Information Center]. 

Υπάρχουν ιστοσελίδες για την ενημέρωση του κατανα-

λωτή όπως τα www.inka.gr, www.pueblo.gsa.gov [Consumer

Information Center], www.kepka.org και www.principal-

healthnews.com. 

Για την Διασφάλιση Ποιότητας μπορείτε να ενημερωθείτε

στα www.improve.org και www.cqm.org [Center for Quality

of Management]. 

Και οι εταιρείες τροφίμων έχουν μια θέση στο Internet. Η

www.delta.gr, www.nestle.gr, www.kelloggs.com, www.nutri-

cia.gr, www.fage.gr, www.becelproactiv.gr και www.elais.gr

παρουσιάζουν το εταιρικό τους προφίλ και τα προϊόντα του

αναλυτικότερα.

Χρήσιμες πληροφορίες για ευρέως χρησιμοποιούμενα

τρόφιμα εμφανίζονται στο www.hersheyssugarfree.com,

www.chocolateinfo.com [Chocolate Information Center] και

www.oliveoil-info.gr. 

Συνταγές μαγειρικής δεν υπάρχουν μόνο σε βιβλία, αλλά

και στο διαδίκτυο όπως η www.gourmet.gr, www.house-

ware.gr και www.mealsforyou.com και πολλά άλλα.

Σημείωση: Δυστυχώς δεν μπορούμε  πάντα να βασιζόμα-

στε μόνο στις πληροφορίες που αποκομίζουμε από το In-

ternet. 

Όταν η αναζήτηση αφορά θέματα υγείας, πρέπει να είμα-

στε προσεκτικοί χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Και αυτό

γιατί ένας σημαντικός αριθμός διευθύνσεων προωθεί διά-

φορα προϊόντα και υπηρεσίες που υπόσχονται τη θεραπεία

ή την πρόληψη διαφόρων προβλημάτων υγείας.

Ειρήνη Καραμπά

Διατροφολόγος

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Ακόμα και σήμερα, έχουν δικαίωμα οι
Ελληνες ασφαλισμένοι που εκτιμούν
ότι δεν έχουν τη δέουσα περίθαλψη,
να μεταβούν στο εξωτερικό με έξοδα
των ασφαλιστικών ταμείων, που πε-
ριλαμβάνουν νοσήλια, φάρμακα, εν-
δεχομένως διαμονή, μετακίνηση κλπ.

Ηταν η απάντηση του Επιτρόπου Dalli

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ευ-

ρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή,

ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί

τις δυνατότητες που έχουν οι ασθε-

νείς να αναζητήσουν περίθαλψη σε

άλλο κράτος μέλος και να αποζημιω-

θούν για τα έξοδά τους.

Κάθε ασθενής που:

― «δεν μπορεί να του παρασχεθεί η
θεραπεία εντός προθεσμίας ιατρικώς
αποδεκτής»,
― «χρειάζεται εξειδικευμένη περί-
θαλψη»,

― «με διάγνωση σοβαρής  νόσου,
αναμένει μακροχρόνια  ραντεβού με
κίνδυνο να επιβαρυνθεί η υγεία του»,

― πάσχει από «ειδικά νοσήματα που
δεν μπορούν ή καθυστερούν να λά-
βουν θεραπεία στη χώρα του»,
― «επιζητά διαφορετική θεραπευτική
μέθοδο», 

― πάσχει «από νόσημα για το οποίο

δεν προσφέρεται η κατάλληλη θεραπεία

στη χώρα του» και άλλες περιπτώσεις

που προβλέπει η οδηγία 2011/24,

― και ο οποίος «ζητά να υποβληθεί σε
κατάλληλη θεραπεία σε άλλο κράτος
μέλος», έχει δικαίωμα ακόμα και σή-

μερα να αποζημιωθεί για τα έξοδά

του (νοσήλια, φάρμακα, ενδεχομένως

μετακίνηση, κλπ) από τον ασφαλι-

στικό του φορέα. 

Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επί-

τροπος Dalli, αφού επισημαίνει ότι «Η
οδηγία 2011/24, διευκρινίζει τα δι-
καιώματα των ασθενών για πρόσβαση
σε ασφαλή και ποιοτική θεραπεία στις
άλλες χώρες της ΕΕ και για επι-
στροφή των εξόδων τους, και ότι άρ-
χισε να ισχύει στις 24 Απριλίου
2011», διευκρινίζει ότι η οδηγία προ-

βλέπει:

Πρώτον: «κανόνες σχετικά με την επι-
στροφή των εξόδων σε ασθενείς, σε
περίπτωση διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης», 

Δεύτερον: ότι τα κράτη μέλη «οφεί-

λουν να δημιουργήσουν στο έδαφός
τους εθνικά σημεία επαφής» και ότι

«οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν πληροφορίες από τα
εθνικά σημεία επαφής … σχετικά με
τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους,
τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
της υγειονομικής περίθαλψης και τις
διαδικασίες», 

Τρίτον: ότι οι ασθενείς που θα μετα-

βούν σε άλλο κράτος μέλος για θερα-

πεία, μετέπειτα «δικαιούνται ιατρικής
παρακολούθησης στη χώρα προέλευ-
σής τους, εφόσον είναι αναγκαίο,
έχουν πρόσβαση σε αντίγραφο του ια-
τρικού φακέλου τους, και έχουν δι-
καίωμα να ασκούν μέσα έννομης
προστασίας σε περίπτωση που υπο-
στούν βλάβη από την υγειονομική πε-
ρίθαλψη που έλαβαν»,

Τέταρτον: «Τα κράτη μέλη πρέπει να
μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας
στο εθνικό δίκαιο εντός προθεσμίας
30 μηνών».
Ο Dalli, καταλήγοντας στην απάντησή

του, διευκρινίζει με έμφαση ότι ανε-

ξάρτητα του πότε τα κράτη μέλη θα

μεταφέρουν την οδηγία στο εσωτε-

ρικό τους δίκαιο, οι ασθενείς, βάσει

των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δι-

καστηρίου, έχουν ήδη το δικαίωμα

«να αναζητήσουν υπηρεσίες υγει-
ονομικής περίθαλψης σε ένα άλλο
κράτος μέλος όπως και επιστροφή
των σχετικών εξόδων».

Δικαίωμα νοσηλείας στο εξωτερικό

Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή
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Με την ψήφο του προέδρου και την πα-

ρουσία 22 συμβούλων σε σύνολο 33, ορί-

στηκαν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – Οργανισμός

Αθλητικού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής Δήμου 3Β στην συνεδρίαση της 25ης

Ιουλίου.

Καταφανώς η διαφωνία του

μισού σώματος των παρόντων

μελών, στη σύνθεση του Δ.Σ.

του ΝΠΔΔ του Δήμου είναι

πολύ σοβαρή και θα έπρεπε να

ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Αντιθέ-

τως ο Πρόεδρος Δημ. Αναστα-

σίου, με το δικαίωμα που του

δίνει ο νόμος, το πέρασε μόνο

με τη δική του ψήφο!  "Το νόμι-

μον και ηθικόν!"

Ένα τόσο σημαντικό όργανο όμως σε

έναν Δήμο που δεν έχει την κοινή απο-

δοχή, πώς θα λειτουργήσει αλήθεια! 

Εκείνο που καυτηριάστηκε έντονα, ήταν

η απόρριψη του Γιάννη Νιτερόπουλου, ο

οποίος αυτοπροτάθηκε να συμμετέχει

στο Δ.Σ., είναι σύμβουλος της πλειοψη-

φίας και 30 χρόνια «εθελοντής εργάτης»

στα αθλητικά δρώμενα της Βούλας. 

Ο Δήμαρχος είχε αποχωρήσει, δημάρ-

χευε ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, ο

οποίος έθεσε την αυτοπρόταση του Γ. Νι-

τερόπουλου  σε ψηφοφορία και απορρί-

φθηκε από τους συμβούλους της

πλειοψηφίας! (εντολή άνωθεν;)

Να σημειώσουμε ακόμη ότι από τα 15

μέλη που αποτελείται το Διοικητ. Συμ-

βούλιο του ΝΠΔΔ, από τη Βούλα, προέρ-

χονται μόνο δύο σύμβουλοι. Ενας της

πλειοψηφίας και ένας της μειοψηφίας,

όταν η Βούλα διαθέτει 40.000 κατοίκους.

Θεωρώ λάθος την απόρριψη του Γ. Νιτε-

ρόπουλου και μάλιστα για δεύτερη φορά!

Ελπίζω στην Αλεξία Καμμένου, γιατί ως

αθλήτρια γνωρίζει καλά τα προβλήματα

του σωματειακού αθλητισμού.

Βέβαια και τους περισσότερους συμβού-

λους, που γνωρίζω, είναι ικανοί και ενερ-

γοί πολίτες, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Θα έπρεπε στα όργανα του Δήμου να

υπάρχει μία ποσόστωση, όπως άλλωστε

ορίζει ο «Καλλικράτης» για τις δημοτικές

εκλογές, όσον αφορά τον αριθμό των

συμβούλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ορίζει ως μέλη του Διοικ. Συμβουλίου

τους παρακάτω τακτικούς συμβούλους

Γρ. Κασιδόκωστας (δήμαρχος και Πρό-

εδρος)

Αλεξία Καμμένου αντιπρόεδρος

Οι Δημ. Σύμβουλοι Παν. Σκουζής, Ν. Ζα-

χαράτος, Χρ Βαδάσης, Λυδία Αργυρο-

πούλου, Κατ. Αγαλιώτη, Παν. Καπετα-

νέας. Από δημότες Παν. Κουλουβάρης

(τέως δημ. Σύμβουλος Βουλιαγμένης και

υποψήφιος σύμβουλος του Δημάρχου),

Φιορέντζης Φαίδων (υποψήφιος στο ψη-

φοδέλτιο του Δημάρχου επί-

σης), Γ. Μαυρωτάς πρόεδρος

του τοπικού συμβουλίου στη

Βουλιαγμένη, Γ Τρόντζος (τέως

δημ. Σύμβουλος Βουλιαγμένης

και υποψήφιος σύμβουλος του

Δημάρχου), Τίνα Καμπάνη (υπο-

ψήφια σύμβουλος του Δημάρ-

χου), Εύα Χονδρογιάννη και

εκπρόσωπος εργαζομένων.

Μέχρι την ώρα που γράφουμε αυτές τις

γραμμές δεν έχει βρεθεί λύση για τα παι-

διά που θα αθληθούν μέσω Σωματείων

στη Βούλα, αφού ο δήμαρχος κρατάει

κλειστές τις εγκαταστάσεις. Ηδη Σωμα-

τεία αναζητούν αίθουσες σε άλλους Δή-

μους και κινδυνεύουν να χάσουν τις

προθεσμίες κατάθεσης συμμετοχής σε

πρωταθλήματα, αφού δεν έχουν δηλω-

μένη έδρα!

Αννα Μπουζιάνη

Ορίστηκε Διοικητικό Συμβούλιο στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου 3Β

Με ένα μεγάλο απόντα αναχωρεί η φε-

τινή Ρεγκάτα του Αιγαίου· το Νίκο Πα-

πάζογλου.

Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να

αφιερώσει τη διοργάνωση στη μνήμη

του διακεκριμένου τραγουδοποιού, ο

οποίος τίμησε πολλές φορές τους συγ-

κεκριμένους ιστιοπλοϊκούς αγώνες και

με την παρουσία του στο πολιτιστικό

πρόγραμμα, αλλά και με την ενεργό

συμμετοχή του ως αγωνιζόμενος πάνω

στο σκάφος του «Ίκαρος».

Από την πρώτη χρονιά ο Νίκος Παπά-

ζογλου δεν παρέλειπε να δίνει το

παρών κάθε Αύγουστο στο ανατολικό

Αιγαίο, να γίνεται ένα με τα πληρώ-

ματα από όλη την Ελλάδα, να χορεύει

νησιώτικα τραγούδια στα ακριτικά

νησιά, να τραγουδάει και να παίζει μπα-

γλαμαδάκι συμμετέχοντας σε αυτο-

σχέδιες ορχήστρες αποτελούμενες

από ιστιοπλόους πάνω στα συνωστι-

σμένα πλαγιοδετημένα σκάφη και να

απολαμβάνει τις χαρές του Αιγαίου,

μέχρι  να χτυπηθεί από τον καρκίνο. 

Ο Νίκος αγάπησε τη Ρεγκάτα και αφιέ-

ρωσε στους ιστιοπλόους της το τρα-

γούδι του «όρτσα –πρύμα» όπως

φρόντισε ο ίδιος να γράψει στο CD

της τελευταίας του δουλειάς Μάισσα

Σελήνη.

Η ιστιοδρομία από τη Λέρο στη Νί-

συρο, το νησί που τόσο αγάπησε, θα

φέρει το όνομά του και τα συμμετέ-

χοντα σκάφη με τα πληρώματά τους

θα είναι εκεί για να τον τιμήσουν.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανά-

πτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτι-

λίας θα διεξαχθεί η Aegean Regatta

2011. Η υπογραφή της υπουργικής

απόφασης από τον αναπληρωτή

υπουργό  Χαράλαμπο Παμπούκη και η

δημοσίευση της προκήρυξης των αγώ-

νων συνοδεύτηκαν από την κατακό-

ρυφη αύξηση των συμμετοχών στην

φετινή διοργάνωση.

Ο αγώνας ανοίγει πανιά από το Καρλο-

βασι της Σάμου στις 21 Αυγούστου και

ολοκληρώνεται στη Ρόδο στης 26 Αυ-

γούστου μετά από μία διαδρομή 140

ναυτικών μιλίων με ενδιάμεσους σταθ-

μούς το Λακκί της Λέρου και τους Πά-

λους της Νισύρου.

Η Αegean Regatta, εκτός από τον αθλη-

τικό της χαρακτήρα, έχει και πολιτι-

στική διάσταση, καθώς στα

νησιά-σταθμούς του αγώνα θα διεξαχ-

θούν πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώ-

σεις, που καθιστούν την Aegean

Regatta, την ετήσια γιορτή της θάλασ-

σας του Αιγαίου.

Υποστηριχτές, όλοι οι Δήμοι της δια-

δρομής της.

Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

1η Ιστιοδρομία: Ανοικτής Θάλασσας

Διαδρομή: Καρλόβασι (Σάμος) – Λακκί

(Λέρος). Απόσταση: 50 νμ περίπου

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Ελεύθερη ημέρα.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

2η Ιστιοδρομία: Ανοικτής Θάλασσας

Διαδρομή: Λακκί – Πάλοι (Νίσυρος)

Απόσταση: 40 νμ περίπου

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Ελεύθερη ημέρα.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

3η Ιστιοδρομία: Ανοικτής Θάλασσας

Διαδρομή: Πάλοι – Ρόδος

Απόσταση: 52 νμ περίπου

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

4η / 5η Ιστιοδρομία: Inshore

Διαδρομή: 2 x Όρτσα – Πρίμα ή 1 x Πα-

ράκτια. Απόσταση: 12 νμ περίπου

Τελετή Λήξης

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011, ώρα

21:00
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ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΛΝ-4Κ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Μαρκόπουλο 4-8-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 11777...

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 114.703,79€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την Προμή-

θεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, ενδεικτικού προ-

ϋπολογισμού 114.703,79€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου

είναι η 05-09-2011 και ώρα 13:00μ.μ. και ενώπιον της επιτροπής διενέρ-

γειας διαγωνισμού η 06-09-2011 ώρα 11:00π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής

του διαγωνισμού είναι η 6η  Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00πμ-11:00πμ.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% του συνολικού προϋπολογισμού της

υπ αριθμ ΤΥ/13/2011μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. Τεχνικές προδιαγραφές

υπάρχουν στην υπ αριθμ ΤΥ/13/2011μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου κριτήριο

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό διά-

στημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για τεσσάρων (4) μήνες. Δεν

γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από

ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από την τμη-

ματική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ 2299020155, κ. Καμαρ-

γιάννης Ευάγγελος φαξ 22990 24009, διεύθυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1 ΜΑΡ-

ΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ 19003.  

Ο Δήμαρχος

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Παλλήνη  12-8-2011  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  72

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποι-

ηθεί και ισχύουν.

2. Την υπ' αριθμ. 22755/12.5.2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επι-

τροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών

και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως

ισχύει. 

3. Την υπ΄αριθμ.23206/16-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του

Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την υπ΄ αριθμ. 335/19-7-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Παλλήνης, που αφορά  την κατανομή ειδικοτήτων στο Νομικό

Πρόσωπο.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του 2ου Δημοτικού Βρεφονη-

πιακού Σταθμού Παλλήνης (ΦΕΚ 1386/29-09-2003 &1556/22-10-2003 )

και του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής  (ΦΕΚ 1386/29-09-2003).

6. Το ΦΕΚ 1148/Β/7.06.2011 που αφορά τη συγχώνευση  Νομικών Προσώ-

πων Δημοσίου Δικαίου σε  νέο Νομικό  Πρόσωπο, με την επωνυμία «Ορ-

γανισμός  Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου

Παλλήνης»

7. Τη με αρ. πρωτ. 57/4-8-2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του

Ν.Π.Δ.Δ 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, συνολικά έντεκα  (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

Δήμου Παλλήνης που εδρεύει στην Παλλήνη και συγκεκριμένα του εξής,

ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-

σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικ. Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμ.

Θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Οργανισμός Προσχολικής 11 μήνες

Αγωγής και Κοινωνικής ΤΕ 9 από την 3

Μέριμνας Δήμου Παλλήνη Βρεφονη- υπογραφή

Παλλήνης πιοκόμων της σύμβασης

και όχι πέραν

της 31-7-2012
―――――――――――――――――――――――――――――――――

102 Οργανισμός Προσχολικής 11 μήνες

Αγωγής και Κοινωνικής ΔΕ 8 Βοηθών από την 5

Μέριμνας Δήμου Παλλήνη Βρεφοκόμων υπογραφή

Παλλήνης Παιδοκόμων της σύμβασης

και όχι πέραν

της 31-7-2012
―――――――――――――――――――――――――――――――――

103 Οργανισμός Προσχολικής 11 μήνες

Αγωγής και Κοινωνικής ΥΕ 16 Προσωπικό από την 3

Μέριμνας Δήμου Παλλήνη Καθαριότητας υπογραφή

Παλλήνης της σύμβασης

και όχι πέραν

της 31-7-2012
―――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Τίτλος σπουδών και 

θέσης λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας  ή Προσχολικής Αγω-

γής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Επιλογής

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προ-

γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή

το ομώνυμο ή αντίστοιχο Κατά ειδικότητα ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλ-

λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  
―――――――――――――――――――――――――――――――――

102 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφο-

νηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφο-

νηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και

Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προ-

σχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με ειδικές Ανάγκες

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω

σχολικών μονάδων:  Ι Ε Κ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτη-

ρίου Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε-

χνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.

1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/

1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξου-

σιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-

γραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή, στα γραφεία του Βρεφονηπιακού Σταθμού της υπηρεσίας μας στην

ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας- Υπηρεσία

Νομικών Προσώπων, Παλλήνη Τ.Κ. 15351 απευθύνοντάς την στο τμήμα προ-

σωπικού υπόψη κ. Παρ. Τσούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6600817)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας

μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετι-

κών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυ-

τοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του

υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της

υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του

Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-

ευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπη-

ρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-

δρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα

κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική

τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι →
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του

δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω

της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η έναρξη πρωταθλημάτων Α΄, Β΄και Γ΄ κατηγορίας

και του Κυπέλλου Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α καθορίστηκε ως ακο-

λούθως:

Α΄ κατηγορία: 10-11/09/2011

Β΄ κατηγορία: 24-25/09/2011

Γ΄κατηγορία: 24-25/092011

Α΄ φάση Κυπέλλου: 10-11/2011 και η επαναληπτική

17-18/09/2011

Πιθανή ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται η Παρασκευή

02/09/2011.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ως προς τις αγωνιστικές εκδηλώ-

σεις της αγωνιστικής περιόδου 2011-1012:

Οι ημερομηνίες έναρξης Πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και

Γ΄ κατηγορίας στις συγκεκριμένες αγωνιστικές εκ-

δηλώσεις θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 10-

11/9/2011 λόγω των σχετικών αποφάσεων της ΕΠΟ

για την διοργάνωση του Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής

ερασιτεχνικής κατηγορίας της αντίστοιχης περιόδου.

Δηλώσεις Συμμετοχής στις διοργανώσεις

Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄και Γ΄κα-

τηγορίας και του Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ) πρέπει να υπο-

βληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή

26/08/2011 και κατατίθενται στην Ένωση αμέσως

μετά την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων.

Μαζί με τις έντυπες δηλώσεις συμμετοχής τα σωμα-

τεία θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίστοιχο παρά-

βολο (συνδρομή, συμμετοχή και ποσοστό ΕΠΣΑΝΑ).

Βαθμολογίες

Α' Κατηγορία
1. ΑΟ Κυανούς Αστήρ 

Βάρης 75

2. ΑΟ Γλυκών Νερών 74

3. ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 60

Β' Κατηγορία

1. ΑΕ Δόξα Κορωπίου 66

2. ΑΠΟ Νικηφόρος 66

3. Αχιλλέας 

Κάτω Αχαρνών 65

Γ' Κατηγορία

1. ΑΟ Διονύσου 62

2. ΠΑΟ Καλυβίων 59

3. ΑΟ Φοίβος Βάρης 59

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  Ε Π Σ Α Ν Α
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Φέτος μας εξέπληξε η Λυρική Σκηνή, με τις παραστάσεις που ανέβασε στο Ηρώ-

δειο. Η μία καλύτερη από την άλλη.

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και το Ηρώδειο γέμισε μέχρι και τις τελευταίες θέσεις.

Ηταν η ανταμοιβή στην καλή δουλειά.

Ιδιαίτερη εντύπωση και προβολή δόθηκε στο έργο «Ναμπούκο» του Βέρντι, που

έχει διαχρονική σημασία.
Ο Ναβουχονόδωρ ή Ναμπούκο, όπως είναι γνωστός, αφηγείται την ιστορία του ομώνυμου

βασιλιά της Βαβυλώνας και την εισβολή του στην ομώνυμη πόλη, μετά την ήττα των

Εβραίων.

Ο ηγέτης πιάνει αιχμάλωτους τους Εβραίους αλλά τελικά πληρώνει την πράξη του αυτή

με τη θεία παρέμβαση, όταν τον χτυπάει κεραυνός. Ο Βέρντι, λέγεται ότι έγραψε την

πλέον ξακουστή και πετυχημένη του όπερα, στα τέλη του 1839 σε περίοδο βαριάς κατά-

θλιψης. Είχε, λίγο καιρό πριν, χάσει, ταυτόχρονα την κόρη του Βιργινία, το γιο του και τη

νεαρή γυναίκα του Μαργαρίτα. Και την ώρα που είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη σύν-

θεση, ήρθε η έμπνευση μιας όπερας που θα μείνει στην αιωνιότητα.

Η κληρονομιά του Πεπονή
του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Είχα την τιμή να είμαι εκ των παρουσιαστών του τελευταίου βι-
βλίου του Αναστάση Πεπονή, "Για το ζήτημα του Αιγαίου", που
βοηθά να δει κανείς πιο ξεκάθαρα τη στρατηγική αξία του Αρχι-
πελάγους με την έμπειρη ματιά ενός ένθερμου πατριώτη. Θυ-
μούμαι την αντίδρασή του, δείγμα του ήθους του πολιτικού
ανδρός, όταν όπως ήταν φυσικό αναφέρθηκα στο «νόμο Πε-
πονή». Αντί να κορδωθεί έσκυψε το κεφάλι. Αυτός ήταν ο Ανα-
στάσης Πεπονής που αποχαιρέτησε η Ελλάδα για το τελευταίο
του ταξίδι. 
Στη μακρά πολιτική του διαδρομή δίδαξε αξιο-
πρέπεια και ήθος. Η παρουσία του στο δημό-
σιο βίο χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα και
εντιμότητα. Η συνεπής στάση του για αξιο-
κρατία και διαφάνεια στη λειτουργία του κρά-
τους τον πίστωσε με θετικό πολιτικό στίγμα. Η
αναγνώριση αυτή, από το σύνολο του πολιτι-
κού κόσμου, συνιστά το σημαντικότερο τίτλο
τιμής για όποιον έχει αφιερώσει τη ζωή του
στα κοινά. 
Ανάμεσα στις παρεμβάσεις του, η πλέον καθοριστική, είναι η δη-
μιουργία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). Σε μια εποχή, που οι ρουσφετολογικές προσλήψεις στο
δημόσιο είχαν αναχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας του
πολιτικού μας συστήματος, διαφθείροντας συνειδήσεις και δι-
αιωνίζοντας τον πελατειακό του χαρακτήρα, ο Πεπονής τόλμησε
να θέσει κανόνες. Και γι’ αυτό πολεμήθηκε. Πρώτα και κύρια μέσα
στο ίδιο του το κόμμα. Και τούτο διότι από το 1981 -και αυτό
πλέον το συνομολογούν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ- ο διορισμός
στο κράτος υπήρξε ο μοχλός διατήρησης της εξουσίας από το
κόμμα. Με κάθε τίμημα, με υπέρογκο δανεισμό, με απίστευτα
χρέη, το κράτος διογκωνόταν. Αυτές οι πρακτικές μας οδήγησαν
στα σημερινά χάλια. 
Θα περίμενε λοιπόν κανείς, τώρα, που με οδυνηρό τρόπο απο-
κτούμε αυτογνωσία για τα λάθη του παρελθόντος, οι προσλήψεις
να πραγματοποιούνται με ακόμη πιο διαφανείς όρους. Η κυβέρ-
νηση, όμως, λησμονεί την κληρονομιά Πεπονή. Ευελπιστώντας
να βολέψει τα «δικά της παιδιά», έστω και για λίγους μήνες και με
κοινοτικά κονδύλια, προωθεί προσλήψεις μέσω αμαρτωλών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Δεν κρατούν ούτε καν το φύλλο
συκής του δημόσιου φορέα. Η διαδικασία «μπάζει» εξ αρχής. Το
γεγονός και μόνο ότι θα είναι μια ΜΚΟ που θα συνεργαστεί με
τον όποιο δημόσιο φορέα, για να παράσχει ανέργους για «κοι-
νωφελή εργασία», καθιστά το πρόγραμμα a priori αδιαφανές. Τα
υπόλοιπα περί κοινωνικής εργασίας είναι φληναφήματα. Άλλω-
στε, οι αποκαλύψεις για ΜΚΟ σε βουλευτικά και πολιτικά γραφεία
διαλύουν και τις τελευταίες αμφιβολίες. 

* Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της

Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης.

Εξαιρετικές εκδηλώσεις στη Λυρική Σκηνή

DE FACTO ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ στη ΓΛΥΦΑΔΑ
Συνέχεια από τη σελ. 3

Οπως γράφουμε, ο Δήμος Γλυφά-

δας προχώρησε σε έκτακτο Δημο-

τικό Συμβούλιο για το θέμα του

νεκροταφείου, όπου παραβρέθηκε

και ο Μητροπολίτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση με-

ταξύ των συμβούλων και την γνώμη

του Μητροπολίτη, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο  ενέκρινε την ταφή των νε-

κρών. 

Οι παρατάξεις του Μ. Βαρβιτσίωτη,

της Αθ. Λιγνού και Κ Ταστάνη δεν

παρέστησαν διαμαρτυρόμενες για

τις ενέργειες του δημάρχου και τα

τετελεσμένα που δημιούργησε με

τις αυθαίρετες πράξεις του.  

Ο πρώην δήμαρχος Στ. Λανδράκης

τάχθηκε υπέρ της κίνησης του Δη-

μάρχου και δήλωσε ότι θα το υπο-

στηρίξει.

Τέλος ενέκριναν την ταφή των νε-

κρών στο χώρο που τελέστηκαν τα

θυρανοίξια του ναού της Γέννησης

της Θεοτόκου:

Α. Για λόγους κατάθεσης ανάγκης

προκειμένου να αποτραπεί άμεσος

και ενεστώς κίνδυνος για την δημό-

σια υγεία των πολιτών.

Β. Ως μορφή διαμαρτυρίας για την

ανάδειξη του μείζονος προβλήμα-

τος που αντιμετωπίζει η πόλη της

Γλυφάδας λόγω έλλειψης επαρ-

κούς Κοιμητηρίου πάνω από 30

χρόνια.

Γ. Έκκληση για την άμεση επέμ-

βαση της πολιτείας προκειμένου να

χωροθετηθεί νεκροταφείο σύμ-

φωνα με τις υφιστάμενες μελέτες

στο χώρο του ναού της Γέννησης

της Θεοτόκου. 

Καλείται σε απολογία 

ο Δήμαρχος

Εν τω μεταξύ η Ειδική Υπηρεσία

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

(ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής, που διενήργησε αυτοψία

στις 16 Αυγούστου, στο “νεκροτα-

φείο” στη θέση Πατητήρι στον

Υμηττό,  διαβίβασε την έκθεση με-

ρικού ελέγχου και κάλεσε τον Δή-

μαρχο σε απολογία.

Σύμφωνα με την Έκθεση των Επι-

θεωρητών προκύπτει ότι το έργο

έγινε σε περιοχή όπου απαγορεύε-

ται ρητά η χωροθέτηση κοιμητηρίων

και κατά παράβαση της κείμενης

περιβαλλοντικής, δασικής, υγειονο-

μικής και πολεοδομικής νομοθε-

σίας, καθώς και κατά παράβαση του

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας 

στο Δήμο Γλυφάδας
22 Αυγούστου

Ο Δήμος Γλυφάδας  ως πρώτο μέτρο

των κινητοποιήσεων που σχεδιάζει

για να υποστηρίξει το  “νεκροταφείο”,

καλεί τους δημότες σε συγκέντρωση

διαμαρτυρίας Δευτέρα 22 Αυγούστου

στις 7.00 μμ Δημαρχείο.  Ο Δήμαρ-

χος Κ. Κόκκορης απευθύνεται στους

δημότες με προσωπική επιστολή,

στην οποία μεταξύ άλλων γράφει:

Αγαπητή Δημότισσα, Δημότη,
Ως κάτοικος αυτής της Πόλης σί-
γουρα έχεις αντιμετωπίσει, είτε εσύ,
είτε κάποιος από το οικογενειακό ή
φιλικό σου περιβάλλον, το ζήτημα της
ταφής συγγενικού σου προσώπου. Το
πρόβλημα κοιμητηρίου στην Πόλη
μας παραμένει άλυτο εδώ και 30 χρό-
νια. Η συνεχής αύξηση των αναγκών
ταφής τα τελευταία χρόνια, η αδυνα-
μία κάλυψης τους από το υφιστά-
μενο, έχει δημιουργήσει μια
δυσάρεστη κατάσταση για όλους μας,
η οποία μεταφράζεται σε:
Κίνδυνο για τη δημόσια υγεία:
Εκταφή νεκρών πριν το διάστημα των
τριών χρόνων που απαιτείται
Ενταφιασμός περισσοτέρων του ενός νε-
κρού στον ίδιο τάφο ενώ δε έχει ολοκλη-
ρωθεί η αποσύνθεση της σωρού 
Κορεσμός του εδάφους
Αδυναμία ανταπόκρισης στις υπάρχουσες
ανάγκες:
Χρόνο αναμονής ταφής σε 10 – 15 ημέρες
Παραμονή των νεκρών στο ψυγείο, με την
ανάλογη οικονομική επιβάρυνση

Ζητώ την υποστήριξή σου, σε αυτήν
την πρωτοβουλία καθώς η δημιουρ-
γία νέου Κοιμητηρίου μας αφορά
Όλους.

στοιχεία και από vimaonline


